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307-308-310-311-367-418-443.

Lu1s de Tolcdo Piza Sobr1nho - 429-431
432.

Lula VIana Fllho - 5-301-302-420.

M

JLanuel Bcnlclo Fontenele - 37-142..~ .
'KaDuel Cave.lcanU de Novais - 26-160,
: ': 164-282-284-28:5-302-303-307-311.
.:.t., •
\Manuel c:.o Nasc1me.ato Fernandes Távora.

6-13-48-49-~u-57~5a-63-65-~1-103-104-

174-329-371-394-412.

Ka.n.uel 8everia.Do Nunes - 342.. ~.

~Màr1o Brant - 197-198.

MarIo Gomes d.e BaIT06 - 443.

MarIo Masagll.o - 77.

Mauricio Orabols - 35-182-202-278.

Max Tavares <l'Amaral - 45.

MIlton Calres de Brito - 40.3.

N

Nereu de Oliveira Ramos - 45-193-196
201-204-223-365-403.

Nestor Duarte - 56-SS-JOI-J07-419-433-438
439-442.

o
OSC$r Napolcl\o Carnel.ro da 511.,0. - 353

354-355-433.

Osma.r ele Araújo Aqulno - 205.

Osvaldo Cavalcanti da Costa Lima - 56
99-101-109-392·394-425-433.

Osvaldo Pacheco ela Silva - 41-43•.. .
: OtAvIo MangabeIra - 191-197.

p

Paulo Bacta Neves - 43.
paulo da SnVll. Fernandes - 15.
Paulo Pessoa Guerra - 270-272.
Paulo So.rasat.e Ferreira Lopes - 70-151

358-386-387-411.
Pedro Ludo"'lco Teixeira - 181-1B2-1BT.
PlI.nlo Barreto - 23-21-38-54-56-265-267

416.
PUnia Lemos - 167.
PUnia Pompeu de Sabóia Magn1há.eg

406.

R

Ruul Pila. - 6-420-421.
Romeu de Campos Verga1 - 37-90-91-~

166-199-362-363-366-394-411-418-429-431-43%.

Rui da Cruz Almeida - 71.
Rui Santos - 28-32-54-55-57-59-133-134

182-223-35B-386~414.

Rubens de Melo Brl\ga - 204.

s

Samue1 Vital Duarte - 203.
SlIvio Bastos Tavares - 218-288.

T

Tarclllo Vieira de Melo - 277-414.
Te6dulo LuIs de Albuquerque - <106.
Tom~ Atlalberto da Sllva Fontes - 44.-

45-46.
v

Valdemar Pedrosn - 342.

w

Welllngtou BrandíLo - 290.
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LISTA N01\lINAL DOS CONSTITUINTES. EM 13 DE SETEMBRO DE l~S

REPRESENTAC.h.O FOR PARTIDOS E POR ESTADOS

p.",nTIPO SOCL\L J)E;\IOCnA.TICO , t 3 F'crreira LIma.
Pessoa. Guerra

..........

... il .

Acrea Castelo Branco .+ Hugo Carneiro ••..••• ,.

A..mIlItODftl'l: + Ál\·a 1'0 Mala. •..••••••••r '\"aldem:tr Pedrosa •••.•
f- Leopoldo Peres ...••.•.
-I- Pereira d:l Silva ..•....

Cosme Ferreira. , .•.••. ~

':Pena-.-.baco: N o17als· Fllho •••••••••.•
Etelvlno Lins ••••••••.

#gamenom Magalhães .
.la.rba~ . M.aranhl.o ••••••
Geretno de 'Pontes •••••
Oscar· Carneiro .••••••.
Osvaldo Lima. •••.••••••
'Costa. POrto •••••••••.•
Ulisses Lins .•.•.•••...

Pla.'h Rcnault Leite ••••••...
AreJa Leão ..•.••..•..•+Slgetredo Pacheco ••.••

" Cearias Moreira da Rocha •••.•
Frota Gentil .•......•. :
Almeida Monte •••••..•
Osvaldo Studart ...•••.

l' nnul Barbosa ••.•.••.•

li.. G. NortlC .-!.Georglno AV<'llno .•••••
iDIOClécio Duarte ••••..
.!f :rosê Varela ••.••..•..•

Valtredo Gurgel •.••...
J.lota Neto ••.•.•.••••..

D. Fedel'ah+-.Jona~ Correía. ....•.••••

R. Jnnelror +Perelra PInto .
+Al!.odo Noves .•••....•

Amaral Peixoto •...••..
+-Eduardo Duvlvler •.•••

Carlos ,Pinto •••.••..•••
Pa.uto. .Fe\"nande.s ••••••
GetOl1o Moura ••....••.

+Heltor Collet ••••..•.•.
+Basttls Taval'ee ••••••••
~Acdrcl0 TÔrres ••..••••

BTh;;tdo Tinoco •..•..•.
. ~M:;;;J~l.Couto ..•••••••.

M. G~raf. -? Levlndb Coelho ••••...•
'+ Melo Viana ••••••••••••
'+: Benedito Va.ladare8 ••••
;LJus~elltló Kubitschek ••

Rodt:'lE;ues Seabr~ ••.••.
PedJ:'o Dutra •..••.••...

-f Bla.a Fortes ••..•...•...
Du~ue de Meaquito. .•••

Alngon.n TeixeIra. de Vasconcelos
Góis 1\lon te íra •.•..•.•.

.,LSilvestre Pêricles ••...•
Medeiros Neto •••.•..••
Lauro Montcncgro •....
.JOS~ l\Thrla ...••••••.••
AntOnio Marra ..•..•••
Afonso de Ca,rvallH) ....

Serg(pel Leite Neto ••.••.•....•+G ra.co Cardoso ...•.....

Bahhu PLnto Alelxo ••.•..•.••.
+Lauro de F.ettas .
-I-Alofsl0 de Castro •••••.
'~Régls Pacheco ....••...

Negr.elros Falcão .
~VtelI'a.. de Melo : .

Alt:l.mlrando Requlão ••
Eunápio de Quelr6s ., ..
Fr6ls. da .Mota •••....• '
ArIstIdes Milton •••. ' ••

E. Snhtol #trliQ" Vlvãqua. ••.•••••
Henrique de Novais ..•
Arl Vlana. ..••.•••.••••
carlos Llndembcrg •...

+Eurtco Sales •.••.••.•..
VieIra de ReSende ....•
Alvaro' Castelo ........•
Asdrúbnl SOares ....•.•

.
-/-Jandut Carneiro .•••.•

samuel Duarte ••••..•.
José· JOf111 •• ., .

Pararbal

-rl\lagalhúes B3.1':1ta. .....
-fÁl varo AdoU'o .•.•••••.

Dua.rte de oJlvelr-a •••..
+Lamelra B1ttencourt •..

Carlos Nogueira .•••••.
Nélson ParljOs •...•.•••
João Botelho •...••.•••

+nocha. Ribas ••..•.•.••

HaraDJanor' +Clodomlr Cardoso •••..
, +- Crepory Franco •.......

Vftorfno Frei!'.:! ..••..••
Odilon Soares •.•.•....•
Lu1s Carvalho ••.•.•.••
José Nelva •••.....•. ,.

':' ~ Afonso ~Ia.tos ..•..•....

Par6.a



- XlV-

GlIe~rio AI veu •••••••••
N'icolau Verguelro •••••'
Mérclo Teixeira. •••• o •• '

Pedro Vergara ••.•.•.••
+Her6tllo Azn.mbuja. ••••

r-11 Bayard Lima . - •••.•..•

UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL i 'S

111 .

. "

CearA a

p:(aufc

AJDAS:OJuun.l Severtano Nunes
V~_Epnogo Campos

ltInrft.DhAo I Alarico Pacheco
Antf:}nor Bogêla.

.................... oi- •• ~ ••••••

-I-Mat1as OUmpio ••. o ••••

:.j..:.ros.~ Ca.ndido . o • , •••• o •

AntOnio CorreLa o' o' o ••

Adelmar Rocha. • o ••••••

Coelho Rodrigues ••• o ••

PltnLo Pompf>u .• o ••••••

F~rnandes Távora .••••
-I-Pau.lo Sarasate _.•..•••

Ge.ntfl BarreJra .•.••••
Deu1 Carvalho .•.•....•
Egberto Rodr.1gues •.•••
Fer.nandes Teles ••....•
Jos.~ de Borba '" _.' ••.
Leão Samvato ••••••.••
Alencar Ararlpe . o ., • o.

Edgar de Arruda . o ••• ~

R. G. Nortes Ferreira de Sousa. ••••••
+José Augusto .•.•.....•

AluIsio Alves •..•••••••

. Parn'lbaz AQ,alberto Ribeiro o ••••

Vergnlaud Vanderle.J •••
-Mre-emlro FJguelredo ••
. Joli.o Agripino •.•••••••
João 'Úrsula ..•..••• o ••

PUnlo Lemos ••••••.•••
ErnA.ni Sá.tiro ••.•••••••
Fern~ndo N6bI'&g:J" •••••
Osmar .A.Quino ••• o •••••

:penu:mbaeo~ima.-CavalcA.nU ••••.••
Alde. 'Sampaio •..••••••
.João. Cleofas •. o •••••••

GUbQTto Freire o •••••••

Ã.IA&,ouz FreHas Cavalca.ntl .••••
MArio Gomes • _ o •••• o ••

Rui. PalmeJra •.•••••••
. -

Serg-lpel Vâ,lt'et" Franco •.•• o •• o.

+Lea.n~ro MacL~l .•••• o o.
Her~ba.ldo .VJ.elra ••••••- ... -

Bahlal #lQlalo de Carvalho ••••
.Jura!;! Magalhltes •.•••

4-õtávlo Mangabeira •.• 0.
Man\lre1 Nova:19 ••••••••
Lut~ VIa.na. •••••••..•••
Cl~mente Marla..nl o •••••

Dantas .Jllntor "0 _ ••••••

Rafael Clncurá. ••.•••••
""'Nes~or Duarte ••.••••••

AlJomar Baleel~o o o ••••

-f...JolLo .Mendes .• o. o ••••••

Albeelco Fraga. ••• o •• ~ o

I ..
E. Sa.to. Lute, Clá.udlo •.••••••• o

Ru! Santos ••••••••• , ••
~ .

M. Gro....o Ponce de Arruda.
Argemlro FLa.lho .•••••
Ma.rtinlano .A.ra'Ojo •••••.

Paraná I FIAviQ GuImarães .•••••
Roberto <Hasser •••.••.
Fernando Flores ..•.•••
Munhoz <1e 1l1elo •.•• ~ ••+Lauro Lopes •••.•••••••
J oãq .AguIa.r •.•••••• o ••

+Ararpls AtaIde •.•• _.•• ~
\I Gom\ .iiünLor •••••••••••

S. oatannaz+Nereu Ramos • o o •••••••

Ivo d'AqUino •...•.•••••
Aderbal SIlva. .
Otactl1o Costa • o •••••••

Orla..ndo Brastl . o •••••••

Roberto Grossernbacker
Rogério VieJra •• o •••••

Han::s .Jordan •••••••••••

B. Q. !lat. ..fGettll1o Vargas .•••• o ••

~rnesto Dorneles ....••

fGast"on Englert ••••.••.
Adroaldo Costa ..•.•.• o

Brochado da. Rocha '" ~
EIOl Rocha. .••..•••••••
Teodomlro Fonseca •.•.
Damaso Rocha •.•••.••
Daniel Faraco •. . •••••
An terQ Lei vas ••..•••••

$ManUel Duarte •..•••••
Sousa. Costa •• o ••••••••

,.. BJUencourt .A:aItlbuja •,..

+Israel' P1nheiro ~' •• , ~ ••
-f.J olLo HenrIQue ..••••.•
~dstlano Machado •••.•
+Wel1lnston Brandao •••

Joaqu'fm Llba.nla .•••.•.
4-J'os..ê AllClrnlm .

Augusto Viegas .•.•• ~.

Gustavo Capnnexna ••••
Rodrigues PereLra •••••
C~lso Machado ..•.• ~ ••

+Ollnto Fonseca. •.••••••
,La}lyr Tostes •...••••••
Mn ton Prates •....• '•.••

Iq 1':""Alf.redo Sá .......•••.••

&&0 Pauloa Got:redo Teles •.• o••• ~ •••

No'\"êli Jún10r •...•..•..
An tÔ,nio Fellclano .•.•.
Césa.r Costa. •••••••••••
Martins Filho ..•••••••
Costa. Neto .
SttvLo de Campos ..••••
José Armando •. : ..•..•

+Hor:'Lclo Láfer •......••
Atllllba. Nogueira. ••••••
João Abdala .
S:t·1l1Pn.l0 Vldal •••...•••
Alves. Palma •...•......

+Hon6rio Mont-elro ......
-l-'M"a:chado Coelho •..••..

lI. Ba..tlsta P~relrn. ....•..•

GolA.. P~dro I.udovico ••.••.•
DarIo Cardoso ..•.•.•.•
DIógenes Maga.!hR.es .,.
Joã.o d' Abreu ....•••...•
Calado G odOI ...•••...•

1 Galeno Paranhos .•••••
G~nherme Xa.vler ••••.•



xv-

a.. G. Sulr -tFlores da. Cunha. ...•• o 'il:í
" ;',

·.P~TIDO TRÁBALIIISTA
.~ . BRASILEIRO

.•• GrOllllol Vespasiano Martins
Joã.o Vllasboas .•......

+Dolor de Andra.de ••.••
AgrlcQla de Barros •.••

Paraa.61 -f Erasto Gacrtner ••.••••

S. Catnrlnzu Tavares d' Amaral
Tomás Fontes ••.•. o' ••

Cla.udlno SIl ..·a. •. " .. o"

Jos~ Crlsplm ..•.•.••••
Osva.ldo Pacheco o: .•.•
Jorge Amado ...• o " •••

Calres de BrIto •....•..

AbOlo Fcrnand(!s

Ca rIos Prestes o •

Jo~o' Amazona.s ...•••••
Mauricio Grabols ..•. o'
Batista Neto ...••..• o ••

PARTIDO REI·UDI.ICA.XO

PARTIDO COMUNI5T.'\. no BRASIL

R. ,JZLDelro I

São Pauloa

ltlar:anbllo: '7- Li no Macha.do .•.. o ••••

P ....naornbucof..Sousa. Len.o o ••••••• o o •••

Serp;lpeJ '+Dun'al Cruz .. o ••••• o ••

"':-Amando FonteS .. o .....

li. GernlHI JacI Flgouelredo ......•
..,LDnnlcl Carva.lho .....•

Bernardes Filho ....•.•
+l\1árlo Brant ..••.••.•••

Felhl(! Balbl .
+Artur Bernardc9 . o o ••••

6!l.o l~nulo: +.A.ltlno Arantes •....•.•

Paraná: +Mun~o:z: da Rocha .....

Ilo G. Sull

Pernambuco: Greg-órlo Bezerra o o •• o •

Ago!'tlnho Oliveir:J. ....•
Alccdo Coutinho •.•.•••

Dnbln: +Carlos ~1arlS'h(!la •..•..

D. Federnh

.lales Machado •.•...••

Silo Paulol

D. FederaIs ""Hamnton Nogue1ra. o •••r Euclllles Figueiredo '"
Jurandlr Plres o •••• o ••

Jl. .:Janeiro Prado KellY ...••..•.•.
-tRomã.o Júnior .•••....•
t'"JOsê . Leomll .•....••••.
~So3.re'S Filho .•.•.•....

Ko Gera"z ~tontelro de Cast:'o •...
J osê Bonifácio ...•.•...
Magalhães Pin lo •••.•..

..,. Gabriel Passos .•...•.•.
+MUton Campos •..•••...

Lopes Cançado o o ••••••

Llcuq;o Leite ..•.. \ •...

MárJo Masagl'io •••••.••
Paulo NogueJra. .•.....
Romeu Lourencã.o .••..
Pltnio Barreto .•.•.•••.
Toledo Plza ..•.•••••..
Aurellano Leite •.•••••.

Am••ODaar Leopoldo Neves PARTIDO SOCIAL PROGUESSlST..\.

t ...... ',: I •

WL~r Lerl Santos •.....•••.•

Ezequiel Mendes •••••.•

... PaalOI ~arcondes Fllho ••••••

- ....
9. Federala -tRu1 Almeida .•..••. o ••

. Benja,mlm Farah ••• o' ••

Vargas Neto • o o •••••••

-fGurgel do Amaral •.••••
Segadas Viana o •••••••

Bentclo Fontenele ..•.•
+Baeta Neves ••••••.•• o.:

AntOnio Silva. .•••.••••
-+Barreto PInto •••••••. o

:a.. .JlUlelror -f-Abelardo Mn.ta •.•••• o ••

PARTIDO DE!\IOCRATA CR1STAO

PerDtuDbu(:ol Arruda. Cllmarn. •.•••.••

TeOdul0 Albuquerque ••

Manuel Vitor .. _....•••

Oablas

SAo pnuloa

SAo Pnnlol +Campos Vergal o ••••••

pará I +Deodoro de Mendon~a .

• Cenr{l: Olavo Oliveira " o •••••

Stênto Gomes .•.....••.
Joã.o Adeodato .••...••.

R. G. ~orte+-Ca.t'é F1tho o ••••• o ... o •

Lu!s LagoB"".

...............................
+Hugo Borghl .•••.•.•.•
..,a..Guaracs. Sllvelra. •••••••

Pedro8o J(mlor ••••••••
Romeu .Florl •.•••.•••.•

+Berto. Condé .•••••••••••
Eu8ébto Rocha ••.•••••

ESQ.UERDA DEltIOCRATIC::-!-

D. Fedem!: Hermes Lima ••.••••••

GoIAal +Domingos Velas(.:() ~

• I
~t" .•.~&

~ii:~G. a..h
Melo Braga. o •••••••••••

ATtur Flscher •.•••••• o

PA.RTIDO LIBERTADOR

R. Go 5-" -;t,RauI .PUa. ••••.• - . - • • • • • 4
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Comissão da Constituição

PRESIDENTE

Dr. Nereu de 01lvelra Ramos.

\

VICE-PRESIDENTE

Dr. José Eduardo Prado Kel1!.:.

RELA.TOR GERAL

Benedito da Costa. Neto.
.

REPRESENTANTES DOS P ARTIDQS. ... '
PartIdo Soelal Democr6.tJeo,...

4gamomnon Sérgio de GodOI Maga.-
lhaes.

José Carlos de Ata.Uba Nogueira.:..
Ivo d'Aqulno Fonseea.._
Clodomlr Carc::l08o •
Eduardo Duvlvler.
A~roaldo MesQuIta da Costa..
Carlos CIrf10 J'OnIor.
Sllve8tre Perlcles de G61s Monteiro.
Benedito Costa. Neto.
J'oaquIm Ma.galhaes Cardoso Barata.
GUBta.vo Capa.nema.
Artur de Sousa Costa.
~tfl1o VIvAQua.
BenedIto Va.ladares Rlbotro••.
Valdemar Pedros&..
MaurfcIo Graceho Cardoso.
Actlrclo Francisco TOrres.
JJ:'~~lo Gulma.raes.
Noreu de Ollvelra Ramos.

;.1TaJao DeJllocr6'tlea Nacional'

MArio Mal!agllo •
.Al~omar de Andrade B!!.leelro.
.Joa6 Ferreira de Sousa.

Mtlton Soares Campos.
.Argem Ira de FIgueiredo.
Edgar de CavalcnnU Arruda.
Hermes Lima.
José AntOnio Flores da. Cunha.
30s~ Eduardo Prado Kelly.
.José Monteiro Soares Fllro.

Partido Trabnlhlsta DrnllUelros

Paulo Baeta Neves.

Guaracl Sl1velra.

M!lton Caires Brito.

Partido Repú.bUcAnol

Artur da. SIlva BernardeB.

PartIdo Libertadora

Raul Pila.

Partido Democrata Cristão I

Padre Altredo Arruda Câmara..

r.rtld~ RepubllcllDo Procre.....t.,
Jol1o Café Filho.

partido Popular SlDdlealhta'

Deodoro c!e Mendon~a. •
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Mesa da Assembléia

PRESIDENTE

~eqlando do Melo Vlana..;

1.° VICE-PRESIDENTE..
OtAvio Mangabeira.,

~ ..~,~ ..

2.· VICE-PRESIDENTE
.

;Berto Condé.

1.0 SECRETARIO

.:.~rglDo AveUno.

2.0 SECRETÁRIO

Lauro Sodrê Lopes.

3.0 SECRETÁRIO

Lauro Bezérrn. Montenegro_.

4.° SECRETÁRIO

Rui da Cruz Almeida. •

SUPLENTES

1.0 Hugo Rtbelro Carneiro.

2.0 Carlos :Marlghela•





:SES$ÕES 'PLENARIAS





68~a SessãO' em 22 de Maio de 1946
Presidência. elo Sr. Melo Via.na, Presidente

As 14 noras comparecem os Senha
~:

Partkfo SociaZ Democrático
\

Acre:
,J:[ugo Carnelro.

,-'\'

Amazonas:
. . .

~elra da Silva.

Pará:

Nelson PariJós.
Joio BQtelhe.
Uoura Carvalho~

~~. J11D1or,"
CtepOrl F:a.ncO.
~06é Nelva.

PJauf:

4fe1a Leão.
B!getredo Pacheco..
. tuo Grande do Norte:

Gecrg1no AvelJ.no.
Dlocléclo Duarte..
,José Vareta..
vaUredo Gurgel.

PaÍ'aiba:

Jandu1 Carne1rO ..

Pernambuco:
. . .
COsta. POrtó."
~ Gúer:-a. oi

• 1

AlagOas:
: ,

~e1ra de Vasconcelos.
Kec:lelros Neto.. .' :
Afonso de CarValho.'

Sergipe:

Graco C~doso.

Bahia:

Aloísio de CastrQ.
Vieira. .de Melo.

DJstrito Federal:

José Romero.

RIo de JaneJro:

Carlos Pinto:
Acúrclo Tôtte.

Minas Gerais:

Levíndo Coelbo.
Melo Viana.
Israel Pinheiro.
João Henrique.
Welllngton Brandão.
Alfredo Sà.

São PauJu:

Gofredo Teles.
Antônio Felicfano.
Horácio Later.
Alves Palma..
Honório Monteiro.

Galãs:

Vário Cardcso.

Mato Grosso:

"ArgemIro Fialho•

Paranâ:

Munhoz de Melo.
Lauro "Lopes.



•

Santa. Ca:tar1n.&:

Nereu Ramos.
Aderba.l 8Uva.
otacfi1o Costa.

Rio Grande do Sul:

Ernesto Domeles.
Brochado da. Rocha.
Daniel Faraco.
Manuel Duarte. .
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o SR. PRESIDENTE - Achan
do-se presentes 93 Senhores Represen
tantes, declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura da ata da sessão
anterior.

O SR. HUGO CARNEmO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretário)
procede à leitura da ata.

~'. C. SR. PRESIDENTE - Em dIs
· eussão a ata.

O SR. JOSl:: BONIFACIO - Se
nhor Presidente. peço a palavra, sObre
a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

, O SR. JOS};: BONIFACIO (-j (SÓ
bre a a.ta) - Sr. Presidente. ontem.
quando o Sr. Artur Bemardes Filho
pronunciava seu discurso. analisando

· a ~ituação mineira, tive oportunidade
de dar dois apartes, hoje publicados
com algumas falhas.

Num dêles se disse que eu alegara
que o· Si". José Monteiro de Castro

; fOra demitido porque assinara o ma
nlIesto mineiro, o que. efetivamente,
não corresponde à verdade.

O outro diz que declare! terem sido
anul:!.das as eleIções oa Ordem dos
Advogados de Minas. em virtude de
1"'..s"ler o' Conselho Federal da Ordem.
no Rio de JaneIro. reconhecldo dois
fundamentos para essa atitude: a bra
vura dos advogados e a Intervenção do

· govêrno mineiro DO pleito.
Em verdade, porém. Sr. Presidente,

· o que cUsse foi o seguinte:
Em relação ao primeIro aparte 

· :a.. osso citar, desde já, dois nomes:
~ o do DI". Galba Moss Veloso, Diretor
: do Instituto Raul Soares, e o do Dou-

t ~ Silvio Marinho, Consultor da Rede
Mineira de Viação, exonerados pelo
govêmo do Sr. Valadares. em conse-

· qUêncl9. de terem assinado o man1
I festo mineIro.

Em relaçA.o ao segundo - A ques
tão é simples. O Conselho Superior.
a· ·llou as eleições de Minas Gerais

·e reconheceu dois fatos fundamentais:
. a bravura dos advogados e a 1nter
venção do Govêrno mineiro no pleito.

r • O engano do primeiro aparte decor
~reu da cIrcunstâ.ncia de ter eu cilto

..----
... (-) Não roi visto pelo orador.

que, no discurso do Sr. Monteiro de
Castro. se encontram os nomes de
trios aquêles que foram demitidos pelo
então governador Valadares. por te
rem tido o desassombro, abravura
cívica de assinarem o manifesto aos
mineiros.

Tais são, Sr. Presidente. as corre
ções que peço a V. Ex.& se digne mu.n-
dar fazer ao discurso do nobre cole
ga Sr. Bernardes Filho. (Muito bem.)

O SR. LutS VIANA _. Sr. Presi
dente. peço a palavra. sóbre 11. ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem BI
palavra o nobre Representante.

O SR. LUtS VIANA - (-) (Sóbre
a ata) Sr. Presidente. consta da Ata
dos trabalhos um docwnento envia
do a esta Casa por um grupo de in
telectuais brasl1eiras. alguns dos mais
ilustres. solicitando que a Assemblé13
considere a possibil1dade de ser de
cretada a denominação, para a Un
guagem dos brasileiros, de "língua
brasileira" ou "Ungua do Bra.sll".

O tema é velho e, já em 1936. tive
eu mesmo, na Comissão de Educação,
oportunidade de laVI"ar parecer mos
trando Que o assunto escapa inteira
mente à competência de um órgão
pol1tico como é o nosso.

O Sr. Aureliano Leite - O parecer
de V . Ex.· chegou a vir a plenário ?

O SR. L01S VIANA - N§o. E V.
Ex.!", que era um dos membros ma.!s
llustres daquela Comissão, sabe per
feitamente o motivo: o golpe de 1937.

O Sr. Aureliano Leite - Fiz a
pergunta a V. Ex.a porque estava em
dúvida. Há. tanto tempo se passou
Isso !... Tantas co1sS!: ocorreram de
lá para cá I... Lembro-me. porém,
que o Relator dessa Comissão foi o
ilustre Deputado Edgar Sanches.

O SR. LUIS VIANA - Exa.ta
mente.

Aos que assim pensam - ou me
lhor. aos que tal pleiteam - eu co
meçaria formulando uma pergunta:
que é uma lingu[l.? Dl:!lcUmente,
diante disso. poderiam êles respon
der.. contestando as opiniões un'U11
mes dos fIlólogos no sentido de que
uma língua é entIdade abstrata e. a

(.) Não foi visto pelo orador.
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tal ponto, que os mais exigentes, co
rno Wh1tney e Vendryes.s julgam que
ct..da homem tem sua Ungua. Os po
vos não têm apenas uma. lingua. Têm
uma lingua. comum, isto é, um ins
trumente de entendimento entre êles,
tanto mais forte. tanto mais podero
so quanto mais largo seu raio de ação.

Ora, Sr. Presidente. a História nos
mostra que a ação do poder político
tem sido sempre no sentido de evitar
as diferenciações naturais a. tôda l1n
gua. Tôda língua está sujeita a duas
ações: uma de unidade, que lhe é
dada pela literatura. pelo poder po
l1tlco. pelas instituições; outra. de di
ferenciação, trazIda pelo povo, pela
linguagem, pelos hábitos -de cada re-

• gfão. pela maneira peculiar de cada
homem se exprimir. Justamente por
Isso. incumbe ao poder polft1co em
vêz de acorrer ao encontro dessas di
ferenciações, evitá-las.

O Sr. Aureliano Leite - Pennlta
V. Ex.1I. outro aparte. Por notá.vel
coincidência, em minha vinda. à. As
sembléia, neste momento. encontrei
me com a acadêmico Pedro Calmon,
Que me declarou ser a Acadeln.ia. Bra
sllelra de Letras inteiramente contrá
na a êsse projeto ...

O SR. LU!S VIANA - Não pode
ria ser de outro modo.

O Sr. Aureliano Leite - .'. cujos
~rmos . desaprova por completo.

O SR. LUrs VIANA - Agredeço
e. contribuição de V. Ex.D..

Dizia eu, porém, Sr. Presidente, que
o poder poUtico é sempre um órgão 
de unlf1cação, em vez !=ie ser um órgão
de dl!erenciação, e tento isso é exato
que. sempre que êle teve oportunida
de de Intervir, fê~lo naquele sentido.
Podemos ver 'J exemplo da França.
cnde a língua s6 se unificou depois
da usurpação de Hugo Capeta; na
Espanha, no século XII, coube a
Manso X unificar na llngua de Cas
tela os velhos dialetos espalhados
sllbre seu território; na Aleroanha.- é
a reforma religiosa, a colonizaçã.o que
traz a unificação da lingua. através
elo poder IJolftico.

(*) Não foi revJsto pelo orador.

Assim foi na ln&"laterra, assIm foI
em Portugal. Por que no Brasil have
mos de ser uma exceção e corremos
ao encontro dêsse fracionament<>, Que,
longe de ser benéfico, só poderia en
fraquecer a lIngu!l., desde o momen
to que deIxasse de ser um meio de
entendImento entre vários povos, po
vos da América, povos da Europa e
até cc>1ônlas da Asia. e da Afr!ca, para.
circunserever-se, exclusivamente. ao
nosso território?

O Sr. Fernandes Tavora - Nt10
vejo em que haja. enfraquecimento
no se. declarar que a lingua que fala
mos é. a brasileiT!l., quando há, dife
renças morfológicas, sintáticas e se
rnã.ntlcas .

O Sr. Aurealiano Leite - A Ungua
que falamos é a portuguêsa, e, não,
brasIleira.

O Sr. Raul Pila- Essas diferen
ças apontadas são muito menores .:.tue
as existentes entre os dialetos as.
França e os dialetos da. Itália.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador estar findo seu tempo.

O SR. LUíS VIANA - Vou con
cluir, Sr. .Presidente.

Tecnicamente seria um Erro e po
llticamentA:: um crime se o Parlam«7n~

to do Brasil deliberasse contra a opi
nião de nossos maiores filólogos. Po~

derIa invocar a opinião de João RI
beiro, uma das mais autorizadas, jus
tamente porque fol, nas nossa.s letras.
um dos esp1ritos maIs acessíveis a
tôdas as reformas; poderia cIta1" <:U3.
opinião, para mostrar que, não abstan-.
te tôdas as variações diAletais eXls
tentes no pais, e as maneiras de talu
do ErasU e de, Portugal, nossa l1ngu!\
ainda. é a portuguêsa. No mesmo 6en~
tido é o depoimento de Xavier Mar
ques e de tantos outros que se ocupa
ram da matéria.

Como haver1amos, pois, de dar um
exemplo Que não teria siml1e na nOS5&
história?

Deixo, assim, diante desta. Assem
bléIa, .a perguntá.: serão ;nenores as
dife1"enças existentes entre as llnguas
da Ingla.terra e dos Estados Unidos?
serão menores as dl!erenças entre B
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nem tal blas
falar.
foi, de fato. o

Ungua da. Espanha e a dos povos his
pano-americanos?

O SR. PRESIDENTE - Está findo
o tempo de que dispunha V. Ex.a _

O SR. LUIS VIANA - Agradeço
a V. Ex.a o me haver concedido esta
pequena. prorrcgaça.o de prazo, para
tratar de matéria realmente árida,

'mas Que me senti no dever de trazer
ao debate ..

A matéria fica entregue ao julga
mento lúcido desta Assembléia, que
não cometeria um ato, considero, sob
o ponto de vista pol1tico, um êrro e,
sob o ponto de vista técnico, um
crime. (Muito bem; muito bem.
Palmas. )

- O SR. BROCHADO DA ROCHA 
Sr. Presidente, peço a palavra, sõbre
a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem fi. pa
layra o nobre Representante.

O SR. BROCHADO DA ROCHA
(S6bre a ata) - Sr. Presidente. pre
cisamente na hora em que, na sessão
de ante-ontem, o meu brilhante c<Jm
panheiro de representaçã.o rio"-gran
dense, o nobre Deputado pelo Partido
Trabalhista. Brasileiro. Sr. Artur
Fischer, prendia a atenção do plená
rio paIa justificar um requerimento
de informações sõbre a situação dos
ferroviários rio-gran<ienses, eu me en
contrava no Ga.binete da Presidêm"la
desta Casa, acompanhando um delega
do do Clube de Engenharia desta Ca
pital, que, valendo-se da gentileza de
uma aucUênda de V. Ex.a, combinnva
com essa Pre:;ldência a forma mais
eficiente de colaborar aquela presti
giosa entidade de classe na. tarefa
constitucional a que estamos cocsa
grado:;.

Por essa c1rcWlstância, sôbre a qua.l
V. Ex.a, Sr. Presidente, pode trazer
seu precioso testemunho, s6 consegui
vir ao recinto quando aquele orador

. esta.va a terminar sua oração. Ainda.
. assim, pude, em aparte, solidarizar-me
',com aquele representante no apêlo

que fazia para que se normalizasse a.
situação da Viação Férrea do Rio
Grande do Sul. Não conhecia, então,
O teor do discurso daquele represen
tante trabalhista, cuja integra só vim

7-

a conhece: ontem, depois de aprova.
da a ata dos nossos trabalhos

Desejo acentuar, Sr. Presidente, es<;a
circunstância porque, se presente es
tivesse no recinto, conhecedor aue sou
dos acontecimentos e sobretudo co
nhecedor que sou dos sentimentos dos
ferroviários rio-grandenses. não teria
deixado passar sem alguns reparos di
versas das afirmativas que se contem
naquele documento. (Mutlo bem.)

O SR. EUZEBIO ROCHA -.: Se
nhor PresIdente, peço a palavra sÔ- I
bre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o ne>bre representante.

O SR_ EUSEBIO ROCHA (Sõbre
a ala) - Sr. Presiden-;,e, desejo so
mente solici tar retificação de trecho
do discurso por mim ontem proferido
da tribuna..

Consta do "Diário da Assembléia":
··Vemos que hã, no Brasil, prin

cipios que vão desvIrtuar com
pletamente o destino da huma
nidade.

Não disse tal coisa
fêmia haveria eu de'

O meu pensamento
seguinte:

··Vemos ql:e no Brasil há a
meiima dúvida quanto aos postu
lados que vão nortear os desti
nos da humanidade. "

Era só o que tinha a dizer.
to ~em.)

O SR. PRESIDENTE - Consta
rão da ata as retificações solicitadas
pelos S1's. Representante - Não ha
vendo mais quem peça a. palavra sô
bre a ata. encerro a sua discussã.o e
vou submetê-la a votos. (Pausa.)

Está aprovada.
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. LAURO LOPES (2. Q Secre-
tário, servindo como 1.°) procede à
leitura do seguinte

Teleorama:

Do Sr. Presidente da República,
agradecendo as felicitações enviadas
pelo seu aniversário. - Inteirada.
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O/teias:

Da Diretoria da Associação Brasi
leira ~os AmigoS do Povo Espap.h~l.
comun1cando haver resolviçlo convo
car os anUfranqulstas do R10 de Ja
neiro, tanto indIvidualmente como
organizações para. no d.1a 3 de junhO
p.r., no salão a.uditório d&.. A.B.I .•
às 20 horas, homenagear a Assem
bléia. Nacional Constituinte.

Leva.ndo essa decisão ao conheci
mento de Vossa Excelê:"cia sollcIta
mos tornar conhecido dessa digna
Asse~blé1a o convite coletivo que ora
transmitimos a todos os seus mem
bros e, em especial 11. Vossa Excelên
cia, bem como a todos os lideres de
DOSSOS. grandes partidos nacionais e
das bancadas estaduaiR pa.ra recebe
rem aquela homenagem.

Do Presidente do Clube de Enge
nharia. apresentando uma Comissão
de Engenheiros, portadores.das c~

clusões do II Congresso BrasUêfro de
Engenharia e Indústria. como suges
tões à futura Carta Magna. - A Co
DJissão da Constituição.

REQtTEP.I:MEN'I'O H.o 161, DE 1946

Requer à M e3a que encaret;a ao
Govérno do Maranhão a oportuni
dade de promover medidas que
con3ubstanciem os legítimps an-:
seios eLas populaç6es rurais àaqtLeZe
Est4do.

Cons:<1erando Que os pequenos pro- .
prletárlos de terras que ora lntegrllJIl
a. área da ColOnia Nadana! Agricola
do .M:aranháo, .em Barra do Corda.
ainda nã.o receberam a inden1Zqçeo a
que têm direito, péla cessA0 de seua
sU1os, casas. roçados e outras benf'ei
torlas à aiudida Colônia; que o ina
diplemento dessa. obrigação de lnde-.

. n'lza.ção, por parte ::lo Oovêmo. tem.
,prejUd1ca.do aqueles proprletAriM, a,l
guns dos quais se encontram em si
tuaçãl> de penúria, pOt se haverem.
desfeito do único recurso Que pos
BUlam;

Considerando que o município de
Grajau; apesar de sua grande exten
sã.o territorial (35.000 km2), de suas
á:-eas cultiváveis e de suas áreas de
malor ocorrêncls. de essências nat1vas

/",.

de alto valor comercial e industrial,
não possue pràt.tcamente sistema de
comunicação dom. outras cidades n:8

Tls.nhenses servidas de transPQrte !lu
\'lal ou terrestre; que o centr'J de la
f'oura daquele município - povoado
Amarante - é o maior empório de cOCo
babe.çú daquela, região: .

Constdera.Ddo que 08 muntcip:08 de
Imperatriz: POrto Franco e GraJau es
tão sujeitos, peri?xUcamente, S sur·
tos de paludisnw e tifo, motivando sen*
slvel diminuiçá~ de atiVidades das p()
pUlações atingidas por essas endemias.
com a\rultado c.1lmero de 6bitos~

Considerahdo a:nda 'que e 1mpres-.
clnd.ivel difundir o ensino primário, DO

Maranhão, contemplando-se, de pre
ferência, os núcleos distritais dos mu
nicípios onde se registra elevado coo
!1clente de a.na!!abe~os;

Considerando Que o serviço de trans
porte de passageiros entre a eap:ta.l e
várias cidades maranhenses está a exi
gir maior celerlda,de; que a navega.·
ção aérea, ali experimentada em 1942,
deu excelentes resulta<'!os. permltin<1o
continuo e intenso movimento de pas
sageiros entre aquel9. metróPole e as
diversas localidades servidas de aero
portos:

Rque1ro à. Mesa da' Assembléia. Na
c:anal Constituinte. Q.ue en~reça ao
Govêrno do Maranhão a oportrunids.<ie
de promover as seguintes' medidas que
cOIlSubstanoti,m os legitimos anseios
das populações rurais daquele Estado:

I - Ind.enizaçáo das pro!)riedades
!particulares oodidas à Colônia Na
cional AgrlcoJ.à do Maranhão. no mu
nJcfpl0 de Bana' do Corda, tendo-se
em vista. o valor daquelas proprieda
des ao tempo de sua cessão à Colônia.
pelas benfeitorias então existentes.

n - Prosseguimento d.as obras ro
dovtá.l'las entre os municípios de Bana
do Corda e Grajau e extensão das
mesmas ao povoado Amarante, que é o
maior centro de lavoura. do último.
mUniclp1o: .

m - Cr1aç§.o qe postos médicos nas
cidades de ImPeratriz, POrto Franco
e Grajau:

IV - Criação de escolas primárias
em todos -- núcleos dos mu- "lolas
maranhenses, que contém com popu
IaçA,o escolar superior a 30 erlançs.s e
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oDde ainda não haja estabelecimentos
de ensino;

V - Restabelecimento da navegaçã.o
aérea r~' ::;ão Luis e as cidades do
interior do Estado, servIdas de aero
portos. mediante contrato celebrado
com emprésa ieroná.utica que se Cl)m~

. prometa a manttr vOa semanal ou bi
semanal, regularmente.

o' . Sala das Sessões, em 21 de mala
~o de 1946. - Antenor Bogéa. - Ala

rico Pacheco. - Ltna Machado.
A imprimir.

INDICAÇÃO N.o ao, DE 194.6

Sugere ao Poder Executivo a no
meação de uma Comissáo para re
ver todos os processos de transfe
rência para a Reserva de Oficiais
do Exército e da Armada, duran
te o período discricionário, até a
aplicação da Constituição de 1934.

a) Considerando a necr-sidade de co~-

. rigir qualquer injustiça ou abuso de
autoridade em transferência de oficiais
p~ra'a Reserva sem a anuência dos
mesmos ou sem razões justas:

b) Considerando que os oficiaIS
transferidos para à. Reserva, mesmo a
pedido, em conseqüência cre razões
de ordem poUtica, e decorrentes de
manifestações favorávei à constitu
clonal1zação do Pais, em 1932, precl
sam- ser ressarcidos dos prejuizos so
fridos com a interrupção de suas car
reiras militares;

c) Considerando que precisam ser
•. beneficiados com a reversão ao ser

o viço ativo todos os oficiais que tenham
" 51do prejudicados pela atuação do Go-

vêmo discricionário, seja pela trans
ferência para a Reserva sem razões
justas, seja B. pedido por motIvos de
ordem política, mas que a isso tenham
iildo forçados por circunstâ.ncJ.as es
peciais;

d) Considerando que aos o!1cis.ls
prejudicados em conseqUêncla da. re
volução constitucional de 1932 deve
ser assegurado o direito de reversão
imedIata, sem protelações de quã1Quer
natureza;

e) ConSiderando que devemos dar
.maior amplitude às providências· Já.

,. tomadas pelo Govêmo legal do Pais.

relativamente à correção de êrros co
metidos pelo Govêrno discrlcionAr1o,
no que se refere a transferêncIa de
oficiais do Exército e da Armada para
a Reserva, sem razões justas ou por
motivos de ordem política:

Indico que a Mesa da Assembléia
sugira ao Poder Executivo a nomeaçê.o
de uma Conússão para reVtr todos os
processos de transferência para a
Reserva de oficiais do ~érc1to e da
Armada, durante o período discricio
nário até a aplicação da Constitui
ção de 1934.

A supracitada Comissão, com re
presentantes do Exército e Marinha,
dentro do prazo de seIs (6) meses,
fará. reverter ao serviço ativo. como
se não tivessem interrompido as suas
caorreiras mH1tares, aqueles oficiais

cujos processos tenham sido irregulares
ou cujas transferências tenham de
corrido de razões de ordem po11tica.
orIundas da revolução constitucional
de 1932, caso em que a reversão será
imediata e independente de sindicã.n
elas ou inquéritos que venham pro
telar essa medida.

Sala das Sessões, em 21 de maio de
1946. - Epilogo de Campos.

A imprimir.

m:D1CAÇÃO N. o 81, DE 1946

Solicita providências ao Mi
nistro da Ed1LCaçào e Saúde, para
ultimar, com brevidade as obras
complementares do Sanatório d.$
Tuberculosos construído pelo 00
~erno Federal em Aracaju.

Os representantes sub-firmados, re
querem a V. Exp.., se digne encami- o

nhar ao Exmo. Sr. Ministro da Edu
cação. o apêlo Que fazem no sentIdo de
que sejam ultimadas, com brevidade,
as obras complementares do Sanato
rio de Tubercolosos construido pelo
govêrno Federal em Aracajú.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte. 21 de maio de
1946. - Leite Neto. - Walter Fran
co. - Leanàro Maciel. - Herlooldo
Vieira. - Amando Fontes. - Graccho
Cardoso. - Ir.Lrval Cruz:. - A im
primir.



-l()-

plano já preestabelecido, em cumpri
mento de acordos !irInados entre o
Governo Brasileiro e oGOvéroo Nor
te Amerlcano, relat1vamente ao forne
c1Inento de borracha fi para. cUja rea
llzação ter-se-l.a que proceder ao des
locamento de alguns milhares de cea
renses então cog:nom1.nados "60lda-.
dos da borrachau

, a f1In de que ex
ploranoo estrativamente aquela eu

!orblácea, prestassem às Naç~s Uni':'
das, real e útil" cooperação às reivin
dicações liberais porque se batiam. os
países Democráticos.

b) Bimultaneamente, .legionários
cearenses, requisitados dentre os seus
Jovens, a. exemplo do Que se fazia em
todo Brasil, eram. postos à cUsposlção

.. da Pátria. para., en:Olelrados nas glo
r!osas fôrças expe.dicIonárias. de ar
mas na. mão, ajuda.renl as Nações 11
vrés. na !1benação dos povos apre
sas pelos r~glmes totalitárIos, formas
govern8t1vas que empObreciam o es
pf.tlto sóclo-deDlocrático. t~o preconi-

',2:ado e com justas razôes. pelo munde>
mo~o.

c) :estes soldados, depois de darem
oontas do pa.tri6tJco mandato que
lhes outorgou o Ceará e ó Brasil lA
;f·aram desmobllhados e guarda.zn can'"
alga a s1m.ból1oa. !1âJ:Dula. do deveI'
cump~d~. '.

d) Tal não ocorre, entretanto, aos
outros soldados irmãos,' aos "solda
dos da borracha" q~e nas inóspItas
regiões do "inferno verde", como tra.-.
tara notável escritor. continuam car
pindo, esquecidos e amarguradamen
te, as dolo:'06ss conseqüências da in
salubri6aàe (laquele pedaço do BrasiL

e) Temos reais jn10nnações calhi 6

das !l6. pouco, entre sertanejos cea
renses, voltados dê· qualQuer ma:o~J

Ta da AmuõÍ1la. qua.ndo percorria..
mos V'ár'jas zonas de nosso Estado na
tal de que estll.o mortos, vitimados por
gra.ves doenças e pela falta de a.ss1B...
tência, tantas vêzes lJTometida.: gran- .
de número daqueles homens que fo-
ram recrutados e encaminhados àque
la região, como necessâr:ios colabo
radores para pa:z: mund1al.

j) mo é s6. Os nossos 1n!ormantcs.
simples e hõnrados homens do ca,m...
po, salientaram em linguagem -pró-

INDrCAçÃo N. o 82, DE 1946

Sugere ao PodeT Executivo qU3
faça retornar ao Ceará os sol
dados ela borracha, decretando,
destdTte, a imigraçá.o dos cea
renses.

Temos a oportunidade de encami
nhar a V. Ex~. a presente indicação
que reflete uma necessidade premen
te, cujos -efeitos resguardam 'Vitais
interêsses do Ceará. e dos cearenses
e ao mesmo tempo. depois de preen
chidas as tonn3.lidacles reg1mentats,
com dispensa de figurar na ordem
do dia. se fõr possível, Tequeremos que
a faça subir à. conslderação do Exmo.
ar. Presidente da Reptíbllca, para. os·
11ns cxpost~.

a) No ano de 1942, atraveseava o
Ceará. uma de suas periódicas crises
cllmatérlcas e eram parcos os recur
sos propo!elonados pela. FederaçAo,
ém paralelo aos efeitos decorrentes da. .
estiagem Que o assolava.

Os Governos da. .Repúbllc.a e do
. CearA, ao Que é sabido, barIooo1ca
mente, 1nJ.ciara.m a. execução de Um

JustifIcação:

O Govêmo Federal. no louvá.vel
1.ntuito de combater os e1eltos netae
tos da terrivel "Peste Branca.... qU3
tantas vidas úteis rOuba ao Pa1s, pla
nejou e construiu etn diversas capi
tais dos Estados ed.iflclos destinados
ao funcIonamento de s-anat6r:l.os para
tuberculosos. Um dêstes sanatórios
fol construido e instalado em Aracaju,
Capital do Estado de sergipe. Cumpre
assinalar, que as obras principaIs !o
rnrn concluídas. em 1941. já. estando
o referido sanatório com material
médIco e outras instalfi.QÕes, que S~

estão estragando por falta de uso, por
isso que, infelizmente, até, hoje, o
referido estabelecimen to não entrou
em funcionamento..Urge, pois. wna
providêncfa do poder competente que
no casQ. é o M1nisb:o da Educação e
Saúde no sentido de que tão útil fnf
eiaCva atin3a a sua finalidade assis
tencial.

Sala das S~~es da .h.ssembléi.a
Constituinte em 21 de maio de 1946.
- Leite Neto.
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prla. e sfn!;Ular. e de maneira. 1n1pres
slonante, o lamentável abandono em
Que se encontram os sobre,lventes à.
espera de amparo que lbes possa dar
o poder público, para que retornem
à tena na.tal. .

g) Uma part1cula.t'ldade: é cabivel e
oPOl"tuna evidenciar. Foram convoca

~ do& à prestabilidade de seus serviços.
~ GÕm.ente o que o Ceará possuia de

111&1s capaz e sadio entre os seus tra-
~ balhadores rurais. .
· h) Or~ eram pais. que acossados
pela necessídade. atendiam à oferta
de magníficos salários prometidos,
deixando a espõsa e filhos na doce
esperança de um\ futuro mais confor-

· tador e tranqullo; ora eram filhos
que abandonavam pais anciãos à b~

ca de recursos que minorassem no
~ po:r:v1r. a lXI.odéstu e a necessidade em

que viviam.
O E a garantia e tranqilllidade

a~urs.das à. sUbsistênc1a dos que
· flcat'am nã.o tardou em pa.:ssar, restan-
· do tão. somente a todos - pais. es-
· POSas e !ilhas - apenas a descrença
· e a desdita., a desilusão e o sofrlmento,

consolados pela contingente convicção
da ereUyação do co~om.lsso assu
mido pelos que se !oraxn. como coope
ta.dores' ahOn!m~ da vitória demo

:e.t4t1ca, em todos os quadrantes elo
'múndo contemporâneo.

1) Já que hoje as Nações Unidas
não. necessitam. como esfdrça de gue1;
ra.~ da nossa borracha, é oportuno

·.qUe retornem os cearenses que res
tam e que queiram. ao chão em que
nasceram, para emprestarem o seu
concurso' em melhor clima e onde a
S"'"1. ct\pacidade se sobressai em pleno
vtgw, áe res:!...c:tências tÍSicas, à no~a.

possibilidade produtiva tão necessérla
ao aj~te reclamado.. çomo fôrça com
pensadora ao melhor equiUbrio do

• J1<)SSO padrão de vida, absurdamente
tnflaclonado.

k) Tem .1nteir~ procedl!nc1a a. pre
,sente indicação, pois ouvíamos dos
noosos tntormantes tristes e dolorosas
~a.t1vaS, ora reveladoras de epl
4P6dios de. sa.udades e de sofrlmentas;
ora de sent1mental e desesperados de
seJos de reverem a terra. que lhes
serviu de berço; ora de expressivas
~ações ao descaso e ao aban-

dono em que se encontram, 0:5 mesmos
que ret:eberam dos a.genciadores dos
poderes públicos, as mais confort.'l.do
las promessas e garant2as de que se
11am favorecidos pelo salário CQmp.en
$8.dor e pOr uma. assIstência continua
e eficiente.

Z) Se tal não ocorre quanto à exe
cução ao menos dêstes humanos com
promissos, cabe portanto aos poderes
públicos a adoção de providêncIas pre
caucionais que façam cessal:' quanto
antes a premente situação em que se
encontraIU os cearenses na Amazônia.

m) Agita-se neste instante. de quan
do em vez, no próprio Parlamento do
Brasll, a quest~o imigratória; abre
o Govêrno da República, em decreto
lei. créditos para atender às possi
bilidades de trazer o estrangeiro a
Dossá Pátria, e Msim sendo, é razoá.vel
e justo Que o Poder Executivo, usan
do das atribuições que lhe são con
feriaas e das medidas que forem jul
gadas lie(;essárias. faça. antes de tudo,
to:mn.r ao Cearã, dcsmobl1b:ados. os
"soldado!3 da borracha", decretando
destarte a imigração dos cearenses..
o que inegavelmente irá constituir
fator pi"eponderante da capacidade
Produtiva e econômica daquela uni
dade federativa, antes de ser um ato
demonstrativo de generoso patrloU~mo.

Sala das sessões da ASsembléia Na
cional Constituinte _ - Gentil Bar
reira;. - Egberto Rodrigues. - Plinto
Pompeu

INDICAÇÃO N. o 83, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a
execução dos serviços federais de
dragagem de pôrto de São Luis
e construção de um cáis para
atTaca.ção ele 1W.vios e air,da a
co-nstTuçáo de uma jerro7lia lí
gando o vale do rio Tocanti1ts 40
vaZe do rio Itap,ecurú, através dO$"
municfpio3 d~ P6rl.o Franco, Gra
jaú, Barra do Corda, Cura.dor,
Pec!reira.s e Coroatá.

Considerando que a. capital do Ma
ranhão, dia após dia. veIl'l .>ferecen
do precário acesso aos na'" os Que de
mandam seu pOrto. dada. _ pi'ogres-

. slva obstruçâo do canal da -Ponta.
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co Pacheco. - IJno Macha.do.
A imprimir.

a SR. ,PREsIDENTE - Está !in
da a leitura do expediente.

Tem a palavra o Senhor Soa.res Fi..
lho, primei:-o orador inscrito.

O SR. SOARES FILHO - S~. Pre
sidente. o mandato conferido pelo povo
aos membros desta Casa traz. impe
riosamente, o dever, ainda mesmo nes-"
te perfodo de Assembléia Constituin
te. de cuidar de assuntas embÇlra não
constitucionais, Que encerrem - tnte...
rêsses de alta relevância. qUer esta...
dual, quer nacIonal.

A bancada da U. D. N .• na secção do
Estado do Rl0. desde que o decreto do
Sr. Presidente da Repúbl1ca extinguiu
as concessões para jogos de azar em
todo o terrItórlo 'nacfonal, sentiu-se na.
obrigação de preservar os naturais e
legitimos interêsses do erp,rio num!
nense, ou seja do povo do Estado do
Rio. no tocante à execução de cláu
sulas do contrato !irmado entrE' o go
vêmo do Estado e a Soc}ptjade AnO
nima "Hotel-Cassino Qui~andinha".

Formulou. desde logÕ, requerimen
to de informações para. Com pleno
conhectmento de causa. poder discutir,
não prõpriampnte. o contrato. d~ que
tinha dência mas sobrett.:do a orien
tação ~ue os governos· Federal e Esta
dual teriam Que adotar na soluç§.o
dêsse contrate' em' face do novo de~

ereto.

I) Dragagem do pôrto de S. Luis
e construçã.o de um cá!s para a.tra
cação de navios;

Ir) Construção de uma ferrovia lI
gando o va.le do no Tocantlns ao
vale do rio ltapecurú, a.través dos
munlcfplos dE: POrto Franco. Graja'11,
Da.rra do Corda, curador, Pedreiras

. e Coroatá..

Sala das Sessões, em 21 de ma10
"te 1946. - Antenor Bog~a. - AZa~ ...

da Areia": que essa obstrução resul
ta. do acúmulo de areia naquêle ca
nal, conduzida principalmente pelas
água.s dos rios Anil e Bacanga; que
sõmente nos períodos de preamar os
navios de mator calado podem entrar
naquêle pOrto e dêle sair: que o ser
viço de tmportação e exportação do
Maranhão. realizado pelo seu pOrto,
não pode continuar sujeito a tão
aleatória condição, que lhe restringe
a capacidade de expansão das ativi
dades comercla.is e industriais; que
conseqUênter.nente a dragagetn daquê-

_ le pôrto consubstancia providência
das mais importantes e urgentes para
o seI vico de transporte Ínaritlmo do
Maranhão:-

Constderando que, ao lado dessa
medida. se impõe a construçAo de
um cals para atracação de nav1os.
eliminando-se, dessa forma. a morosi
dade, decorrente do serviço de alva
rengagem. da carga e descarga dos
vapores surtos no pôrto de São Lu1s;

Considerando que o desenvolvimen
to econômico do Maranhão está tam
bém na dependência de um sistema
de transporte interno que poss1b1l1te
o incremento e escoamento de sua
produt;ão agrícola. principalmente das
regiões cent1jl1 e meridional daquêle
Estado,

Requeiro à Mesa da AssembléIa Na
cional Constituinte que encareça. ao
Poder Executivo a Inadiável necessi-,
dade de serem reallzados no Estado
do M:aranhão os seguintes serviços . Levando mais adiante· seu intuito
federais de tnte~êsse daquela Unida- de evjtar preJuizos ao Estado. era
de, insistentemente reclama.dos pelas pensamento de minha bancada formu
classes laboriosas e pela comunidade lar, pelo órgão de ~eus representantes
maranhense: na Con:ili;são da ConsUtulção, o Sr.·

Deputado Prado Kelly. e orador. uma.
! Emenda nas "Dlsposlções Trans1to

rias". que conth'esse ma.téria capaz
de elidir esta. responsabi11dade. na ho
ra do ajuste de contas.

Assentado o Projeto de ConstitUi
ção viria a Plenário sem que nenhu
ma dlspo::.lção tranSitória nele fOsse
lncluIda. v.enho hoje, aàIantando-me
a êsse propósito, em meu nome e no
de todos os colegas de bancada. fazer
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o exame desse contrato que tanto ce
leuma tem levantado desde o seu con
hecimento pela impress, e que tanto
·alarma vem causando à opinião púbH
ca do Estado do Rio de Janeiro.
~se contrato não existiria na his

tória da administração'~republicana,
se o Brasil não tivesse, por infelicida
de de seu povo, ingressado na longa
noite de olto anos de Ditadura, por
que, se suas clá-usulas pudessem ter si
do discutidas livremente na Imprensa,
estou certo de que nenhum !;ovêrno
teria coragem de firma-lo. A Ditadu
ra, entretanto, permitiu, na clandesti
nidade em que eram r.ealizados quase
todos os seus atos, Que fatos como
êsse, do contrato de Quitandinha, pu
dessem ser feitos sem que o povo, o
Interessado mais direto, fÓsse sabedor
e pudesse eficientemente defender os
seus mais sagrados interêsses. Devo
desde logo assinalar que o contrato
em tão monstruoso nas suas conse
Qüências, tanto atenta.va contra a mo
rallda..de administrativa, que o pró
prio Govêrno do Estado do Rio o
manteve em sIgilo. o conservou clan
destino durante quase um ano.

O Sr. Amaral Peixoto - O contrato
e, todos os seus termos aditivos. fo
ram publicados no "Diário O!ielaI
do Estaào do Rio de Janeiro". Não fOi
êle. assim levado ao conhecimento do
povo? .

O SR. SOARES FILHO - Preciso
dizer à nobre bancada do Estado do
Rio de Janeiro. sobretudo ao seu lí
der. Sr. Amaral Peixoto. que era o
Interven tor por ocasião da assinatura
do contrato, que não percam tempo
em apartear-me antes de enunciado
todo o meu pensame.n.to, porque ne
nhuma afirmativa. farei desta. tribu..
na que não possa ser imediatamente
eomprov~a..

O Sr. Amaral Peixoto - Aguarda
rei a. comprovação.

O SR. SOARES FILHO - Neste
momento. entrets.nto, o Sr. Amara.l
Peixoto~ Interventor "lue firmou o
contrato, não respondeu à minha anr
ma:t1va.

Declarei que tanto era monstruoso
êsse contrato em suas conseqüências,
tanto êle atentava contra a moralí
da.de a.drninl..stra.tiva que o próprio
Govérno do Estado do Rio o manteve
clandestino durante quase um ano.
E vou provar a minha afirmativa.

Quando se tornou necessário o pri
meiro aditivo, 8 meses depois de fir
mado o contrato - com êsse adi tivo e
Que e..'itava. em relação, ao mesmo tem
po, com empréstimo em bancos ou
Institutos de Previdência - foi enta.o
que os cessIonários se viram na con
tingência. de publicar o contra.to no
•• D~ário Oficial do Estado do Rlo de
Janeiro", c, assim mesmo. em seção
que náo 11. costumeira. para a divulga
çãO" dos atos ofidais ca Intcrventorla..
Assim. mesmo publicado com tão gran
de atrazo, quem lésse o número do
Diâ7'ÍO Oficial. na parte reservada. aos
atos praticados quer pelo Interventor.
quer pela Secretaria de Estado, não
encontraria a publicação dêsse contra
to. Em outra seção do Diário OftciaZ,
destinada a assunto muito diverso, é
que foi inclufdo o têxto dêsse do
cumento.

O contrato, assinado em 29 de ja
neiro de 1941, só foi publicado. pela
forma que acabo de descrever, no Diá
rio Oficial de 26 de julho do mesmo
ano. Teve. portanto. muitos meses de
clandestinidade. tal o temor de que
o público flurninense, conhecendo os
seus têrmos, pudesse contra êles se
manifestar.

O Estudo do Rio. no seio da Federa
ção. - sem querer, com isso, diminuir
as tradições de qualquer outro Es
tado, - tem um passado de' adrninis..
trações modestas, mas austeras e
probas.

Estou certo de que. na coorte de seus
governantes, - poderia citar todos.
mas refiro-me apenas a alguns ...

O Sr. Fernandes Távora - V. Ex.
poderia salientJ.r Nilo Peçanha. que
sz Ivou o Estado da bancarrota..

O SR. SOARES FILHO - ... nas
administrações de Porciúncula, Alberto
Tórres e Oliveira Botelho. por exem
plo. se um dia alguém subisse as es
cadas do Palácio e penetrasse no ga
binete de trabalho de qualquer dêsses:
governantes a que acabo de me re
ferir. para fazer semelhantes propos
t:lS, êle, certamente.. frenético. soando
a camplll:l.ha.. manda.ria que os COD
tinuos retirassem o postulante. porque
o j~lgariam um egresso do hospício.
tal o descabido das pretensõ~ de um
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lado e de outro, o respelto às tra.d1~

çôes de nusteridade da vida adm1Dt<;,~

trati".'a flUIIlinense. outros, corno o
ático Quintino Boca1uva, amavelmente,
embora.. também teria repellào a pre
tensão. E. se, porventura, o postulante,
desejoso de inverter dezenas de mi
112ões de cruzeiros em emprésns de tal
ordem no Estado do Rio, se defron
tasse com Nilo Peçanha, no Palá.c1o
do lngá. êste. com ironia., mas, ao
mesmo tempo. com o zêlo que punha
sempre na defesa dos superiores inte
rêsses de sua amada. terra, certamen
te entabalariu. conversação tendente a
convencer o postulante Que seu di
nheiro melhor se empregaria na cons
trução de urna escola ou uma }Jante.
que poderia mesmo ter o nome do
doadf'l". E êsse postulante teria vol
vido ao seu escritório de negócios ou
à. sua casa, desiludido talvez, mas com
fi convicção ele que o govêrno d.a Es
tado estava confiado a mãos seguras
e vigilantes.

O contrato de Quitandinha, já. o
declarei, é Inonstruoso em suas con
SeqUéllclas .

Vou demon.strâ-lo. O contr9ito a.u
torizava a tnversão, no Hotel-CassI
no a ser co~trufdQ em Petrópolis, da
1mpOrtâ.ncia. mínima de 20 milhões
de cruzeiros e máxima de 25 m.ilhões,
e estabelecia as cc:mdições a. que o
ccmtratante esta,,:a obrigado. Pois
bem: passados alguns meses, êsse con
trato foi a.dita.do e, no ac.l1:.:a.lnento,
a. rcsponsab1l1dade do Estado, ha ga
rantia das inversóes. P&sSou de 25
milhões de cruzeiros para. 45 IIlilhôes,
(Sem que tivessem a.umentado a.s ob:-l
gações do ~O'Iltratante.

O Sr. A17taral Peixoto - V. Ex.:S
dá Ucençs. para um a.parte?

O SR. SOARES :F!LHO - Com
prazer.

O Sr. A17taral Peixoto - A 1nver~

são era. feita. ~xcluslvamente pelo con
tratante. sem q:.1alquer respansabil1
da.de do Estado. l\6a.s, :1nda noesse
primeiro térmo adItivo, &. taxa de 11
cença para. jOgo 101 a.umentada. nos
dItfmos 5 anos' do contrato. V_ ,Er.
faça o fa.vor de ler a. últ1ms. elã.usuls.

do têrmo a.d1tivo e el.lcontmrá. taJ
referência. .

Devo, ain-da, dizer a. V. Ex." qlle,
enquanto em. alguns lugares onde o
jógo era. permitido, como Poços de
Caldas, o cantral.a.nte paga.va uma.
taxa. a.r..ual de Cr$ 700.000,00, Qui
tBndinl1ét, hotel constru.tdo exclusiva...
mente por conta do contratante, pa..
gava, Cr$ 1.000.000,00 por ano.

O SR. SOARES FILHO - Efet1
vamente o imPôsto a ~er pago Pelo
contrataalte seria. elevado de Cr$ ...
100.000,00 anuais. pelo prLmeu-o adi
tamento. A questão do lmpôsto, en..
tretanto, será examina.da a seu tem
po. Estou apenas me referindo al.s
garantias que o Estado dava. pua. in...
versão de ca.plta1s, ~entto as InesmSb
as concUções do pla.llb de ur·banislno
e. também, os mesm.os. o.s que Sé re...
ferem ao desenvolvimento do tur1s...
mo. Essa.s Dbr1gaçóes permaneceram
as mes.mss do contrato, quer no prl..
meiro, quer no segun'do aditamen'tO.

O Sr. Amaral Pei:roto - O cootra
tante faria inversã.o maior do que
a.quela s. q·ue se o'lJr.fgava. no primei
ro contra.to.

O SR. SOARES FILHO - Neste
aditamentc) a lInlpDrtàncla foi. stm3
nenhuma. explicaçã.o. eleva.da. a. Cr$
120.000.000,00.

EstBJtn06 a.qUi na. clâusula Prlncipal
do contrato, Isto é. a. da. fCSJ)Onsabl
lldade que o Estado as.sumta. para
que em l?etrópolls fOsse co:nstru!do
um hotel cassino destLnado ê, ex:pto
raçáo do jOgo de azs.r. E esta ga.ra.n
tia, Senhores, repousava eJl:c1úsiva
mente na exploração dos jogos de
azar. T~to :foi. assim que tôdas as.
defesas formuladas Pelo Govêrno do
Est3.do, 1.n.clu.slve a. 111tfn1a.. que tenho
em mão, assent·avam-&e na. decla.raç§.o
de Que U obras eram de tal monta.
&, concotténcia. de turistas atraídos
para. Petrópolis era. tão gra.nde e a.
tal soma. de in~r!sses vinCl1la.<i06 à.
exploraçã-o da. sua indl1str1a hotelei
ra, Que o Govêmo jama.is teria de
ser chamado ao ps.gamento das ga..
rantIas que assum1ra. porque, de.,tal
forma & soma ln:vertlda. na. Qmtan-



-15 -"

._0

<linha era ou seria. superior às ga
rantias do Estado que nunca. o con
tratante soUcitaria o cumprimento da
referida obrigação.

A última defesa do Oovêmo, pu
blicada pe-lo DEIP, que é DIP esta
dual na terra fluminense, diz o se

, gulnte:

"Mas, como fi valorização lmo
bil1árla terá tanto multiplicado
esse valor que dificilmente ou
nunca o concessionário invocará
essa garantia".

Entretanto, o que vimos, foi o con
tratante, tão 101;0 publicado o decreto
que extinguia a exploraçáo do jôgO de
azar, correr ao Ministério da Justi
ça e ao Govêrno do Estado, e entregar
seu hotel-casi:iino.

Isto evidencia, portanto, que o que
o Estado garan tiu ali náo foram as
obras da. indústria hoteleira e sim,
numa soma tão elevada, a explora
ção do jõgo de azar.

O Sr. Paulo Fernandes - V. Ex.1I.
precisa atentar para o fato de que o
Govêrno do Estado manteve sempre,
junto às obras do Hotel Quitand1nha,
uma cQDlÍssão de. engenheiros, a fim
de verUicar o montante invertido nas
mesmaS obras e que o Govêrno ape
nas garantia o má.ximo da indenização
de Cr$ 120.Coo.obú,oo.

Em. dezembro de 1945, entretanto,
os Investimentos ja alcançavam cIfra
supertor a Cr$ 170.000.000.00. :E:sses
Cr$ 120.000.000,00 representavam o
máx1mo que o govêrno poderia inver
ter nas obras do Hotel Qwtandinha.;
se a importância fõsse inferior a essa
soma, o Estado apenas Indenizaria a
quantia realmente Invertida.

O SR. SOARES FILHO - O apar
te do nobre colega, é um tremendo li
belo contra o contrato. Como pode
S. Ex." imaginar que o contratante,

'. tendo invertido Cr$ 170.000.000,00.
; corre pressuroso ao govêrno para en-
,tregar-Ihe o que vale essa importân
cia por Cri 120.000.000.00. Evidente
mente. não podemos aceitar serem os
dirlgentes do Cassino Hotel Qultand1-

,:ma tão pouco zelosos dos seus tote
. :-!sses. E- que o Hotei vale eteU'7s-

mente 170 milhões de cruzeiros, qutçá
o dõbro. mas com o direito à explora
ção da roletr!. e do bacará.. (Palmas nas
galerias.)

O Sr. A marel Peixoto - Queria
justamente explicar o modo de cum
prir-se o contrato. Nã.o err;. in teres
san te para o Estado ficaI com o hotel,
tendo que admInistrá-lo. O que se
procurou fazer, no último têrmo adi-

. tive, elevado o montante da inver
são, devido ao encarecimento da cons
trução, foi o seguinte: deixando Qui
tandinha de ser casa de jégoo para se
to:nar, e~:clu.slvamente. hotel - que
é o caso prc~ente ~ haveria, a pri
meira obrigação do Estado, indeniza
ção de '20 milhões de cruzeiros por
ano e compra do Hotel por 120 mi
lhões. Era um meio de o Estado fa
zer o financIamento ao concesslonârlo.
E' claro que este não poderia exigir
do Estado a obrigação do contrato até-
o fim, porque i~so seria. como disse·
o nebre colega Paulo Fernandes. Ven
der o que val~ 170 milhões de cru
zeiros por 120 milhões. O que o con
cessionário se apressou 11 pedir ao Es
tado foi uma garantia para evitar
a falência, indenizando-lhe 20 milhões
de cruzeiros, que lhe perntltJrão. du..
rante 3 ou 4 anos, solver seus com
premis~os e manter a exploração.

O SR. SOARES PILHO - O con
tratante não estava obrigado a ter
pres~a: pelo. contrário, o lnst.ruml'nto
estatui justamente ~ue êle poderia ex
plorar o Hotel, durante multo tempo,
sem jôgo, sem com isso abrir mão
da garantia contratu~l.

O Sr. Amaral Peixoto - Não hâ.
dúvida. O Estado não era obrigr.do
a ocupar imediatamente o Hot~l: e
posso garantir a V. Ex.a que o in..
tenentor do Estado do RIo não re
solverá. o caso, mas o levará '10 co
nhecimento do Sr. Ministro da Jus
tiça para que S. Ex." decida em 6UQ

alta sabedoria.

O Sr. Prado Kelly - O Que aM. se
crltlcà é o contrato firmado pelo 00
vêrno do Sr. Amaral Peixoto.

O Sr. Amaral Pei:toto - E' o que
estou discutindo.
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o ST. Prado Kelly - FolgareI muito
que o atual Interventor do Estado não
cumpra o contrato asinado por V.
Ex.a.

O 5r. ACUTCio Torres - V. Ex.& pcr
mitf: um aparte?

O SR. SOARES PILHO - Preciso
responder o aparte do nobre Deputado
Amaral Peixoto: depois tere! oportu
nidade de ouvir o de V. Ex.... com o
má.ximo prazer.

O Sr. Acurcto Tõrres - V. Ex.:L v~!

apen3.s permitIr que declare o segulllte:
sabe o nobre oraaor. porque nno pode
ser ignorado por ninguém. que estn
mo~ vive ndo num regime de Interven
ções. O interventor federal do Estado
do Rio é o delegado da conIIança do
Sr. Presidente da RepúiJll~a; por!.an:o.
não lhe assiste o direito de resolver ~

caso da Quitan dinha, mas deferir
a. resúlu<;ão ao govêrno da RePública.
através dos órgãos comI>etentes do Mi
nistérIó da Justiça.

O SR. SOARES FILHO - Chega
remos até a ésse ponto.

O Sr. PradcJ Kelly - O Que o orn.
dor pretende fazer para ~lucidação do
caso ~ a cr1:tf.ca do contrato cuja cx~
cução se pretende.

O SR. SOARES FILHO - Rcsoon
do ao nobre colega Sr. Amaral 'Pe~
xoto que declarou estar o contratan..c,
obrigado a !azer ao Estado ent.rega do
Hotel Qultandlnha... porque Unha
necessidade de ressalvar seus direitos.

O Sr. Prado Kelly - Vamos t1is
cutir as clá.usulas do contrato, sem le
var o debate pars o t,erreno pes:ioal.

O Sr. Acúrcio Torres Ape'l.1.s
quero deixar patente, para honra nos
sa. de fluminenses - minha. do ·S:'.
Prado KeIly, l1der de sua bancaeu e
do digno orador, com reais ser71ç.,Js
prestadoo ao RIo de Janeiro - pera n
te a. Assembléia ConstItuinte. qUI": de
tato nunca houve, no tocante à pro~

bldade dos hom-ens que governaram o
Estado. a mais leve soluçáo de contl
nuldadt:. poIs todos Que aU estiveram
à frente da alta administraçã.o. sem
pre porfiaram em servir à nossa :-er:a.
COOl dedicação e honestidade.

o Sr. Amaral Peixoto - D~s~~o

frlzar que não estou fugindo à res;JtJn
sabllldade do contrato. Autorizei um
dos meus Secretários no Govêrnll a
assiná-lo e d1sso não me arrependo.
pois acho que foI altamente lnt.eres
saote para c Estado.

O _Sr. Prado Kellv - Contesta a
afIrmação de. V. Ex.. em nome da
opinião pública fluminense.

O SR. SOARES FILHO - Respondo
ao aparte do nobre Representante.
Sr. Amaral Pelxoto. quando a!lrmou
que a atItude do contratante do Hotel
CassJno Qultandfnha. procurado os
Govêrno5 [ederal e estadual para en
tregar a. obra Que ali Unha construIdo.
se j ust.l!lca va pelo In terêsse de salva
guardar as garantias que os contratos
lhe asseguravam.

O Sr. Amaral Peixoto - O n",bre
orador não compreendeu bem o m<u
aparte. Afirmei Que os concessionários
procuraram o Govêrno, não ~,enas

para assegurar a manutencão do seu
contrato. mas também para. amparar
a sua situação financeIra, porque uma
vêz estabelecido que o contrato seria
mantido e Que o Estado rtnancIar1..L. ne.
proporç§.o e condições do C'ontrato. éle.
concesslonâ.rlo, poderia se acomoda.r
com seus credores. a, !lDl de solver' di
vidas contraidas pi3.ra reallzaçáo do
empreendImento .

O SR. SOARES FILHO - Let"t'l
a cláusula do contrato ...

O Sr. Prado Kelly - Deve ser Hda
esta cláusula, para ed1!lcaçâo da CansO,
tItulnte!

O SR. SOARES FILHO - A cláu
sula 25.0. do contrato primitivo o diz
Que a. indenização prc-.·ista. na cláu
sula anterIor terá lugar dentro de
seis meses da data do ato proibItIvo
da exploração de jogos e diverSões.

O contratante da Qultandinha, por
tanto. Unha, pelo menos, seis meses
para regularizar seus neg6c1c.s e apu
rar a importância que afirma valer o
Hotel Cassino QuItandInha, sem ne
cessldade de entregá-lo ao Govêrno do
Estado. Se, entretanto, o concessIo
nário assumiu essa atitude é porque
evidentemente, o negócio que !êZ. s6
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seria razoável c lucrativa, se conti
nuasse a exploração dos Jogos de azar.

Mnda mais: firmado o prlmltlvo
contrato, a gnrantia, de acôrdo 130m

a cláusula 1.0.. era apenas de 25 ml
lhões de cruz:;jros. Dlscrhninava rn-~c

e..s obras que deveriam ser realizadas,
reservado o direito ao Esta.do de 
logo fOssem proibidos os jogos de azar
..- tomar posse do imóvel c, ent!ío. ('x
pIorá-lo ou não como hotel. não fi
.cando ao contratante direito dc rC:l

vê-lo.
O Sr. Amaral Peixoto V. Ex.!}.

acha que seria interessante para o
Estado receber o hot.el e admi
nistrá-lo?

O SR. SOARES PILHO - Não eS
tou aflrmanào que fô::;:'c Interess;lntc
para o Estad o .

O Sr. Prado Kclly - InLercssant~

paro. o Estado era apenas dar um3.
fiança de 120 milhões de cr~zeiros

contra o respeito que loclos os bra
sileiros devem à lei das contraven
ções penais! Garantia su.í generts. de
Que não há exemplo e;n nenhum jo
cumento púbI1co no Brasil!

O Sr. José Candido - Garantia que
eqUiva.leria a um arçam('nto do Es-·
tado do Rio de Janeiro.

O SR. SOARE.$ FILHO - Entre
~nto. no S<!gundo a.dItamento. isto e.
naquele em que se clevol1 a garan·tia.
para 120 milhóes de cruzeiros, OUt:-S3
vanw.gens foram asseguradas ao con
tratante. Basta que se diga. cessaao
o ólre1to de exploração do jOgo. o
Estado poderá. pagar a lndenlzação
darante 6 anos; se asslm o preferir ')
contratante, continuará na posse ple
na da exploraçã.o do hotel e de su~s

dependênc1as. com :...3 garantias e á1
reltos que lhe são reconhecidos nos
Instrumentos j! referidos.

Isto slgni!1ca que. de'Vendo pa.g~r

20 milhões de cruze1ros por ano. o
contratante poderia reter, de acOrdo
com êste a.ditamento, o Imóvel. pro:o.
seguir na sua exploraçáo durante 6
anos. receber nesse perlodo os 120 !TH

lhões de cruzeiros e s6 ~nt.áo dcc1dlr
ou náo a sua entrega. Se. porventura.
resolvesse fazer a entrega., teria c.c

devolver as quantias recebidas, com
os juros de 5%. na primeira parte.

O Sr. Amaral Peixoto - A juros
de 6%.

o SR. SOARES FILHO - A juros
de 5%. Mais ainda: outra vanlagem
- esta lnominável - concedida ao
contratante. Dada a outra hipótese
isto é, aq uela que se verificou, o con
trata -lle. não desejando mais con t1
nuar a exploração do Hotel-Cassino
faria a sua entrega ao govêrno do Es
tado, que passaria :J. p:.;zar L:.S pres·.a
çõcs anuais de 20 milhões de cruzei
ros cada. uma. E ól t:- ~ P~I~::1tlma.

porl.mlo antes de cfc~lJar o ült1;no
pagamento, poder1a () conlr:it:lIlte. rcs
labclcc1da a. l1ccnça para exploração
do 16(;0, retomar o "'a~·sJr~.J c c/wUnuar
a expioração do jOgo, como ..,ln!l:- f3
zcndo. Portanto, ai se ver~~:::a que o
Estado quis asss('gurar a cxpllJ;a.çáo
do jOgo, mesmo já. t~ndo invertido di
nheiro do povo fluminense. ala impor
tAncia de 1:::0 mIlhões ele crtl7A!iros!
(Palmas. )

O Sr. Amaral Peixoto - - Restabele
cido o Jôgo. o Estado não iria manter
uma casa para êsse fim.

O Sr.· Prado Kelly - A b~ ~Jn:!a

era em favor do jô;;o proibido.

O SR. SOARES FILHO - r..L"ls nao
se compreende que o dinheiro cio povu
fluminense esteja ao saOor dos inte
rêsses de um cont.rat.ante de casa. de
jogos de azar; não se compreende
que se possa firmar um cont.rato com
ta 1 manstruosldade e com tal des
respe~to à moraUdade c. para qu~ n§..o
dizer? ao sacrificado esfOrço do con
tribuinte fluminense! (Palma3.)

O Sr. Amaral Peixoto - O Hotel roi
construido, está funcionando e, até
hoje. náo saiu um cruzeiro tios co
fres públicos fluminense: ao passo
que VV. Exas.• quzndo fizeram o elo
gio do Presidente AntOn10 C:trlos.
aUás muito merecidamente. referi
ram-se à. construção do Hotel de
P6ços de Caldas. feitQ com o dinheiro
do povo míneiro, onde existe um cas
sino anexo.

O Sr. Lair Tostes ~ Poç0~ de Cal
das é uma estAncia balneár1a das me
lhores do mundo e just1!1~n-5c a pro-
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~ura sempre crescente de suas águas
O' tato do Preõi(!ente Antônio Carloo.
à. ter dotado de um Hotel com. a.s res
pectivas termas e vários outros melhO
ramentos, está justlfica.40. O cassino
no CB.SC\. veio depois, como acess6r1o.

O Sr. Pra.do Ke1Zv - Em nenhum
destes contra.tos e:idste cláusula se
melhante a esta. aceita pela Interven
torla Fluminense. que ficou com o
prlvllégio de ter endossado essa colsa
éSqulsltisslma e aberrante, uma clAu
sUla que não tem precedente na erô
hica dos nossos atos ptlbllcos.

O SR. PRESIDENTE - Peço aos
Senhores Representantes que pF.rml
ta.m ae orador prosseguir o seu dis
curso.

O SR. SOARES FILHO - Ainda.
mais, Sr. PresIdente: entendo que
licou fixado o quantum da responsa.
õ1lldade do Estado do Rio na ga
rantia da exploraç§.<) do cassino QU1
tandinha. E' um engano. Essa afir
mativa baseia-se n& existência no
contrato de uma cláusula determinan
<lo que, em caso de falência do Cas
sino Quits.mUnha, êsse contrato não
poderá ser arrecadado. cláusula sem
nenhum valor porque um cilspositi\TO
de contrato náo pode revogar a lei
de falências. A garantia d.o contrato
dada pelo Estado poderia. porém, ~m

caso de falência do Hotel. pelo impe
rativo da lei': ir milito além dos 120
milhões de cruzeiros. isto é, o Estado
poderá ser forçado para se emJ.tlr na.
posse do hotel-casslno a. dispender
quantia superior à !lxada.

MM, Sr. PresLdente, tenho pouco
tempo e desejo adiantar o exame das
cláusulas. Não fica. entretanto. aí. a
exorbitância do contrato. Estabelece
um privilégio por quinze anos.

Tenho ouvido. aqui, cf t:.=:.r o exemplo
de outras concessões de exploraçiio de
JOgo, porém, em nenhuma se fixou
prazo. Tôdas foram. dad..as a ~itUlo

precário. No entanto. o contrato flr
..mado pelo Govêtno do Esta.do do Rio
fixou o prazo. de 15 anoá.

Quero deixar aqui transcritas as
clé,usulas 1.... 2.". 3.-. 4.a e s.a do se
eundo 8.d1tamento e que têm corres..
pondénc1a no contrato e no primeiro
8d1tamento. para que a. ~emblélB e
a op1n1Ao Dra.sitelra possam mcd1tar

com que leviandade, na noite lmelLi3
da ditadura. eram tratadas as qnes
tôes que diretamente en;volvia.m os su
premos interesses do povo, ou sej1).
cama se comprometia, Para. garantir
o êxito da exploraç§.o dos jogoi de
azar. O dInheiro do tes0l.\X'0 po.bllco ..

Slo as seiUfntes:

"Primeira. Fica eleva.da para
cento e- v}.nte milhões de cruzei
ro5 a lmportAncla Inlhúma. facul
tada à. Contratante como base dl;'o
garantia. ~ para ser investida na.
construção, Instalação e equipa
mento do Hotel e Cassino.. obje
tivados pelo contrato originário.

Segunda. A importância a que
se alude nas cláusulas 24.... do
contrato pritnitlvo e 2." do adi
tamento de 3 de Julho de 1941,
valor pelo qual o Estado se obtl
gou 'a a.dqUlrlr o Hotel e Ca5lEino,
com seus anexos, acessórios. equi
pamentos. caso. por ato governa.
mental, venha a ser proiblds· ou
cassada durante o prazo esta.bele
cido na cláusula. 16." do contrato.
a exploração d03 jogos a que se
retere esta mesma cláusuls.. !1ca.
com o seu limite má.x1mo eleva.do•.
de acOrdo com a cláusula ante
rior, à quantia de cento e \"lnte
milhões de cruzeiros.

Terceira. O pagam(nto dessa
Importância. pela qual o Estado
se obriga a adquirir dUas bens
a .titulo de indenização, oMdeci..
das as estipulações não derroga
das do contrato originário será
feito em seis prestações 19u~is,

anuais e consecutIvas. a f"..ontar
da data. em Que porventura venha
a ser cassada. ou proibida a explo
ração dos Jogos, prevista na clâu
sula 16.- do contraio.Ver1!lcada a
hipótese da proibição dos jogos.
como a.qu1 prevista. o presente
adItamento passará a vigorar
também com. tOrça de p:-omessa.
de compra e venda com as obri
gações ~ cond1ções nêle consagra
das inclusive para os efeitos de
averbação no Registro de Imóveis,
por sua. simples apresenta.;:io a
êste. Se à proprleclade gravarem
OnU! reals, ou de qualquer natu
reza. a Contratante ,~êles. fará a
respectiva prova legal perante O
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.Estado, para. Que êste, a. partir da.
primeIra. prestação, atenda A re
missão da divida, na. forma. ex
pressa estabeledda para seu con
~aimento, e à proporção dos pa
gamentos estabelecidos na primeI
ra parte desta cláusula, ou faça
oa depósitos de rnodo a atender
até a totalidade daquele ônus, e,
a seguir, pagando à mesma Con
tratante o restante livre do {'t'ê
ço, desde que tudo não exceda o
limite méx1plo fixado na cláusula
segunda. De qualquer forma, po
rém, os bens em aprêço serão en
tregues ao Estado, ao término do
pagamento, livres e desembaraça
dos de todo e qualquer Ônus ou
gravame jU<ilclal, OU extra-judI
elal.

Qu.arta. A CompanhIa Contra
tante, no decurso do referido pra
zo de seIs anos, se assim o pre
ferir, continuará em posse plena
e' exploração do BoteI e suas de
pendências, com as garantie.s e
direitos que lhe são reconhecIdos'
nos instrumentos já refendos;
caso, porém, no decurso de tal
prazo, volte a ser permissível a
exploração dos jogos em referên
cia, a Contratante poderá. reto
mar o exercido do direito até
então suspenso, mediante a de
voluçã.o das Importâncias até en
tão recebidas, e mais os juros res
pectivos à razão de 5 % anuais,
ficando-lh~. ainda, assegura.da. a.
restituição do pr82:0 em que se ve
rl!1car a suspensão ou proibIção
alud.1dn.

Quinta. Findo o prazo de sei.;
anos, sem que haja ocorrIdo o res
tabelecimento da exploração. an
tes, porém, de haver recebido a.
última cota, à. Contratante tica o
direito de, restItuindo as impor
tâncias já recebidas do Estado.
acrescIdas dos juros respecU"l"os. à.
razão de 6 % anuais, optar pelo
exercido da exploração do Hotel
e propriedades dos bens aInda náo
transferidos ao patrimônio do Es
tado. Outrossim. terá a. Contra
tante, o beneficio da preferência
para a. exploraçif.o. em igualdade
de condiÇÕeS no locâl e ext.endo,
caso\a1nda ,den~o do tempo .pre-

visto para a vigénda do contrato
orig1nár.1o venha a passlbilltar-se
o restabelecimento, tal como já
consagraüo na clá,w>ula 26." da-
quele contrato". .

Fellzmente para o erárIo !lumlneIll'le
êsse contra.to é nulo de pleno·direito.

O Sr. Prado Kelq, - Apoiado.

O SR, SOA..R.ES FJ:I...Hb - O con
trato 10i ass1na.do em janeiro de

.~911. N~ta épooa estava em pleno
?igor o art. 50 da LeI de Contra
venções, que estabelecia as penas em
que incorriam os que praticavam. jo
gos de azar.

De na.da serviram as disposiçóes
de leis fiscais posterie>res e anterIo
res à. de Contra.venções a que venho
me referindo. porque ° poder jud1
ci.ário que é o encarregado de inter
pretar as leis, chatna.do B. manifes
tar-se, pelos despachos de dois de
seus juizes. os Drs. Rizz!..o Barandier
e Mâ.rio dos Passos Machado Mon
teiro, em <:onseqliência de represen
tação de dois l.lustres vultos da re
sistência democrá.tica, os Srs. Adaul
to Lúcio Cardoso e Oario de Almeida
M2.galhães. firmou a prevalência da
lei penal proibitiva.

E os que se sentiram ameaçados
pela execução da lei não lograram
o habeas-corpus impetra.do à COrte
de Apela.ção, com o intuito de fugir
à cO:l-dena.ç&.o certa que os espera..
O contr.ato é, portanto, nulo por visar
objeto llíci to, consoante conhecidIS
simo preceito da lei civil.

O Sr. Amaral Peixoto pra.ticou
uma ilegalidade, contra.ta":ldo com
objeto illcito. S. Ex.A nA.o poderia
firma.!' êsse contrato.

Como não é profissional do ~lto,

deveria servir-se de seus auxUía.res
da. Procuradoria. do Esta.do, que, cer
tamente, não teriam concordado em
que S. ET..a :!lcasse ne. posição em
que hoje se êncontra de Dão poder
sustentar que não assinou, na. sua
vida pública, um contrato de objeto
1l!clto. . .

O Sr. José Bonf/ácío - E ainda
por cima passaram. um conto de)-·
vigárIo no próprIo arrenda.tário.
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o SR. SOARES FILHO Os
atos jurídicos que têm objeto ilicIto
são nulos em face da lei.

Mas não é s6.
H{l ainda agen te incapaz. o que

acarreta. tam'bém a. nulidade dos
atos jurídicos. S. Ex.1Io sabe que re
presenta o Estado apenas seu inter
ventor. govêmador ou o Procura.dor
Geral da. Fazenda, mediante portaria
dQ Secretário das Finanças. ~se
contrato. esqu1sitamente, fo! assinado
pelo secretário da Seg'urança, as
sim conw os dois aditivos. Esses fun
cionários não tinham atribuições le
gaJs para firmá-lo, em nome do Es- •
tado.

Mais ainda: a exploração do hotel
objeto de comércio. náo pode ser.
também. objeto de monopólio. Como
concessão. é ilegal. porque, nos pró
prios têrmas da Carta de 37, ar
tigo 13, s6 pode ser para .serviço
público e. assim mesmo, havendo
concorrência pública.

Além disso, o contrato feriu a pró
pria legislação de exceção da Ditadura
dUI1l.. Quando a magistratura, pela
dec~áo de dois membros tentou fe
char os Cassinos de COpacabana e
da Urea., nesta Capital, o' Govêrno
d:4 Repú·blica. que era o pai dos con
traventores, balxou decreto revogando
• Lei de ContravenÇÕeS. na parte re
terente ao art. 50.

Pois be:D::. O Estado do Rio de Ja
neiro foi além. Com êsse contrato
violou essa própria lei da. ditadura. que
permitia o jOgo de azar. ao far;er o se·
gundo aditamento.

O decreto que tenho em mão. sob
n.O 5.089, de 5 de dezembro de
1M2. declara no cita.do art. 4.0 que
u medidas que fs.cultam os jogos de
azar só podem ser concedidas a ti
tulo precário, podendo l:>er cassadas
& qualquer momento.

VMe bem, Sra. Representantes,
que a própria. leI que manteve aber
tas, no Distrito Federal, as portas
dos Cassinos. pela. legislação de ez
ceçA.o da ditadura., foI vIola.da pelo
contrato firmado pelo Estado do Rio
de Janeiro. uma vez que, além do
privilégio esta.beleceu O prazo de 15
anos para. o fundonamento da Qu1-
tandinha. "

Estou com o tempo terminado.
Peço a V. Ex.... Sr .. Presidente. per
mita-me a.bordar amanhã outra
parte do meu discurso. Creio que.
hoje, deixei assás provada a. mons
truosidade dêsse contr&to atentatórIo
dos lnterêsses de minha. terra. (Mui
to bem. Muito bem _ Palmas. O ora
der é etimprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Está. !ioda
a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Comparecem mais 169 Senhorea
Represen~ntes:

Partido SociaZ Democrático

Acre:

Castelo Branco.

Amazonas:

Alvaro Mala.
Valdemar Pedrosa.
Lel?poldo Peres.

Parâ:

Magalhã.es - Barata .
Alvaro Adolfo. z:
Duarte de Oliveira.•
Lameira BittencC>1,ut.
Carlos Nogueira..

Maranhã.o:

Odilon Soares.
Luis Ca.rvalho.
Afonso Matos.

Piauí:

RenauIt Leite.

Ceará:

Moreira da Rocha.
Prata. GenW.
Raul Ba.rbosa.

Paraíba:

Samuel Duarte.
Jos~' Jof1U.

Pernambuco:

Etelv1no Lins.
AgamemnoD Magalble5.



Jarbas Maranhlío.
GercIno Pontes.
Oscar Carneiro.
Osvaldo LIma.
Ulisses Lins:
Perreira Lima.
Barbosa Lima.

Alagoas:

. Góis MonteIro.
-José MarIa.

Sergipe:

Leite Neto.

Bahia:

Pinto Alelxo.
Lauro de FreItas.
Regls Pacheco.
Negreiros Falcão.
Altam!rando Requlão.
Eunáplo de Qut>!rl]z.

Espfrlto Santo:

Carlos Llndenl'k\erg.
Eurico sa:es.
Vieira. de Rezende.
Alvaro Castelo.

Distrito Federal:
J

Jonas Correla.

RIo de Jant>Iro~

Alfredo Neves.
Amaral Pel~ot.Q.

Eduardo Duvivier.
Paulo Ferna.nd~!.

Getúlio Moura.
Heitor ColIet.
BrIgido Tinoco.
Jr!lguel Coutrl.

Minas Gera ~s:

Benedito Valadure~.

Rodngue:3 Seabra.
·Bla.s Fortes
Augusto VIegas.
Gustavo Capanema.
Celso Machado.
oUnto Fonseca..
Lalr Tostes.
Milton Prates.

São Paulo:

Novell Júnior.
C""ta Neto.
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José Armandu.
Lopes Ferraz.

Goiás:

Pedro Ludovlco.
João d'Abreu.
Galena Paranhos.
GuUherme Xavier.

Mato Grosso:

Ponce de Arruda.
Martiniano Araújo.

Paraná:

Flávio Guimarães.
Fernandes F!ores.

Aramis Atalde.
Gomi Júnior.

Santa Catarina:

Ivo d'Aquino.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério VieIra.

RIo Grande do Sul:

Qaston Englert.
E16i Rocha..
Teodomiro Fonse<:a.
Antero Leivas.
Sousa Costa.
Herofllo AzambuJa.
Baiard Lima.

União Democrática Naclor..al

Pará:

Agostinho Monteiro.

Maranhão:

Alarico Pacheco.

Piau1:
José CA.nàido.
AntOnio Correia..
AdelInar Rocha.
Coelho Rodrigues.

Ceará:
Fernandes Távora.
Paulo Sarasate.
Gentil Barreira.
Ben1 Carvl\lho.
Egberto Rodri~raes.

Fernandes Teles.
Leão Sampalo.



Rio Grande do Norte:

Ferreira de SOusa.
Aluisio Alves.

Paraíba:

João úrsulo.
Plinio Lemos.
Fernando Nóbrega..
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Lima. Cavalcantl.
Alde Sampaio_
João Cleoras.
Gilberto Freire.

Alagoas:

Freitas Ca.valcanti.
~rl0 GODles.
Rui Palmeira.

Sergipe:

Walter Franco.
Leandro Maciel.
Herlbaldo Vieira.

Bah1a:

Jurad Magalhães.
Otávio Mangabe1l'a..
Clemente MarlanL
Rafael Clncurá.
Nestor Duarte.
João Mendes.

Distrito F-ederal:

Bam.!lton Nogueira.
Jurandir P1re~.

Rio de Janeiro:

Romão Júnior.
José Leom1l.

Minas Gerais:

Magalhães Pinto.

São Paulo:
Paulo No~elra.

Goiás:

..1ales Machado.

Mato Grosso:

João Vlla.sboa.s.
~ola de BanOl.

-u-
Paraná:

Erasto Gaertner.
santa Catar1!l.a:

Tava.res d'Amaral.
Tomá.3 Fontes.

Rio Grande do Sul:

Flores da Cunha.
Osório Tuluti.

Partido Trabalhist!l Bra3ilefro

Amazonas:

Leopoldo Neves.

Ba.h1a.:

Luiz Lago.

Distrito Federal:

Rui Almeida..
Benjamim Farah.
Vargas Neto.
Guxgel do Amaral.
Segadas Viana.
BeIÚc10 Fontenele•
Baet.a Neves.
AntOnio Silva.
Barreto Pinto.

São Paulo:

Guaracl Silveira.
Romeu Fiorl.
Berto Condé.

Paranâ:

Melo Braga.

RIo Grande do Sul:

Artur Fischer.

Partido Comunista do Brl%$U.

Pernambuco:

Grésórlo Bezerra.
Agost1nho . Ollv~1ra.
Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal:.
Ca.rlos Prestes.
Maurklo Grabóls .
Batista Neto.

RIo t1e Janeiro:
ClaucUno SUva..
Alcld-es Sabença.
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810 Paulo:

Osvaldo Pacheco.

Rio Grande do Sul:

Trl!1no Correia.

Partido Republicano.

Pernambuco:

Sousa. Leio.

5ergipe:

Durvaf Cruz.
AlDando Pontes.

Mina.s Gerais:

Jacl Figueiredo.
Daniel Carvalho.
~ern&rdes Filhô.

Paraná.:

Uunhoz da Rocha.

Partido Popular Sindicalista

Pará:

Deodoro Mendonça.

Bahia:

.TeódulO Albuquerque.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:

. Arruda. Câmara.

Partfrlo Repu.blicano Progressista

S§.o Paulo:

Campos Verga!.

o SR. UNO l\tIA.CHAOO - Se- ,
nhor Presidente. peço a palavra. pela
ordem.

... O SR. PRESIDENTE - Tem a
palanB o nobre Representante.

O SR. LINO MACHADO (Pela or
4e;n.) (-) - Sr. Presidente. a an
Súst:1a do tempo em que vivemos to
dos nesta Assembléia. não me penn1
tJzá demorar na tribuna. Desejo por
1sso apenas render homenagem à me-

. ..mória de um grande brasileiro Q.ue

(.) NAo roi revisto pelo orador.

tombou há. dias, já octogenário. como
aquêles dois outros brasl!eiros, tam
bém nascidos no Mars.nhão e falecidos
há vinte dias: wn soldado, outro poe
ta. Hoje, pranteamos a perda. de um.
filólogo.

Estou certo de que a Assembléia
não negará a inserção do voto de
pesar que ora lhe submeto e se acha
expresso no requerlmento que será. ob
jeto de deliberação da Casa. A êsse
requerimEnto junto dados blográt'1cos
do or. Couto Fernandes. lider do mo
vimento esperan tlsta no Brasil. da
quele movimento de língua u.'llversal.
desaparecido precisamente na hora
em que os homens em todo o mundo
procuram construir a paz no univer
so. (Muito bem; muito bem. Pal
mas.)

o orador envia à Mesa o se
guinte requerimento:

Requeremos um voto de pezar pelo
fa.lecimento do engenheiro Alberto
Couto Fernandes. .

Sala das Sessões, em 27 de maio de
1946. - Lino Machado. - Café Fi
lho. - SeveTiano Nunes. - Domin
goS Velasco. - Metias Olímpio. 
Dolor de Andrade. - Manoel Novaes.
- Si:.efredo Pacheco. - Go!/redo
Teles. - Dario Cardoso. - Wa.lfredo
Gurgel. - Crepory Franco. _. João
Bot~lll.o. - Ant~nor Bogéa. - Au
reliano Leite. - Plinia Barreto. 
Paulo Nogueira. - Ant6nio Fellcia
no. - Benjamim Farah. - Alarico
Pacheco.

O SR. PRESIDENTE - Os Se
nhor;es Que aprovam o requerimento,
Queiram levantar-se. (PaU3a.)

Está. aprovado.

O SR. PLINIQ BARRETO - Se
nhor ·Presidente, peço a palavra, pel3
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem -a pa
lavra o nobre Representante.

O SR-. PLINIO BARRETO (Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente, vejo
pela leitura dos jornais Que é intenção
do Sr. Ministro da Justiça reformar.
dentro em pouco, não se sabe em que

(e) Não toi revisto pelo orador.
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moldes. a lei relativa à. loçação de
prédios.

A propósito da sItuação atual. acabo
de receber de São Paulo exposição
feita por uma senhora pertencente a.
familla cujo nome é conhecido de
todos Quantos cultivam o Direito, e,
especialmente. se de,dicam à Medi
cina Legal - a farnma Franco da
Rocha.

A senhora a Que me refiro expõe em
linguagem concisa e respeit<lsa a ver
dadeira situação aflitiva criada para
várias pessoas que vivem exclusiva
mente de aluguéis.

Essa exposição é acompanhada de
documentação colhida nos jornais de
São Paulo e realmente impressiona.
~ndo-n. lembrei-me de requerer n
V. Ex.a a remeS!'ia de todos os papéis
ao Sr. Ministro da Justiça, a fim de
que S. Ex." quando redigir a nova
lei, tome em consIderação. não só os
1.nterêsses dos locatários. como tam
bém os dos locadores porque. na ver
dade, se há locadores que exploram a
posição em que se encontram, em de
trimento dos locatários. alguns déstes
se aproveitam da sItuaçáo para trans
formar as transferêncfas de contratos
de locaçã.o em verdadeIra e rendosa
Indústria.

Peço, pois. a V . Ex..., fazer chegar
às mãos do Sr. Ministro da Jus
tiça essa exposição e também tenha n.
bondade de mandá.-Ia publlcar no
"DIário da AssembléIa". (Muito bem.>

O orador en:na d Mesa o ae
"uinte requerimento:

REQUERIKJ::NTO N.o 162, D!: 1946

Solicita iserção em ata a pu
blicGÇão sóbre locaçáo de précUos
• pede c remesa4 da Tne:sma, por
cópia. ao Sr . Mfn~tTo da JtL:l
t1ça.

Requeiro ao Exmo. 6r. P:-esldente
da Assembléia Nadonal Const1tuln~:

a) a publicação no jornal da casa
da representação que faz D. Angelina
Franco dn Rocha a prop6si to da leI
sôbre locação de prédios:

b) a remessa. dessa represen taçA.o
por c6p~a. ao Sr. M1n1stro da Jus
tiça. n. !Im de ~ue a tome na devida

consideração quando alterar a legis
lação em vigor.

Sala das sessões. 22 de mala de
1946. - PUnia Barreto.

Documento a que se refere o
requerimento:

Rã dias, !of apresentado á. Consti
tuinte uma proposição de cará.ter ur
gente. propondo a suspensão de tOda
e qualquer açâo de despejo. du
rante doIs anos. E' imposslvel propOr
maior absurdo! Pedimos ao ilustre re
presentante de S. Paulo que defenda
na Assembléia Constituinte o últi
mo direito Que aInda resta aos pro
prietários: O direito de pedir ti J'U3
tíça que diga a ultima palavra. de
pois de examinar cada caso.

Em S. Paulo, existem hoje Inúmeros
inquilinos que cxplora.m a transferên
cia, a terceiros. dos· prédios que em
obediência. à Lei conservam o aluguel
de 1941. 1::sses prédios são gra.nde
mente cobiçados, e as transferências
súo feitas por dezenas e centenas de
cont05, freqUentemente, sem que o
proprietário tenha conhecImento dos
iatos, apesar de proibição expressa.
em contrat05. A sublocação de cOmo
dos dá !reqUer..temente ao inqulllno 5
e m:lis vêzes o aluguel pago ao pro
prietárIo <sublocação realizada. qua
se se~re, com· desrespelio a.bsoluto
às cláusulas estipuladás em c(Jnt:a
tOS}. Essas duas formas ce explora
ção lesam os. legltlmos d1Ieltos d(\
proprletá.r1o, de maneira revoltante I

Estou com um caso d~sse para ser
resolvido em Juízo, e posso falar com
pleno conhecimento de causa. Conto.
para viver, exclusivamente C011i a ren
da de dois prédios que recebi como
herança de meu paI. Um de meus'
prédios. sItuado no centro da cida
de. estava alugado por 700 cruzeiros
<aluguel de 19-41) a um portug'Uê.s;
com desagradAvel surpresa. encon
trei-o um d1.a ocupado por japoneses
que eu nunc&. vire. em. minha vidaJ

Chamados á ordem. 08 ocupantes
clandestinos declararam ter compra
do a chave. paga.ndo ao inquilIno 25
mil cruzeiros. tendo ~ste uIUmo desapa
recIdo de S. Paulo. Apesar do préd10
necessitar de reformas urgentes. con
cedi, por condescendêncla, um pra-
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zo para procurarem outra casa Abu
sando dessa condescendência, os ja-

· p<meses sublocaram todos os cO:nodos
da. casa, recebendo mensalmente três

· mll e quinlHmtos cruzeiros, ou seja,
cinco vézes o aluguel Que pagavam!l

:Flz uma. notifIcação, pedindo a en-
trega do prédIo: meu advogado cha

.~ mau-os de novo à .ordem. nada COD
'. seguindo. Continuam como donos do
· prédio. Como resolver êste caso? senão
· apelando para a Jusllça e pedindo o
despejo. O proprietârio luta com di
ficuldades financeiras, com os aluguéis
fixados ao nível de 1941, ao passo que

'os intrusos podem fà.cilmcnte pagar
s(:us defensores, á custa. das régias
rendas dn. sublocação, e aInda encon
tram quem defenda seu~ direitos! ...

O mais Illtercssante é que na sublo
cação de cômodos, se o sublocatári()
Dão concorda com aumentos C:e 100%
da no! te para o dia, o processo de

· despejo é sumário, joga-se a. mala do
· desgraçado na. rua. não se espera o

julgamento sereno de um Juiz. No
· meu caso, maIs revoltante se torna

o abuso, pois além de ter eu dado lar-
,go prazo para mudança, tra.ta-se de
uma ocupação ilegal do prédio. por
grupo de japoneses ousados, contra o
direito ãe uma brasileIra em sua pró
pria terra!

Junto a esta uma reclamação pu
blicada na .. Gazeta" em 13 de abril
de 1946 que dispensa comentários: pré
dios com 10 cômodos alugados por 780
cruzeiros e cada cômodo sublocado a
~o CruzeiTOS proprIedade da Innan
dade do Carmo - Rua do Carmo 400
a. 464. Cito mais alguns casos com

.. ~ndereços e condições; qualquer pes·
soa poderá verificar o que afirmo.

Prédio da. Rua Tabatinguera 56 
Aluguel 700 cruzeiros. - Pertence á.
Marta. Lulza Franco da. Rocha, su
blocado há meses sem consentimento
da proprietária. - Sublocação: 
Mais de 3 mil cruzeIros.

PrédIo da Rua Asdrubal Nascimen-
to 272 - Aluguel 420 cruzeIros. 
(Pertence a 'Paulo Reichert Camargo).

- Sublocação: - De 1 sala da frente
500 cruzeiros.

Prédio da Rua Tabatlnguera 38. 
Aluguel 500 cruzeiros. - (Pertence

a D. Gcrma.inc nurchard). - SU
blocação: - De 4 salas Cr$ 1.600.00.

JUnto igualmente cerca. de 30 anun
cios publicados em um s6 dia no DiliTl:J
POPular, onde todos declaram Aluquel
bar<1tíssímo" ou não paga aluguel. t.~m

contrato -- Vende-se por 500 mil cn,
zeiTos" ou até· por 900 mil cruzeiros!
O que se vende, na realidade. não
é o negócio, que nunca valeria isto,
é o direito ao alnguel baratíssimo no
Centro.

Note-se: nenhum anúncio tem o cn
tlcr~ço exato. apenas indicação do
b~ltro ou centro. O pior é que o ln
fe1i~ Ilroprict.árío. freqUentemente. SÓ
vem a ter conhecimento do negócio,
quando encontra seu prédio ocupado
por pessoas que nunca encontrou eJn
slla vida!.

Se, á.s vitimas dêsscs abuso.s. fôr
negado o direito de apelar para. a Jus
tiça. e se regrcdinnos ao ponto de
considerar permitidos e licitos ésses
assaltos à propriedade alheia, ent.ão.
só restará aos desgraçados proprie
tários de casas de alugueI o recurso
de contratar ca.pangas c liquidar es
tas Questões à moda do "Far We51.·'.

Multo grata pela atenção que der a
êst~ assunto, certa que o g-rande ad
vo~ado punirá como sempre pelo DI
reíto c pela Justiça.

Subscrevo-me com a mais elevada
estima e consitle:-ação ..- Angelina
Franco da Rocha.

O SR. ALBERICO FRAGA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem .

O SH.. PRESIDENTE - Tem a pu
lavra o nobre Representante.

O SR. ALBERICO FRAGA (.) (Pe
la ordem) - Sr. pre~idente.Srs. Cons
UtuJntcs, em nome da bancada
bal1Iana requeremos a inserção na
ata de um voto de pezar pelo fale
cimento do Dr. Artur Lavtgne de Le
mos, ant1~o parlamentar ba..h1a.no e
prestigiosa. influência poHUca no Es
tado da Bahia, onde também exerceu.
com grande altruísmo e devotamento,
a profissão médica.. tornando-se flgu-

(.) Não foI revisto pelo nutor.
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ra popular e de marcada projeção.
sobretudo na ZODa cacaue1ra.

De fato, 5r. Presidente. o sa.udoso
parlamentar bahiano Artur Lavigne
de Lemos, que a.caba. de falecer em
Salvador, deixa nos quadros partidá
rios de Ir....lnha terra um lapso d1!lcU
de preencher. dadas suas raras qua.
lidades de lutador, de homem !lúbl1
co, sempre devotado ao serviço dos
humildes.

Artur Lav1gne foi bem um chefe
político do interior <muito bem). que
prestou aos amigos e patrícios vigi
lante e constante cooperação, para a
solução dos seus problemas mais pre
mentes. Na representação do Esta
do da Bah!a êle foI sempre infatigá
vel defensor dos pequenos, e, por isso
mesmo, angariou em nossa terra fo
rais de popularidade. de forma a me
recer da Assembléia a homenagem que
no momento proponho em nome da
bancada bahiana.

Tenho a honra de envia.r a V. Ex.a.
Sr. Presidente, o requerimento. <Mui
to bem; m.uito bem. O orador é ctlm- ,
primentado) •

O orador envía à Mesa o se
guinte:

REQUERIMENTO

Requeremos a inserção em ata de
um voto de pezar pelo falecimento do
8. Artur Lavigne de Lemos, antigo
parlamentar bahiano e prestigiosa in
fluência pol1tica no Estado da Bahia,
onde também exerceu. com grande al
tt'uismo ~ devotamento,. a. prof1sEão
m~dica, tornando-se figura popular e
de merecida projetão. sobretudo na
zona caçauelra.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constitulr..te, em 22 de maio
de 1946. - Alberico Fraga. - LUiz
Viana. - Juracy Magal1u2es. - Ota
vio Mangabeira. - Manuel Nova,a.
- Aloysio de Carvalho. - Rut San
tos. - Regís Pacheco. - NestOT
Duarte. - Alíornar Baleeiro. - Dan
tas JÚ~or. - Joflo MendeS. - Vieira
4e Melo. - AZtamirando Reaufdo. 
Alofsto de CtL3tro. - CarZO, Marfg11.el
ta. - Jorge Amado. - Her17te3 Li
ma. - Negreiros Fa.Zc40. - CarnUão
Ferraz. - Luiz Lago.

o SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Que o apr~vam. queiram levan
tar-se. (Pausa).

Está apxovaCo.
Hã ainda. sôbre a mesa. o seguinte

requeriment{):
TraDSCQITendo hoje o 12.0 aniver

sário da. fundação da Policia M1.lIl1cl
pal - agora. denominada Departa
xr..ento de Vigilâ.ncla - requeremos
que a Mesa eis. Assembléia Nac10nal
Constituinte congratule-se c<>m o Pre
feito do Distrito Federal po- êsse
evento, tendo em vista os assinalados
serviços prestados à Capital da. Re
pública. por essa. Repa.rtição cujos
funcIoná.rIos são um exemplo de pa
triotismo, cumprimento do deyer e dts
dplina.

Sala. das se~ões, em 22 de maio de
1946. - José ·Fonte& Romero. - Jo
nas Correia.

SR. PRESIDENTE - Os senhores
que o aprovam, queiram levantar-se.
(Pausa) •

Está aprovado.

O SR:'MANOEL NOVAIS ._ Sr. I

Presidente, JleÇO a. pala.vra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa- 
lavra o nobre Representante.

O SR. MANOEL NOVAIS (pela or-
dem) (.) - Sr. Presidente; valho-me da..
Inscrição que o esp!r1,to 11beral de V.
Ex.B c:>ncedeu aos 5rs. Constituin
tes para falarem pela ordem, para vir
à. tribuna tratar de matéria que repu
to da. maior m-gêncu...

Não vol,to para insistir na. inclu
são, em ordem do dia, da indicação
43-A, por num apresentada e subs
crit~. ~la bancada babiana, porque
adoto sempre os.!>Ons conselhós, lem..
b=ando-m~ de que V. Ex.a • na sessão
de ante--ontem, declarou que a ordem·
do dia, atualmente. era verdadeiro ca
derno de letnbranças.

ã- \ndleação 43-A. Sr. Pres1'::lente.
no seu Item 1.0, refere-se à conclusão
cio trecho !enovh\r1o de lta1ba a Mun..
do Novo, na Estrada de Perro Léste
BrnsUel.ro, n() Estado da Bahia.

(.) Não foi revisto pelo orador.
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Esta ligação. ora ameaçada de fi
car pa.ralizada pOr falta de dotação
no orçamento vigente. roi estudada
641 1912. Os trabalhos de construção
prOI>riamente ditos somente tiveram
Lnk10 aez anos depois, por volta. de
1922, sendo atacados, pelos. dois extre-
mos, isto é, ltaíba. - Rui Barbosa, de
um taco, e PIIitiba a Poço, do outrO.

'Eo.campada, em 1935, pelo Govêrno da
Repi.íbUca, a "Chemin de Fer", que
passou a se chamar Viação Perrea
Fe<l.eral Léste Brasileiro, os trilhos
8.vançaram até Barra de Mundo Novo,

'Sob a admlnistreçáo da Léste.
Devemos salientar que, entre 1922e1924, foram atacados 4{) quilômetros

de construçã.o pelos dois lados, exe
cutando-se, então. grandes serviços,
l)OStertormente abandonados à ação
do tempo.

Vinte anos depois, as conseqüên
ciaS da .segunda guerra mundial le
varam o nosso Govêrno a voltar suas
Vista.s para o problema da ligação nor
te-sul, ou seja o chamado TM-2
(Tronco meridiano n.o 2). ,

O T,:,.r-2, cuja finalidade é estabele
cer a ligação entre a Capital do pais
e o extremo norte, é um dos troncos
mais importantes do sistema geral de

,viação d.o Br~sU. Estrategicamente,
êle deve funcionar como principal es-

. cooãouro de homens e material, para
qualquer teatro de' operações, seja no
J'lOrte ou no sul, em que tenham de
atuar nossas Forças Armadas, em fa
ce da. nossa insufíclei1te potência ma
rítima..
.. No .Estado da BahIa, o TM'-2 tem
àQ15" trec~os" ambos em construção:
z..lonte Azul-Brumado e It3Iba-Mundo
N'o\'o.

Trataremos 8.quJ. apenas. dv trecho
Ita1ba.-l4'undo Z'{ovo, ~or termos !aJ.a
<1p sobre o ,primeIro na sessão do dia.
20, cuja. extensão total é d~ 9G quilO-

, ttletros. Para facil1tar a compreensfio
.cio assunto vamos partir Ce Italba..
a.tual ponta de trilho do ra.inal que
Parte .da Est2.çáQ de Paraltu8.SSÚ. novaze do rio do mesmo nome.

Peço a atençw (ia Casa. e do Sr.
Presidente, para êstes detalhes, por
onde compreenderão a. relevância do
I>roblema e os motivos do a.pêlo que
faço, em nome da bancada de meu

Estada, ao Sr. Presidente da Repú
bUca., a fim d".! que conclu:t esta obra
no ano corrente.

O trecho em apreço esti d.i\·iúido
em tri:s setores:

a) It2ibs.-Rio Snracura - 31 qUi
lômetros, Todos os ~ervtços de terra
plenagem e obras d'arte estão pron
tos. O assentamento de trilhos pode
ser exu:utado a qualquer memento,
servln do logo aos Municípios de Rui
Barbosa, Capivarl e adjacências.

b> Saracura-Cotia - 11 Quilõn:.etros.
Nesta. extensão, os serviços de terra
plena.gem não estão completamente
executados. Contudo, as interrupções,
totalizadas, dão ap~nas 2 quilômetros,
sendo a maior interrupção de 100 me
tros.

c) Cotia-Barra de Mundo Novo 
48 quilômetros. Pronta. a terraplena
gem. Como no trecho !talba-Rio Sa
racura, o assentamento de trilhos nã.o
terá impedimentos. Anotem b(:ID, Se
nhores Constituintes, êstes dados. por
om:l.e se verifica que em 90 quilôme
tros. isto é todo trecho, jâ estáo pron
tos 79.

Esta obra, Sr. Presidente, está. pen
dendo apenas, para sua. conclusão, de
uma. verba de cêrca de Cr$ .......•
6.000.000,OQ, e não é compreenslvel
que o Govêrno da República, nêste
momento preocupado em resolver o
problema das comunicações e trans
por~cs do Brasil, j á tão escassas, dei
xe de atender a êf'te atJsel0 da Bahia.
Aliás. o apelo não é s6 da Bahia, mas
de todo o Brasil, no sentido de con
clu1r a llgação em causa, cuja paralI
sação redundarta em grave prejuÍZo pa

.ra a Nação. porque nã.o só teria re
!lexo 1meúiato no sistema de tra.ns
portes baiano como. do mesmõ mo
do, no sistema de abastecímento de
nossa Ca.pital. Essa. obra terá. 1mpo!'
tê.ncia primord1al na llgação norte':
sul, porque vem !ac11itar o encurta~

mento na Unha entre Belo .Bor1zon~

te e São Luis do Maranhão em cêrcã.
de 400 quilômetros, visto como. con
cluída a mesma os trens do Sul po
derão trafegar diretamente de Para..
guaçú á Bonfim, ao invés de derl
girem-se a Salvador, para alca.nçar
Joaze1ro na BáhJa~
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Ressalta nlndB o valor inestimável
deste empreendlmcnto para um ad...
ministrador que entenda. de zelar pe
los dJnheiros púbUcos, se atentarmos
que n. parnll::mção dessas obras. como
aconteceu de 1922 n 1924. quando o
Govêruo l"cdl'rnl construiu mais ou
m~nos 40 quIlômetros c 00 abandonou
durllntc :lO lUlO:., licrlll. fi repetição de
um ~rro iJllpcrdllAv~l.

A admhtltitraçiw llru.sllcira. há de
ter. sobretudo. 1\ preocupação de sal
var o cap1Lul nnclorml já. empregado
paro. soluçiw de um premente proble
ma brasileiro. Valendo-me, mais uma
vez. do csp1rllo lJbenll de V. Ex.a , Se
nhor Presldcntc, qurro daqui dir1
gir um npé10 Vec.'lllcnte, em nome da
BahIa, '14) Sr. Prc:óld"fl te dn. República,
pu.ro. Que nfw con:ilnln, dç maneira. al
J;Wl1u. I! :.ob CZlllllqut'r Jlrc~xto. paral1
S~lr c:~:ms obnw, qUe tlunu.nho interês
sc rcpn':icntnll1 pllm O nosso Estado e
pnm (l (JlL1.'1 lMllito bem; muito bem.
Pulmu,'1' .

O SR, HllI SANTOS - Sr. iPre..
.slucntc, P"ço 11. palu.vra., pela ordem. \

O sn., PH.ESIDENTE - Tem a
palavra. o nobre Representante.

O sn. nUJ ~.iANTOS - (pela OT
dcrn) (.) -- ~r. Presidente, para !-e
l1cIdad~ 110:;,<;11. o Brasll acompanha. o
nos.....o t.rablLn10. O povo brasileiro
vive UI! olho~i vollndos para. a. con..
duta. que clld:l Qua! de seus Repre
scnt.ll.nLe:1 tl'rn 1Ie:.tll eMa..

A.,,-<;\m, fo\ com Kt'1mde sat\staçã,o
que D. blln<:lulll tH.lclllstll. da. Ra.h1a
leu. nn "0 OInho" de alguns dias
a tr{l:i. 11 lin: UI n Le lt~ \c"Rrn ma, endere
ça.do a.o tlU~ ....O cnmpn.nhc!ro de repre
5e'Il tur;tttJ, {} 11 a.,: tr(' Deputado Jura.cl
Mo.gnlhn.c·:1 :

"Ht'e/lnhocc'/ldu tieus admIra,vels
I\trlbuto~i mnfll:,1tI o e~celsas qua
Udll<1<·., d(' humem público. ex
prt'foSllTnI"'1 lll) eminente amIgo
no.'>l",M corcllu.lti :4\.udaç6e.s e votos
d.' Contll1lll111lLli vll6rlas."

AF.:;lnllm lhtr tl'II'~rnma., Sr. Pre
slden t,.. o,', I1mr!.. Jo:dRlLI' Santos, José

(e) NAo rol f,'vl:;lo pelo orador.

011mplo. La!aiete Coutinho. Estácl0
Li·ma., Pinto Soares. Els10r Cotlt1nho~

Carlos Gouve.la. Lopes Pontes, TOrres
Homem. César Araújo, Ma.uro Bar1'
deira. Magalhães Neto.. Edgar Pl.res
da VeIga. Galena Magalhães. Eduar
d<t Araújo, AdriauQ Pondé. Tobias
Neto. Sabl'Ilo Silva, Barros Barreto.
Rod.r1go ArgOla, R.afael Meneses, AI·
m1r Oliveira, AUelo Peltler de Quei
roz. Eduardo SI1 Oliveira e José IJma.
.estes signa.tários são professores da.
Fa<:uldade de Medic1na e das Escol'SoS
de FarmáCia e de Odontologia da.
Bahia, instituições que não são a:pe-:
nas orgulho de minha terra, mas de
todo o Brssil. .

AssLm, Sr. Presidente. ao locr o te
legrama, que dem()nstra o !.nterêsse
do povo e das instituições de xna.1or
expressão do Pais em acompanhar
os nossos trabalhos. achei por bem
trazer ao conhecimento da Casa es
sas palavras, a fim de que façam partt:"
dos nossos ... Anais", como um julga..
menta que a glOT100a FacuI'Ciade de
Medicina. de minha terra, de cujo
presente não tem de que se enver·
ganhar o p.a.ssado. faz do nosso emi
nente e digno companheiro, Depu
ta,do Jura.cl Magalhães .Muito bem:

. mu.ito bem. Palmas. )

O SR. ANTONIO CORmA
Sr. Presidente, peço a palawa.. pe1&
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
pa.lavra o nobre Representante.

- O SR. ANTONIO CORREA 
(pela ordem) Sr. Presidente. eu es...
taria. desonxando solenes comprom1s.
50s a..c;sumIdos em praça pública e tra
indo o eleltor.a.do digno ~ consciente
Que me rna:n'Ciou ao esta. Casa. se não
vIesse per.s.nte a. Nação protestar can
l.ra o rumo fasc1stizante que vem ca
racterizando o govêmo rep\'bllcano
nos 111tlm.os .d1as.

Quero denunciar perante a Assem
bleia. Canstltwnte as atitudes anti
democrátIcas do Poder Executivo. so
bretudo dos SfS. Chefe de PolICia e
Ministro do Trabalho, que se empe...
iDham em uma campanha. cbeia de
atos truculentos. procurando. talvez.
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-.ocultar a incapacidade. senão a de-
.J1bertlda. recusa. do Govêmo em en
.c::a.rar e procurar resolver problem2~

:angustiamtes que todo o Pais co
nhece.

Porque. Sr. Presidente. nã.o será
'fechando sindica.tos, não '. serA 1mpe

. diodo a. livre manifestação do I:lensa.
:: mento em praça pública que se aca
: bnrê. com a "111a" do pão. <:om a

-tUa" do leite, com o mercado negro
,«:10 açúcar (Muito bem). Não será

com êsses rurnos e €'ssas atitudes que
o Sr. Gcnerol Gaspar Dutra ccm.
..quistarâ a confiança. da. N.ação e po
...derâ chegar a ser o .. Presidente de
todos os brasllclros".

O Sr. Lino Machado - Esses ru
!:nos apenas caracterizam um retro~·

cesso.

o SR. ANTONIO CORR:G:A - •
1:: contra essa tendência estadonovis
ta, é contra €'ssa marcha-à-ré visan
do asfixiar a democracia nascente
'em nosso Pais que venho protestar.

Muitas vezes, essa. tenta.tiva de
ocultar, de mascarar e - por que
mesmo ,não dizer? - camuflar a in
capa.c1d3lde do govêrno para enfren
tar problemas sérios ql:e reclamam
Golução consegue, apenas, cobrir de

.. ridfculo os próprios governan~s.

Refiro-me, Senhores, à atitude do
Sr.• Mlinistro do Trabalho, qUl3.ndo
procura justificar sua truculénda in
vOCAndo o t.est,emunho de fantasmas,
de h cxm-cns misteriosos ou quando,
rnalslnnndo ainda mais êsse infeliz
povo, vem apontar perante a Nação
o oo.mba. ou o aumento de salários
<como rc...c;ponsávcl pel:!. queda da. pro
(iução.

O Sr. Adclmar Rocha - Isso prova
Que a ditadura fêz escola, porque foi
D ditadura Que nomeou uma comls
sáo para rever n. letra. do Hino Na
cional. em face das palavras "glgan
-te adormecido", etc.

O SR. ANTONIO CORREA - Sabe
S. Ex. a melhor do que ningu.ém que,
na. realidade, o operário brasileiro não
teve nwnento de salário, propriamente
dito, mas majoração irrisória. Esta,
em verdade, de nada vale,. ante o
astron6m1co e lncr1vel custo da. vl rla,

que está tornando angusties:::. e afli
tiva a situação, não só do operário,
como do homem da classe média. E
o Sr. l\t!inistro do Trabalho insin ua.
ser preciso cortar o salário, por jul
gá-lo grande demais. Talvez se con
seguisse, efetivamente, acabar com a.
fome diminuindo os salários, porque
assim o operárIo marcharia a passos
mais rápidos para n. tuberculose e
para a mort·~, extIngUindo-se as fa
m1llas proletá.r1as. Esta, a dura rea
lidade.

E o samba? Disse há poucos dias•
em magnifica oração proferida na
sessão de encerramento da União De
mocrática Nacional, o Sr. José Amé
rico: 11 Por que culpar o samba? Por
que não se deixa ao povo, ao menos, a
liberdade de cantar, a liberdade de
trabalhar cantando - que até isso lhe
quer negar o Sr. Negrão de Lima?

Tõdas essas circunstâncias fazem que
a semelhança cada vez m.ais se acen
tue entre os dias que vivemos e os
que precederam o 10 de Novembro de
1937. Naquela época, tinhamos tam
bém mn Negrão de Lima, o caixeiro
viajante da ditadura. que estava por
nascer. que se achava nos últimos dias
de gestação; hoje, temos novamente
um Neg:-ão de Lima, procurando in
compatibillzar cada vez mais o Govêr
no com o povo, procurando cada vez
mais impelir o Govêrno para o fascis
mo e para a dltarlura, procurandú lan
çar uma cortina de fumaça e, como
disse há pouco, às vêzes de rid1culo,
diante' dos problemas nacionais que
são incapazes de resolver.

O Sr. r..ino lIfachado - Façamos vo
tos para que o NegrflO de Lima de
46 não venha a ter os mesmos resul
tados que o Negrão de Lima 1937.

O SR. ANTONIO CORREIA - Ter
minando, Sr. Presidente. e para con
cretizar mais nosso pensamento c nos
sa atitude de prote.sto contra o rumo
que vem seguindo o Govêmo da Re
pública, envio à Mesa o presente re-
querimento. (Muíro bem; muito bem.)
bent.)

o orador envia à Mesa o Sil

guinte:
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REQUERIMEN'I'O N.o 160-46

Requer seja transcrito nOS anais
da Casa o discurso pronunciado
pelo Ministro José América de
Almeida, no encerramento da Con
venção da União Democr:itica Na
cional.

Requeremos que, ouvida. a Co.sa, seja.
mandado tral".'5crever nos anais da
Assembléia Constituinte o discurso
pronunciado pelo Ministro José Amé
rica de Almeida, na encerramento da.
Convenção da União D€mocrática. Na
cional a 18 do mês corrente e já 01
vulgudo ·na. imprensa do país.

Assembléia Nudonal Constituin~e,

em 21 de maio de 1946. - AntÔnio
Corrêa. - Plinio Lemos. - Paulo Sa
rasate. - Matias Olímpio. - Soares
Filho. - Adelmar Rocha. - Juran
dir Pires. - Leão Sampaio. - Fer
nandes Távora. - Fernandes Teles.
- Café FilhO. - Amando Fontes. 
Lima Cavalcanti. - Hamilton No
gueira. - Otávio Mang-abeira. 
.Mario Brant. - Bernardes Filho. 
Erasto Gaertner. - Flores da Cunha.
-lleTibaldo t1ieira. - José BonIfácio.
- Jacy de Figueiredo

O SR: BARRETO PINTO - Sr.
Presidente.. peço a. palavra, pela or~

demo
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa

l:lvra. o nobre representante.

O SR. BARRETO PINTO (Pela or
dem) (-) -- Sr. Presidente, Srs. Re
presentantes. estive, ontem. con!or(l'le
declarei desta tribuna, no Ministério
da Viação. Lá chegando, nem preci
sei tomar o elevador, porque wn alto
funcionário da ~a, atendendo-mo
logo ao chegar. me pergu~tou o que
ia eu lá fazer. Respondi simplesmen
te: - Falar com o MiniStro da Viação
e Obras Públicas. Indagou-me. então,
o funcionário: - Qual dos dois? 
O único que conheço - 1n!ormel 
o Coronel Edmundo Macedo Soares e
Silva.

(.) Não foI revisto pelo orador.

E o solicito funcionário: - "Este
também foi embora; está na América
no Norte".

O Sr. Jos~ ATmando - V. Ex.tI. deve
saber que o MinIstro da Viação e Obras
Publicas, Coronel Edmwldo de Mace
do Sonres e Silva. cumpre, na América
do Norte, Importante missão que lhe
foi confiada. pelo preclaro Presidente
Eurico Dutra.

O SR. BARRETO ;:'INTO - Agrade
ço o apurte do ilustre colega; mas Sr.
Presidente, não nego que S. Ex.a o se
nhor Ministro. com sua alta compe
tência. tenha ido à América. do Nor
te tratar do reaparelhamento dO:
nosso material ferroviário. S. Ex.a.
porém. devia. estar, no momento.
aqui, para resolver, com essa. alta
competénci.."t, o grave problema do
transporte dos gêneros aUmentlc\o3.
o que poderia conseguir. em grande
parte, minorando o sofrimento do povo
com os próprios recursos que possul
/nos, evitando chegássemos à situa
ção atual.

1:: notório que estamos passando
fome .

O Ministro do Trabalho. há dias.
numa exposição de motivos. declarou
que nossas Possibilidades estavam re
duzidas a um quinto; e o titular da
Viação, em vez de dizer, nll. América
do Norte, do período dificil que atra
vessamos e de pecUr ao nosso Govêr
no que diminua a exportação, é quem.
em entrevista hoje publicada nos jor
nais, e concecida a uma das mm
acab.das agências telegráficas do Pais.
assevera estarmos vIvendo numa. épo
ca, se me permitem a expressão, de.
f artura ! Conforme irradiação feIta.
esta manhã pela. Rádio Globo e dIvul
gada através de vespertino de hoje.
declara S. Ex.a que o Brasil podem.
dar. ainda. Importante ajUda para ser
debela.da a crise de gêneros allmentt
elos que atualmente assola o mundo;
que poderemos. mesmo, entregar, no
gue se refere ao arroz. ao % mais dG
que o previsto pela Organização de
Alimentação e Agricultura; que s.1nd.l5
temos saldos excedentes de carne, 40
milho ..•

O Sr. Uno M«ehado - E de p§.o•••
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o SR. BARRETO PINTO - ... e.
m:üs adiante, afirma que estamos
habilitados a c,.:portnr pescado, e que
a nossa produção de trigo é de 200.000
toneladas anualmente.

Sr. Presidente, declarações dessa
ordem, dão impres~ão ao mundo de
que vj\'cmo~ num rCGime de abas
tança.

Lamento 5inccramente nUa ter en
contrado o sr.· Ministro da Viação.
e que S. Ex." numa hora grave como
a atual nã0 se ;..che aqui presente.
p<? ra dedicar-se a esses problema.') e
dar-ll1es soluções imediata, como exi
gem. Se fôsse mobilizada a frota de
caminhões. reparados os vagões das
estradas de ferro espalhados pelos
desvios das principais ferrovias, não
teríamos chegado a tão triste sItua
ção.

O Sr. José Armando - Um dos
objetivos da missão do MinIstro Ma
cedo Soares é a renovação do ma
terial ferro e rodovié.rio para escoa
mento da safra de cereaIs, éste ano
uma das maiores do Brasil.

.:J SR. BARRETO PINTO - Um
ponto ainda mais sério em que S.
Ex.o. poderia intervir. é o que respeita
às co'tas a que somos obrigados pelos
acordos celebrados em Washington.
e que precisam ser reduzidas.

LembreI-me, então, de ouvir o Se
nhor João Alberto, antigo Coordena
dor da Mobilização Econômica, para
que S. Ex.n • conhecedor dêsscs assun
tos, me fornecesse um gráfico, um
e3quema, enfim, elementos que me
habilitassem a interceder junto ao
Govêrno. Fui Infeliz: S. Ex.o., se
gundo publica ainda "hoje o venerando
"Jornal do ComércIo", acaba de che
gar tr..mbém aos Estados UnIdos, acom
panhado de tõda sua famma.

Nestas condIções, Sr. Presidente, não
seI se algum dêstes dias tereI necessI
dade de tomar, igualmente, wn avião
para. pedir aos Ministros que deixem
Súas pastas ou façam a fineza de re
gressar, a fim de, em seus postos, com
baterem n crise, contribuindo, assim,
pará o bem do Brasil.

Era o que tinha a dizer, por hoje,
Sr. PresIdente. Amanhã visitarei o
Sr. Carlos Luz... (Muito bem.)

o SR. LINO MACHADO - Se
nhor Presidente, peço a palavra
pcla ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a Im
lavra o nobre Representanle.

O SR. LINO MACHADO (Pela or
dem) Sr. Presidente, devo con
fessar u V. Ex.a e à CcnsUtuinlc que
sou, daqueles descrentes na viabll1
dade das lndicaçi">es que, por aqui.
se vêm arrastando. E' que quase ludas,
se não tõdas. ou permanecem no âm
bito elo Parl:1 men lo. ou vão ter a ór
gão::; criados que súbre elas têm de
deliberar ou, se por ventura chegam
à Presidência da República, ao conhe
cimento do ClIefe do Poder Executivo
0.1 certamente não encontram solução.'

Para confirm:n esL.'1.5 minhas pala
vras, recordo que. em 10 de abril, há
qllase mês e meio, trouxe à Assem
bléia uma illdlcaçüo. que recebeu a
a:.sinatura de mais de !fiO Senhores
Representantes, no sentido de uma
sugestão. ao Sr. Presidente da Repú
blica, a fim de serem imediatamente
reiniciadas as obras da Tocantlna.

Até agora, a indicação não voltou
sequer à discussão. Apesar disso, Se
nhor Presidente, e para que não pa
reça Incoerência.. quero desde logo
explicar que venho apresentar outra
Indicaçfto: se assim procedo, é para
atcnder ao Sindicato Médico do Rio
de Janeiro. São os médicos, que vêm
arrastando vida dlfIcil c, e~onomlca

mente, aUngido~; por lôua sorte de
privações. que ora apclnm para os
seus colegas da. ConsUtli.lnte, para.
tôda a Assembléia, no sentido de se
lhes atenderem um pouco as reivin
dicações mlllimas da classe. tão fa
ladas e apregoadas.

Estive no Sindicato dos Médicos
desta Capital. há. tres ou quatro dias.
e assisti a uma sessão movimentada.
trepidante, tomando, €ntão, conheci
mento de Que, em 1938, êsses profis
sionais brasileiros mandaram, ao cn-·
tão ditador, memorial que permane
ceu em mãos do Sr. GetúlIo Vargas
até 1944. Nessa. altura. Sun.. Exce
lência (quem sabe se já pensando
nas eleições que se nviz1nhavamD
resolveu estabelecer o regIme de sn-

C?) Não foi revisto pelo orador.
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lário mínimo para a grande classe
dêsses que servem, como verdadeiros
sacerdotes, à Medicina. brasileira.

Agora, que cogitamos da feitura da
Carta Magna e pensamos em am
parar o trabalhador; age>ra, que se
têm ouvido, desta tribuna, vozes de
todo;:; os recantos do Pais, sobretudo
daqueles que. Rapresentantes do Par
tido Comunista.. têm. como nós. o
dever de clamar pelos direitos do tra
balhador: agora, Sr. Presidente. de
v(';mos também pensar um pouco em
amparar o trabalhador intelectual.
Entretanto, o Governo do eminente
juiz Dr. José Linhares - ao qual
me tenho referido vá.rlas vezes desta
trlblU'l::L, sempre para lhe tributar as
homenu[tens que me p:ucccm justas
- lnvolulu, e aquilo que o ditador
dera aos médicos brasileiros. pelo
Decreto n." 8.3Q.6, foi suprimido, em
virtude da. revogação de dois artigos
que amparavam, de melhor maneira,
s. classe méd1<:a..

O Sr. Rui Santos - V. Ex.a me
permite um aparte?

O SR. LINO MACHADO
Com muito prazer. Antes mesmo de
receber o honroso aparte de Vossa
ExcelêncLa, devo fazer re!créncia ao
nobre colega e ilustrado professor da
Faculdade de Medi<:ina da BaWa, a
fim de ressaltar sua atuação nesta
Casa em favor dos médicos brasi
leiros, de vez que V. Ex." já esteve
nesta tribuna, tratando de assw1to
idéntl.-::o no que a ela me traz.

O Sr. Rui Santos ~- Agrade.cido
a V. Ex.LI O meu aparte é no sen
tido de esclarecer melhor o assunto.
O dc<:reto baixado pelo Presidente
Línhares, modificando o que dIspôs
o Sr. Getulio Vargas, excluiu das
vantagens do so.lârio mínimo os mé
dicos de Santas Casas. O Presidente
LInharcs piorou a sltuaçlio, porque
excluiu até os médicos. de hospitais
de fins comerdais.

O SR. LINO MACHADO
O digno colega tem razão: o ato
do Presidente Linhares piorou a si
tuação, pois excluiu os que traba
lham em Santas Casas. nas grandes
Ordens e Beneficências. onde todos
os funcionários, provedores etc.. são

bem remunerado~, os médicos, Se
nhor Presidente, que, para exercer
seu sacerdócio, sua vida. espiritual.
precisam também de lazer econO
mico, ficaram afastados dentre OS

que deviam receber remuneração.
Eis a razão por que aqui me en

contro; e, antes de deixar a tribuna,
quero apenas dizer a V. Ex.a Senhor
Presidente, que encaminharei à Mesa
requerimento. assInadQ por grande
número de Srs. Representantes. no
sentido de ser revogado o decreto a
que me referi.-

Tra.ta-se de prestar justiça à gran
de cLasse médica nesta hora em que
se procura plasmar uma Carta de
mocrática, vJsando atender e. tôdas
as classes, Indisllntamente. Nesta
hora não poderá. de maneira al
guma, fiear afastada a classe médica
e tOdas as de caráter ~ liberal.

Era. o que Unha a dizer. (Muito
bem. ·Palmas.)

O orador envia. à Mesa a se
gutnte:

IND!CI'ÇÃO N. o 84, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo a
revogação do Decreto ·n.O 8.306.
de 6-12-1946.

Por intermédio da Mesa· sugerimos
ao Exmo. Sr. Presidente da RepúblI
ca a revogação do Decreto n.O 8.306.
de 6 de dezembro de 1945 que veio
agravar. ainda mais. !l. sItuação em
que se encontra a classe médica de
todo o pais.

Sala das Sessões, 20 de maio de
1946. - Líno Machado. - Benjamim
Farah. - José Romero. - Adelmar
Rocha. - Ferreira Lima. - José Va
rela. - Bayard de Lima. - Nfcolau
Vergueiro. - José Maria. - Novel
lf Júnior. - Lopes Ferraz. - Hamil
ton Nogueira. - Raul Pflla. - An
tônio Correia. - Plinto Leznos.
Osório Tuyuty. - Regis Pacheco. 
Romão Júnior. - Alarico Pacheco. 
Antenor Bogca. - Fernandes Teles.
- Alencar Araripe. - Fernandes Tá
vora. - .Manuel Novaes. - Esma
ragdo Freitas. - Rui Santos. - An
tônio Feliciano. - C4ndido Ferraz.
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- Felipe .l3albi. - Ja.nduf Carneiro.
Agostinho Monteiro. - Odilon.

Soares. - Joâo Henrique. - Rodri
gues Pereira. ~ A imprimir.

O S11.. ANTONIO FELICIANO 
Sr. Presidente, peço a palavra, peI<J,
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o' nobre Representante.

O SR. ANTONIO FELICIANO <Pela
ordem) (Le o seguinte discurso). 
Sr. Presidente: - Venho a esta trl
burl.1. para uma explicação que re
tardei intencionalmente. Desde mUI
tos di:.:s, representnntes da bancada
comunista. tratando da sltu:lç:io d~

grande cidade de ~antos. tra7.cm :l
êste ph:nárl0, informações que :1{íO

tradu7.em realmente o que tem acoJl
tecido no importante pôdo brasileiro.
Conheço, pelos long-os anos que vh'o
no. terra diZ Braz Cubas. a ntlvldade
majestosa de seu povo na m1ssão
pon1posa de concorrer para a futura
economia do BrasiL

Afirmo e afianço, inicialmente,
que Santos náo é comunista. Chu
má~la de Moscou Brasileira é oesco
nhe.cer as magnüicas tradIções Que
1mortali7.am a sua história em várIos
perlodos da vída nacional, é (:squ€,w
ccr tC>da. o. SUa ttaJet6ria cíntilante
para descançar o. vista sõbre 11m

episódio eleitoral Que nenhuma ln
nuênd~ tem ou terá sóbre seu futu.o.
A cidade:' imponente que começa na
Raiz da Serra do Mar e que se pro
jeta ao Atlá.nt!co e que vIve sob as
banção~ maravilhú5as da Virgem rj J

Mont(l Senat, simbolo esplcndfdo da
fé católica que alimenta, fortal~~~'

e unifi"a o espírito dos santistas. ['.,1
sempre uma fortaleza da democracl.l,
e 1n.mats se adaptou ~ credos ou crl:ll1
cas qu~ sáo uma contradição f!a
grante ao seu passado. A terra dos
Andradas, onde fulguraram os gêni,l'>
do Visconde de Sáo Leopoldo, dos
Gusmóes. berço pleno de glórias d~

ViCente de Carvalho e de Marti~s

Fontes, é profundamente brasile1ra, é
essencialmente democrata. A!1 fiz o
meu curso de humanidades; Inicie!
e formei a mInha existêncla profl!'-

sional; cduquct a minha alma, par:,
a vida púbUca. Sou santista de sen
timento c tenho o cornção escravi
zado à im~nsa. g(mcrosidadc de sua
gente. Nos meus longos UilOS de lutas
multas delas, ásperas e torturant~s

fo:ltcs de ale):!;rfas e d(~ tri~tezas. ruI
vDrcador. em dois mtwdatos, depll
tado estadual c governei o:;; rIcstinlJs
da g'l"ande cidade. Falo assim. Se
nhor Presidente. para prov:n que
tenho credenciaIs do povo cle Sant,);;.
O Sr. Deputado Osvaldo Pacheco.
obrigou-me a esl~.s pnndcraçórs.
qUando afirmou aqui. que muílo ~c

admirava que o úbscuro deputado que
ocupa n ::üenção da Asscmblfia. n;;'"
houve::;sc ainda falado em defesa de!'>
operárlos s:1nti);tas. A minha vIda
pollllca mostra qUe fui l:;eml'l"l~ em
Santos c :são PaUlo, um dcfctlserr do;,
direítos individuais c coletivos. .T:1.~

mals tn' nstr;l com ~ violência. FÜ';;
sentir sempre rninh:;l. 'Voz cnn~.ra

tõdas às restrições à. Jibel'd:!.Clc, fiel
às minhas convicçõe3 pol1ticas. 'fodl)
cídadão, operário ou não, vitima de
um atenlndo. sofredor de uma ar~

bitrarlcdade. mereceu sempre minha
solidariedade. quer no campo de mi~

nh:J. a tividade prori:;síon~l. quer 110
cenário dt rnlnh:l. vida pública.

Era eu, Sr. Presidente, vereador à
Càm8rt1 1\funicip:)l de S:l. n to.'>, qt13n
do, a 25 de julho de 1926, recebia do
Qu~rtcl Central ele Bombeiros do Ria
de Jn.ndro. do lneu Uustre ami~~(l

l\!:.J urfcio de Lacerda, 1lU1n. carta to
cnlizando proposta de minha autori:l.
solicitando a liberdade dês"e emi
nenle patricio. cuja. palavra fei
sempre eco d<l protesto contn
todos os desma.ndo:; c lnjustlças.

Quando deputado estadu:1.l. solicitei
em requerimento a ar..isUa n todos os
Pl:'CSOS políticos. :ulUtares ou ci'.f:> e
ful uma das vozes que protestnr:lln
conlra. prisões de brasllciros por mo
tivos poUtlcos. Isso em 192~ c 1930.

Falem por mIm os proletárIos de
Santos do. minha atitude em tôdas 9.S
manifestações de seus àlreitos, tendo
assistido à. vida de muitas Qrg:J.nlzn~

ções sindicais.
Nos meus vinte anos de vJda plÍbIlc:J,

j~,mals fiz do lnterêsse púbItco capa.



-34-

protetora para amparo ou defes:J. de
interesses privados.

Pcrdõe a AssembléIa essas consld~

rações. Valem comõ resposta à ndmi
ração aqui formulada, dias depois que
eu recebia e atendia representantes
sindicais de Santos, entre os quais, os
diretores dos que trabalham em na
vegação c ~ujos direitos, desta tribunn,
reclameI ao Poder Executivo.

Os operários de Santos não neces
sitam de defensores. Têm a defesa
de seu trabalho, de seu amor ao
Brasil.

Santos, segundo informações posi
tivas, entre as quaIs a que recebI do
Coronel Bonorino, comandante de
38.0 B. C. uli aquartelado. militar <lcs
mais dignos e ilustres, está em per
feita calma. O po\'o de Santos é
consciente de :--OCllS deveres.

Os sofrimentos hum~nos rech'1.1arn
medidas !iuavisadoras, terapêutica efi
caz com providências s::tdl:ls e salu
tares. Não devem. entretanto, servir
de bandeira às propagandas \deolo
gicas. EmpE'nha-sc o govêrno em jni
clativas tendentes a minorar o m:ll
tremendo d~ carestia da vida que está
li. afligir tõdas as classes sociais .•~iu
demos ao poder público, com suges
tões capazes. criando um clima qlW
beneficie a sua aç:i.o.

Sr. Presidente, concluo como lnic~ri
esta explicação. Santos está rcst.abc
lecendo sua vida de trabalho pela pu
jança do Brasil.

Santos não é comunista.
Na frase do Padre Arlindo Vieira.

a nobre, rica, gene!"~sa e acolh~dura
cidade paulista, que nasceu à sombra
da ,Santa Cas:l, é c há de ser sempre
a fllha primogénita da caridade crjstã
~m te::'ras de Santa Cruz.

Pode o Brasil estar tranquilo: a na
morada espiritual de Vicente de Car
\-'alho c de Martlns Fontes tem o
coração de sua gente escravizada à
grandeza da Pátria.

Sr. Prcsiàcnte, em oração aqui pro
fdida cuidei da situação dos empre
gados em escrit6rios de navegação,
sobretudo o restabeleciment.o das me
lhorias prescritas pela Portaria nú
m~ro 105 do Ministério da. Vlaçüo.
Illumeros telegramas tenho recebIdo
com aplausos a iniciativa que foi
honrada com a solidariedade de dignos

representantes. A situação continúa a
mesma. SalárIos reduzidos e obdga
toriedade de restituição dos acrésci
mos recebidos até à Portaria 265. Só
a Comissão de MarInha Mercante dis
pensou a restituição. As demais agên
cias, notadamente as estrangeiras, in
sistem na exigencln. que é fatal na
vIda econômka dos servidores ma~f

timos. Reclamo aind9. uma vêz, desta.
tribuna. Restabel~er os salários es
ta tuidas pela PortarIa n.o 105 é pre
vidência justa e humana.

Sr. Presidente. ontem receu!. dos
bancárias de Santos êste telegrama:

"Doutor Antonio Peliclano da
Silva - Assembléia Consti:tli~\tc

- Rio - B:l.nc:irios S:1ntos pro
tC'.stamctlt~~rgicamcntc ato nnti
democrático intervenção Sindicato
Rio e acusações sem fllndamento
contra colega Bacelar Coilto e de
mais diretores pt Impressão clas
se Santos e,~jst:r pressão contra
salário pro!isskmal para nossa.
classe pt Saudaç'ões cordla!s
Bancflrios" .

Quero que a reclamação seja rlú co
nhecimento da Casa e do honrado Se
nhor Ministro do Trabalho par:l. a5
devidas informo.çõcs.

A opinião pública é o magistrado
soberano que jul~a os nossos atos.
Não faço de possíveis erros arma de
dCJnagogia ou de propaganda. Não l~á

disciplina partidária que exija fugir
mos às determinantes de nossas rc~

Jlon~abilídades. Os csclarecime'ntos
sóbre o fato 2pagarão as dúvidas ou
os maus julgamentos e sustentarão
l:ma t~mpe~tura ...adia e de con
Hança.

Sr. presidente. o rigorIsmo do tem
PI) regimental impede outras consi
derações.

Ao terminar. afianço à Assctr.b!~i3.

que n representação do P. S. D .• de
São Paulo. fiel às grandes ~radlções

_que marcam o passado da nossa. terra.
com a nóção perfeita do momento que
a travessamos, aguarda que se pro
cesse, como se vem processando, fi de
tesa dos Interesses coletivos, com res
peito aos direitos lndhdduais. dada a
sua confjança Integral no alto senso
de justiça do eminente Chefe ctn. Na
não. (~l!uito bem; muito bem.)
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o SR. MAURtCIO GRABOIS 
Sr. President~. peço a palavra, pela
-ordem.

O SR. :'REStDENTE - Tem a pa
la.vra o nobre Representante.

O SR. MAURiCIO G~ABOlS (pe
Ja ordem) ( ') - Sr. Presidente, em
JIloção aprovada unânlmementc, esta
.Assembléia Constituinte teve oportu
nidade de reafirmar, numa demons
tração de solidariedade, os propósi
tos de aS5C~lIrnr os direitos essenciais
aos regImes democráticos, entre os
quais a liberdade c a autonomia sin
dicais.

Agora, Sr. Presidente, êsscs direItos
estão spndo villpcndiadns. Sabemos
que, néstes úl limos dia5, auxilia res do
Governo vem tomando mcàiclas ccr
ceadoros desses direitos essencIais,
atingindo duramf~ntc a liberdade e
autonomia sindical.

Esta C:\sa precisa, em defesa da dc
mocrac1:l, protesta r veementemente
contra ê:-;~;e::; at:lqllcs, em nossa tcr
m. Se assim não fizermos, seremos
nós, Representantes da Assembléia
Constituinte, vitimas da fúria fascis
ta de elementos rencionárlos, muitos
dos qunls csUí.o em postos do govér
no.

Para melhor csc]arl'cC'f os Scnlwrcs
Constituin teso trago 1'a tos concretos
que eluc1dam clnramente, como os di
reItos essenciais d~ democracia estão
,sendo golpeados profundamente.

Prisões de elementos honestos, de
trabalhadores, e&.udantcs e Intelec
tuals, SUcedem-se todos os dias, sem
qualquer razão dc ser. Eslamos num
regime democrático. c a situação bra
sileira é, portanto, legal. Não vivc
mos em regime de estado de sitio ou
de e~t:l.do dC' guerra. Entretanto, qual
quer bPler.uim da poIlda do Distrito
Federal e de outros Estados têm di
reito de nrender cidadãos livres e co
locá-los em cárceres imundos.

O Sr. Lino Macllado - V. Exce
lência snbe que o mnço da ditadura
-custa a passar.

(e) Não foi revIsto pelo oraàor.

O SR. MAUR1CrO GRABOIS
São os restos do fascismo em nossa
terra, como multo bem diz o nobre
deputado.

E para corrobornr o que ontem 1'01
lido dc~ta tribuna., p(:lo mCu cama
rada ele Partido e colega. de banca
da, Sr. Carlos Marigheln., trago a. se
guinte relação de pessoas pres3s no
dia 21 do corrente:

Carlos Fernandes - Secretârio Po
litlco da. Céluln Pedro Ernesto. 
Prêso na delegacia da Rua de San
tana - 21 horas c 20 minut~s.

Vúltcr Snrtório - Cnsndo -- Mora
dor à Rua Eledora 156. Bairro 
Terra Nova - TralJ~lhn. na Rua Vcn
ceslán 7G - natrro - Mélcr - Dc
S~ pn recen às 11 horas c n;1(1 mais
npnTCCCll. - Estava na manifesta
ção do C~ltctC. - P0rtcn~c d Célll1:l
Odilon Machado.

Jos[~ Cupertino de Cnrvalho - Tra
balha. na Cia. Telefônica - Morador
à. Rua Taturan:J n. o 585 Vi ~
ccnte de Carvalho Cas:.Hl0
Carteira Profissional 27.992 (124 ..ll ) 

Foi preso, dl:l. 20, qu"ndo deSC1:l. da.
casa ele um assinante da eia. - Está
no 15. o Distrilo Policia1.

Para t.cnninar, quero dizer a todos
os Srs. Hcprescntantcs que o mem
bro do Partido COInunbtn, do Cumi
te Estadual do lUa de Janeiro, Sr.
David JansC'u de Oliveira. quando se
dirigia. pacificamente a Nil erói .~m ]8
do corrente, parn rea1fzar reum:to nD
Comité Municip~ll daqueln cidacl{;. foi
prêso nela polícia do Estado do ruo.
trazido para. a polícia do Distrito Fe
deral onàe foi despido, bàrlJaramcn
te espancado e dctidc. em cárcere. fi·
canela incomunicávrl. ~ste fato tam
bem foi denllnciado pelo S:-. Dcput.ado
Agostinho Oliveira, ~, nu entanto. nté
hoje aquele cidn df\o não logrou sita 11
b n rdac.1c.

São f: tos concretos. Corno freqüen
temente nos :lcusnm de agitadores.
desejaríamos que os Srs. Repr('s:n
tantes procurassem averiguar se eles
s5.o ou não verdadeiros.

Se isso não é bastante. Sr. Presi
dente, posso adiantar que a polícia
do Distrito Pederal tem, ultimamente.
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atingido duramente o direito de reu
nião. principalmente em relação ao'
Partido Comunista, que é um partido
legalmente registrado, e tem repre
sentantes nesta P..ssembltla. Apesar
disso, a Policia ainda procura fazer
pouco da mentalidade democrática do
povo brasileiro!

Devendo nosso Part'1do comemorar
no próximo dia 23, seu primeiro a.no
de legalidade, organizou, para essa.
data, um comicio no Largo da CarIoca.

Apesar de tôda Imprensa ter fei
to publicldade em terno dêlc, a Po
licia esperou o último instante para
proferir despacho, assinado pelo Sr.
Coronel Imbassahy, que se arroga o
direito de resolver problemas de li
berdade de reunião em nosso pais, sem .
ser a autoridade competente que, no
caso, seria o Sr. Ministro da Justiça.

E' o seguinte o teõr do despacho a
que me refiro:

"De ordem do Coronel Imbas··
sahy, salvo deliberação ulterior,
imposta por circunstã.ncias novas,
o comicio pode ser realizado na
Praça Nossa Senhor:t dn. paz <Ipa
:lema I, no dia 23-5 às 18 horas.
Ficando interditada quu.lquer reu ..
nião no Largo da Carioca, para
efeito de comicio, de vez Que no
referido Largo da Carioca repre
se:1t.o. perIgo imediato para a se
gurança públlca. Que se cumpram
as determinações.

Rio. 22-5-46. - (Els.) - Ceio lm
bassalIY."

Ora, Sr. Presidente - e V. Ex.
desculpnr-me-á se me ~xcedo tun pou
co neste instante - uma. reuniã.o
mareada em determinado lugar ào
centro da cidade, já tradicionalmen
te considerado local de conúcfos, para
os quais a polícia sempre deu consen
timento, ser transferida, depois de
intensa propaganda, para um bairro
aristocrático como o de I;Janema.pa
ra. onde é dificil o acesso. sem duvida
significa restrição à liberdade de opI
nião. ~sse o objetivo que a pol1c1::l.
procuro. atingir.

Chamo II atenção da Casa, para Isso,
poIs não se trata de agitaçáo e sim de
defesa da democracla, da liberdade de
reunilio; ama.nhá, esses atentadas n

.
que hoje assistimos, serão dlrigido:J,
contra n6s mesmos.

Ainda ontem presenclamos degra
dante espetáculo nas escadarias dês
te edifício, quando elementoS bancã-·
rios, num legitimo dIreito, que tem
todo cidadão, vinham falai' paclfica
mente com deputados, pedIndo-lhes
Intercedessem Junto às llutoridades
constituIdas contra ato do prepoten
te Ministro do Trabalho, Sr. Ncgrã.o
de Lima, que dccretdu a fntervençã.o
no Sindicato dos Bancários. Pois bem,
a Policia EspecIal compareceu e se
arrogou o direito de dissolver aquela
aglomeração de ordeiros bancários,
aos quais falavam representantes de
todos os partidos, como os Srs. Beni
cio Fontenele, pelo Partido Trabalhis
ta, Acúrcio Tôrres, pelo P. S. D.,
José Leoml1. pela U.D.N. e Hermes
Lima. pela Esquerda. Democrática." com
evidente desrespeito às imunidades dos
representantes da Nação, e, empu
nhando metralhadoras, dissolveram ()
comicio diante de nós.

Não nos move, Sr. Presidente, qual- '
que intúito de agitação. Queremos
apenas advertir a Assembléia de que a
democracia brasileira está seriamen
te a:ncaçada. (Muito bem. Pal
mas.)

O SR. JOS~ LEOMIL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. JOSf.: LEOMIL (pela. orcem>
(Ze o seçuinte discurso) - Sr. Presi
ccntc, Sr::!. Representantes: - Com.
a mais profunda tristeza e com o cc
r2çáo cheio de mágoa, ocupo a tri
buna para protestar veementemente
contra as mcd1d1l3 violentas, injustas.
e vexatórias de que foram alvo o
pO\'o e vários deputados, quando on
tem, os bancá.rios do Brasil, em per
feita ordem, Das escadarias da Assem
bléia, ouviam a. palavra. de várlO:J
constituintes. de tOdas as correntes
politlcas, aqui representadas.

Estando presente, juntamente com
os Srs. Deput:u:ios Hermes Lima, Mau
ricio Grabols, Café Filho, Acúrc10 TOr
res, Ben1cl0 Fontenele e outros. todos·
sollclta.dos por uma comlssãv de ban-
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cárIes para comparecermos às esca
darias desta Casa, a fim de sermos ci
entIficados quanto aos anseios dessa
laboriosa classe, fizemos uso da pa
lavra, em meio &. um ambiente do
mais severo respdto à magcstade do
parlamento e aos mcmbTos do Poder
Executivo.

O Sr. l.ino Machado - Enquanto
l.s.so. o Chefe de Polida faz os seus co
DIlelos onde bem entende.

O Sr. Carlos Marlghela - E co
mlctos de caráter fascista.

O SR. JOSÉ LEOMIL - Viv1amos,
Srs. ':onst!tufntes, um momento de
intensa vitn1id~d.. democrática, con
vencidos, todos, o Povo e nós, seus
delegados. de que aquêle cIJma de res
peito às liberdades era o de todo o
Brasil; convencidos, Sr. Presidente e
Srs. Deputados. de que a dJta.d ura não
ma.is existia, e, bem assim, de que o
direito de reunião, mantida a ordem.
estava a~segurndo 3 todos os cidadãos.
. Viviamos Srs _ Constituintes, irma
nados, numa perfeita consonância de
aspirações, tão humanas e legitimas,
conforme o disse o nobre deputado
Acürc!o Tõrrcs, que ali estava, tam
bém. trnduziudo o pcnsamen.to do Go
vérno, quando, a dura real1daue, a de
Que a ditad.ura. ninda vIve, pôs por
tcrrll. as IlOS!iaS ingcnuas ilusões.

O Sr. Lino Machado - Pretenden
do penetrar até nesta. casa. V. Ex.a.
rol testemunha. do que se passou on
tem.

O SR. JOSÉ LEOMIL - Illoplnn
damcntp quando discursava o nob:-e
deputado Café Filho, surgiu um cho
que da Pol1cla Especial, slmbolo da
tirania total1tárla, que, adntosamente,
de p.rmas na máo. cercou c.s mani!cs
tantes, cidadãos pacatos e desarma
dos, num flagrante desrespeito a esta
Casa, por Isso que, os que ali estavam.
até aqui .:vieram para darem uma de
monstração de confiança à Assembléia
Constitui:lte.

O Sr. Benfeio Fontcnele - Subscre
vo as palavras de V. Ex.-, pelo Par
tido Tmbalhlstll 13msllcIro.

O SR. JOSE: LEOMIL - V. Ex."
esteve presente c fêz. até, um brIlhan
te discurso.

:este rato, por si só, não teria maIor
significação. de \'ez Que sabemo.s. afo
ra aquelas ingenuas ilusões ãe que DOS

deixamos possuir. do quanto é capaz
a polícia, tfto mal ~bltunda a tratar
o povo.

Ah!. Srs. Constltulnt(~s. o doloroso.
o dcccpcionante, o que de angustia,
de preocupaçú.o. de lrlsteza. c de deses
perança há ne~cs acontecimentos. ê
que a Polícia Espc<;ial fol mandada.
chamar para dIssolver J Povo, sem
nenhuma cunsidC'ração pdos deputados
presentes, que :>.1i se encontravam a
serviço da ordem e do bem coletIvo,
nfw por inimigos desta Casa. não
pelos qlt~ não crêm na nçüo eonslru
Uva do Poder Legislativo. mas por or
dem do Dr. Agcnor HOll1Cm de Car
valho. autoridade incumbida do poll
ciamellto intcT1JO desta Casa c da se
gurança pessoal, em suas depcIldên
eias, dos mandatários da Nação!

O Sr. Campos Vcr'ga.l - Go.staria
de lembrar Do V _ Ex.a qllC as violcn
cias contra os trabalhadores pros.c;.e
gucm. Estou recebendo contlnuamente
telegramas. tanto desta, Capital como
de S~l.1l tos, ~lcnsal~do :lo poUcia. paulis
ta. c a. do Hio de Vill!CllCb~ CIJn1.ra os
tnL b:llhadorcs.

O SR. JOSe 1.EOMIL -- A ma.ior
Jlrov:t das vlolênelas, meu nobre cole
ga, tivemos cntem lias e.scudari:ls da
AS$cmbléia. on de v:\rios Deputados fi
caram humilhados diante da. Polfda.
Especial. npcs~lf rio meu fq..elo. fcito
ao dder,a do. dI; que ali se encoutra
vam vários !·cprr.S<'nt.antes do povo.

a Sr. Alllônio Corrêa - Talvez
cs:;as mdrallla dor:!.s que se apontaram
on.lA:~m paTa. :J Paládo Tiradentes te
Imam sido a resposta no requerimen
to de Lnformações da Assembléi:l. Na
cional Constituinte.

O SR. JOSf: LEOMIL - Acresce
Sr. Presidente, que o. mesma autori
dade - declarou - e não queremos
crê-lo, que executa Vil. determinação de'
V. Ex. ll •

Quero, f=j:'. Pn:·sidcntc. deixar con
sll;uado o ll1:ds vivo dos meus protes
tos contra a a t1t.udc daquele d(~leg3.d().

que, verlficapdo n. presença de Inu
nI<>ros dCf.'ut.acos. deveria ter crdena-
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do a retl..rada imediata da policia, nu
ma demonstração de apreço aos par
lamentares ali presentes, a menos que
ela tivesse sido solicitada para cilsSol
ver também os representantes do
povo!

Revela notar que a impressão do
minante era a de que nós, os deputa
dos. não Unhamos imunidades, eis que
as nOSS·3s estavam como que concen
tradas na pessoa do mencionadc. dele
gado, tal a B,usteriàaçe com que S.
S. olhava, sombraceiro, para. nó.: e os
mnnifestantes.

De fat-o, Srs. Constituintes, l1.1C]uele
momento, as imunidades eram intei
ramente ::;11.3.5, porque tinha ao seu
l3.do, arrog-antemente, um chefe de
grupo da Policia Especial. nrnudo com
uma ~netr.alhadora portatil, enquanto
que nas imediações se encontravam
vá.rios cido dã-os que aprimoram suas
qualidades nsicas para investirem
contra o povo.

Contra sua atitude, que import:l,
até certo ponto, num desrespeito às
nossas prerrogativas, representamos
nesta oportunidade, seguros de que
a Mesa tomará as providências que
o caso requer, fi. fim àe que, de futuro,
não sejamos colocados, perante o povo,
na situação vexatória em que ficamos,
apczar dos nQSSOS prot~stos e da nos
sa advertência. cortez, àquela autori
dade, quanto à. presença de Inumeros
deputados.

Ninguém, mais do que nns, zela pe
lo decôro d~sta Casa: rünguém, Sr.
Presidente, maL'5 do que nós, está. cio
so das responsabilidades do mandato;
ninguém, mais do que nós. pronto à
acatar as ordens emanadas dessa Pre
sidência. 1\10.5. Sr. Presidente, per
mita-me dizer. não obstante a alt:l
admiração que ternos por V. Ex.g,. nin
guém impedirá, jam3.is, que. onde
quer Que nos encontremos, advogue
mos desternerosamente, sem desfaleci
mentos, a ca US&. do Povo, que é nossa
també.."l1, sobretudo quandQ este exI
gir pacificamente nOSSa palavra. nos
sa atuação, nossa. solidariedade, na de..
fesa intransigente de suas sagradas
reivindicações, (Mu.ito bem. Palmas).

O SR. PRESIDENTE'- Acha-se
.sôbre a mesa o seguinte requerimento:

"Requeiro a V. Ex.a. que, consulta
do. a Casa, conceda preferência. 4.0
requerlmento, subscrito pelo deputado
Gerclno de Pontes e m:lÍs cem outros
constituintes, solicitando urgência pa
ra o requerimento n.O 30, de minha
autoria.

Sala das Sessões, 22 de mala de
1946. - L. M edeiros Neto".

O SR. JOS:e BONIFAcro - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela.
ordem.

O 5R. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. JOSf; BONIFACIO (Pela
ordem! ( ... ) - Sr. Presidente, os fa
tos descritos pelo nobre Deputado que
me antecedeu constituem questão de
mais alta gravidade, ...

OSr. PUnia Barreto - Muito bem.
11

o SR. JOS~ BONIFAcrO - ...
pois dão ao povo brasileiro a impres
são de que a Policia. Especial, ontem,
féz apenas pequeno ensaio do que fu
turamente poderá. ocorrer, isto é: o '
cêrco da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O Sr. IJi71D Machado - Evidente
mente.

O Sr. Plinio Barreto - E' a ma
neira de tapar a. bõca aos Deputados.

O SR. JOSÉ BONIFAcrO - Co
mo êsse acontecimento, em 10 de no
vembro de 1937, se verificou, e com
resultado, é de 'se temer que se rept-·
ta noVamente e fiquemos todos à
~ercê de wna· nova ditadura.

Quero acentuar que êsses aconte
cimentos de ontem, segund.o o teste
munho insuspeito de vários dos Se
nhores Representantes, se desenrola
ram nas escadarias do Palácio Tira-·
dentes, onde estão se encontravam
bancários c Deputados.

EstabeJf'ce o art ..18 do nosse Re
gimento Interno:

"O policiamento do edifício da
Assembléia Constituinte compete~

privativamente, ã. Mesa, funcio
nando com;) Comissão de Policia,
sob a suprema direção do seu Pre-

(.) Não foi revisto pelo orador•



- 39

sldente, sem intervenção de qual
quer outro poder.

Parágrafo único. ;t;;ste policia
mento poderâ ser feito por fôrça
pública. e agent.es da polícia co
mum, requ:sitados ao Govêrno P€'1R

Mesa e postos à sua inteira e ex
clusiva disposição."

: Nestas condiçúes, ou V. Ex.l\. Sc
:Í1bor PresIdente. requisitou essa fôrça
:.;... e nada ma1s temos a dizer; ou,
~tão. V. Ex.a não o fêz e houve abuso
'do Poder Executivo.
. O Sr. Lino Machado - E desrespeito
'ao Poder Legislativo.
'O SR. JOSÉ BONIFACrO

Pediria à Mesa, portanto, lnform:.lS
se à. Assembléia qua:s a5 providências
que tomou e se cfeU vamcnte requisi
tou a fôrça que dissolveu o pequeno
comício nas eSC3 darias do cdiffcio J.l

Assembléia Cons:l'uintc, cujo pc,licía
menta compete à Mesa e s6 à Mesa
(Muito bem; wuilo bem. Palma.. ).

O SR. PRESIDENTE - Vou d.l',·
uma e"--plicaçãJ a05 51'':;, Repre~e~'ltnn

teso
Procurado ontt'm por uma CO.l.:S

6ão de bancãrios, recehia.-a., como fuç:l
a quem quer qUl procure o Presi<l'~!1te

da Assembtéia. Essa comissão se ~n
treteve em palestra comigo alguns mi
nutos, tendo eu pe<ikio que trouxesse
por escrito aquilo que era. seu desejo
eu transmitisse à Assembléia. Decla
rei, mais, que estaria. pronto a fazê-lo
imediatamente, e c~tei O' exemplo de
ter assim procedido. no mesmo dia,
relativamente a uma representação dos
portuários .

Essa comissão se retirou e tive no
ticia. de que um ~rande grupo dos
bancários se encontrava nos corredo
res desta Casa. Ch:lme1. então. o Chefe
de Segurança da Assembléia e pedi
que tivesse tôda a atenção, porque,
dentro 'do edifício, cu não p('rmitlrlo.
manlfestnção hostil a qunlquer Re
presentante. O chefe de Se,;urança
me comunicou que os bancários se
'achavam em ordem. Disse..lhe. então.
que ficasse no melo dêles e, se houves
se excessos. fizesse sair da Assembléia
os perturbadores, porque, aqUi den
tro, enquanto for Presldent~ da As
sembléia, não consentire!, nem con
sinto qualquer dess"prêço.

Disse ma.is ao Chefe de Segurança.:
desde que os maniiesta.ntcs não mais
estejam nas dependências deste edi
fício, não nos compete providência al
guma, visto que a Comissão de Poli
cia só tem, de acõrdo com o art, 134
do Regimento Interno. atribuições de
manter a ordem dentro do edifício da
Assembléia. Lá fora compete à poli
cia essa missão,

O Sr. Chefe de Sc[;urança comuni
cou-me, ainda, que, na parte externa
do edifício da Assembléia. estava um
grnndc grupo. Imediatamente deter
minei fôsse comunicado o fato à poli
cia, para que n5.o se reproduzisse o
que já deu lugar a censura à Me:-;a.
por uma a tril.Juiç:i..o, que não tem, de
f:1Zer policiarncn to 110. rua.

Mjnhas Instruções são estas: dc'ntro
do edifício, nas suas clepcndencias. con
soante as atribuições que me dá o n.r
tigo 134 do Regimento. que ncabel de
apontar. não pcrmi tirei m:mlfestações
e farei cumprir a minha detc:-minaçáo.
Essas a tribuiçôes, porém.~e referem
ao que é atinente à Asscmbléia. Tal
atitude tonl:l.rei sem distinções, bas
t:mdo tratar-se ele UIll portador do ti
tulo de Representante da Nação. Aqui
sou imparcial. Pertenço, com muita.
honra. a um dos Partidos políticos.
Como PrC'sidcllte da Assembléia, ell
trct:mto, não tenho P~rt:do. (Palmas).

Julgo ter dado nos 5rs. Represen
tantes. dentro da Assembléia. n má
xima gar~n tia p~ ra o exercício do.,;
seus mandatos e defesa de suas atri
buições, pois est 3. & a incumbência
que recebi da lei.

O C')u~ OCorre nas rt!:':s rIa cida{l,c.
como é duo. não porlerl'i informar
aos nobres Represent.antes. (Palmas.)

O SR. ACURCIO TORRi.~S - Se
nhor Presidente. peço a palavra, p~1::l

ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem :\ pa

lavra o nobre Representante.
O SR. ACURCIO TORRES ( • )

(Pera ordem) - Sr. Presidente. creia.
que é verdadeiramente constrangido
que participo dos debates sôbre o In
cidente de que ora. tratam os nobres
colegas.

(.) Não foi revlsto pelo orador.
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Nã.o desejo discutir pràpriamentc o
caso, mas quero que V. Ex.· receba
o meu depoimento. Ontem, ao findar
a sessão, chegava eu à sala dos cha
péus, em companhia dO'S ilustres Depu
tados Srs. Hermes Lima e Café Fi
lho, quando fomos convidados a che
gar às escadarias dêste Palácio, a flm
de assistirmos a uma manifestação
do::! bancárIos.

Ali comparecemos. Tive, então,
oportunidade, Sr. Presidente, de diri
gir algumas palavras aos bancários,
pedindo-lhes que se mantivessem den
tro da. ordem, em respeito aos órgãos
governamentais. Prometi-lhes, - o
que hoje, aliás, se cumpriu - que
levaria ao conheclmento do Sr. Pre
sidente da R€pública, os ansêios dl!.
classe então manifestados.

Quando lá cheguei, Sr. President.e,
tive o prazer de ouvir as últimas pa
lavras do brilhante discurso pronun
ciado aos bancãrios pelo meu nobre
colega, e - por que não dizê-lo? 
meu querido amigo, o Sr. José Leo
mil, ilustre e digno Representante da
União . Democrática Nacional nesta
Casa. Após tão formoso dIscurso, ouvI
ainda as palavras dirigidas aos ban
cários pelos ilustres Representantes
da Esquerda Democrática e do Par-

. tido Progressista - os Srs. Hermes
Lima e Café Filho.

Em seguida à oração do Sr. Hermes
Lima, e quando iniciava seu discurso
o nosso valoroso colega., Sr. Café FI
lho, eu e o nobre deputado carioca
ficamos ao 1:ldo direito das escadarias
- lado direito de quem está de fren
te para. a Rua da Misericóràia. Pouco
depois estro.nhei, como não podIa. deI
xar de estranhar. a chegada de um
cnrro com elementos da Polícia Es
pecial.

Não vI, ne~sa ocasHlo ° Chefe de
Segurança da Assembléià. Soube, de
pois, porém. que êsse auxiliar de Vossa.
Excelência na manutenção da ordem
dentro do Palá.cio Tiradentes se en
contrava. junto a um dos portões do
Palácio, próximo, então, dos Senho
res Deputado José Leoml1 e Caf1
Filho, que falava no momento.

Estranhei, Sr. Presidente, e co
migo também estranhou o ilustre Re-

pre::sentallte Sr. Hennes Lima, ao;
presença do carro com elementos da.:.
Polfcla Especial. E devo, dizer a.
V. Exll. que estranhei por uma única.'
circunstância: é que nfio vi. de fato..
motivo, no momento, para que ali.
aparecesse o carro com soldados da J
Polícia Especial. E t devQ. dizer a.,
cio dos bancários - devo lnformat'·~
à AssembléIa '"- se fazia em ordem. ~

Mas não' posso criticar - e devo di- 1

ier a V. Exll. que, quando digO "não •
posso criticar" esta minha atitude
de não criticar' não envolve, em ab
soluto, afirmo a V. Exll.., minha si
tuação partidárIa - no posso criticar
a atitude de autoridades que, não ·es
tando no local e conhecendo,. talvez
por telefone, a existência daquel~ ma
nlIestação que - repito - era em 01'-:
dern, em. ordem para mim que estava,
no local ...

O Sr. José r..eomil - Não estou
acusando as autoridades policiais, mas
o Chefe da Segurança desta Casa,
que me declarou, na presença do.
Deputado Hermes Lima, que mandar90
chamar a Policia Especial, porque.
para nquela sJtuaçã.o só a Polícia Es
pecial. Ao que o Deputado Hermes.
Lima retrucou não ser caso de po
.licia.

O SR. ACURCIO TORRES - Se
nha:' Presidente, vou responder pOI
partes no nobre coleg:l. De fato, já
declarei que comigo também estra.
nhara o Deputado Hermes LJma: a
presença da fôrça, mas não é disto
que se trata. Dizia eu que não podia.
criticar autoridades que, ao longe, tl
veram noticia, por telefone daquela
reun1ão 9 nem prejulgar suâs cons~-

qüências. Também não quero criti
car o Chefe da Segurança desta Casa..
porque o que houve foi o seguinte: 81
fôrça da Policia Especial - e neste
particular posso apelar ainda para ()
meu emInente colega de. representa
ção !lum1nense, Sr. Getúllo Moura,
que se encontrava na~ pro:dm1dades
- se conduziu de modo a não mere
cer qualquer censura.

O Sr. José LeomiZ - Não espancou,
mas saltou do carro de armas nas
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SDA.os. ". Exa • queria que espancasse
!'Q! Deputados que falavam?
; O Sr. Getúlio Moura - O contin
tCente da Policia Especial saltou do
',.carro e. verüicando que aquela ma
•n1!estação não era de hostilidade i!.

~ata. O~a. mas, ao contrário, era con
~ duzlda pela palavra dos deputados.
b-eth'ou-se. em seguida, para defron
~.te do ecllf1cio dos Telégrafos onde fi
~cou fonnad c., em ordem. Não dissol·
~~U o com!cio, de modo algum.

. O Sr. Carlos Marighcla - Toman
do posição.
. O Sr. José Bonifácio - A Polícia.
-exibiu metralhadoras e bombas de gás
1acrtmejante? Responda o orador.

. O SR. ACURCIO TORRES - Se
"nhor Presldente, quero responder ao
,llobre deputado Sr. José Bónlfácio.

(Trocaram-se vários apartes. O
Sr. Presidente jaz soar os tím e

panos.)

O SFt. Acuncro TORRES - Se·
0001' Presidente, a Policia Especial.
nas proximidades dêste Palãcio, to
mou.a posição já referida à Assem
bléia pelo Sr. Deputado Getúlio Mou-
,ra e não houve qualquer excesso por
'parte dos seus homens.

Não houve excessos. Quando oS ban
cários se retiravam, por isso que o
Deputado Café Filho. ultimo orador
do COInício, lhes pedira que o fizes-

sem em ordem, encontrava-me com o
Sr. Deputado Hermes Lima, nos úl
timos degraus das escadarias dest:\

,Assembléia e conosco tumbém esta
va. o Sr. Deputado José Leomil.

O Sr. Osvaldo Pacheco - V. Ex."
não acha. que a exibição de armas
~eja. motivos de protestos?

(TíOCQm-Se num.erosos apar
tes. O Sr. Presidente. jazendo
SOar os t!mpanos. reclama aten
ção.)

O SR. ACURCIO TORRES- Pelo
amor de Deus, Sr. Presidente! Jê.
declarei a V. E:o:.a •.••

O Sr. José Bonifácio - Não quere
mos um novo 10 de novembro.

O Sr. Carlos Marighela - A agi
tação é feita pela polícJa..

O Sr. Lino 1t1achado - Queremo.:S
:-espeito ao Poder Legislativo.

(Trocam-se vários apartes. O
Sr. Presidente jaz 'soar os tíur.
panos, reclamando atenção.)

O SR. ACURcro TORRES - Se
nhor Presidente, já d€clarei a V. Ex·.
que estranheI, como estranhou o Se
nhor Deputado Hermes LIma a pre
sença, ontem, na escadaria. do Palá
elo Tiradentes. de fôrça da Polícia.
Especial.

Voltando, porém, ao que estava di
zendo n V. Exll •• Sr. Presidente en
contrávarno-nos - eu, o Sr. Hermes
Lima e o 81'. José Leomil - em fren
te ao Palácio e já. longe iam os ban
cários. quando de nós se aproximou
o Dl' . Agenor HOlU('m de Carvalho.
Chefe da Segurança da Câmara, u.
quem o Sr. Hermes Lima declaruu
julgar excessiva 3. tropa da. Policia
Especial para aquêle comido, que la.
calmo c tranqüilo.

O nobre auxiliar de V. Ex". Se
nhor Presidente, disse ao 51'. Repre
sentante José Leomil que também es
tranhara a presença da tropa ...

O Sr. José Leomil - Não apoiado:
V. Exll

• não está traduzindo o que
ocorreu ou não ouviu bem. Ao con
trário, o que disse o Sr. Chefe da Se
gurança foi que, para um caso de tal
nat.ureza, s6 a Polfcia Especial, en
quanto o Sr. Hermes Lima dIzia que
o caso não ern. de policia.

O SR. ACURCIO TORRES - De
fato, o 51'. Represen tante Hermes
Lima afirmou que g caso não era de
policia e o Chefe da Segurança res
pondeu que não podi3 prever a que
proporções atingiria a manifestação.
Afirmou aInda que o Presidente da
Assembléia não permite essas mani
festações na escadaria do Palãclo Ti
radentes a fim de que não se repro
duznm cenas como as que aqui já se
têm desenrolado. até contra membros
desta Casa. Disse mais. em resposta.
a um dos dois nobres Representantes.
que a autoridade, para dissolver. mes
mo em calma, manifestação como
aquela precIsa que os manifestantes
saibam estar ela apoiada em alguma.
fôrça.
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Creia V. Exll
., 51'. Presidente. que

eu não seria capaz de intrometer-me
neste debate facciosamente. Não é de
nlCU fe1Uo. Quero que V. Ex.o. aceite
êstc meu depoimento, porque é a.
expressão irretorquivel da verdade:
(Muito bem.)

O 5R. FLORES DA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela. or
dem.

O SR PRESIDENTE - Tem a pala
vra o nobre Representante.

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela
ordem) - Sr. Presidente. lamento
declarar a V. Ex.o. que tenho muito
em apreço a personalidade do nobre
Representante Sr. Acúrcio Tõrres, mas,
parE'ce que com a expllcação que S.
Ex.o. acaba de dar, a Assembléia Cicou
em jejwn.

O SR. ARTUR FISCHER - Sr.
Presidente. peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la vra o nobre Representante.

O SR. ARTUR FISCHER (Pela
ordem.) (.) - Sr. Presidente, segun
do notícia inserta no "Diário Cario
ca" de domingo, procedente de Siío
Paulo, comunistas. disfa:rçados em mas
cates, estariam incitando os campo
neses daquele Estada, na zona chama
da do oeste. à greve e à revolta. com
o propósito de sabotar a produção
agrícola, precisamente num momento
em que dela mais necessitamos.

A denúncia é grave e urge se In
vestigue em tõrno de sua procedência'
e veracidade, a fim de que possam ser
tomadas medidas capazes de neutrall
zar tão perniciosa quanto anti-pa
triótica campanha.

A noticia é a. seguInte:

•. O Partido Comunista reall:::l.,
em todo o lnterior do Estado, uma
tremenda campanha de sabota
gem à Iproduçã.o agrícola, ~o

roçoando os trabalhadores ru·
rais a abandonarem as fazendas e,
com suas !a~, dirIgirem-se

(.) N§,o foi revisto pelo orador.

.-
/

às cIdades, em esp'ecIal aos gran- "
des centros urbanos,

O mais insidioso porém nisso'
tudo é o método que os comunistas:
adotaram para aproveitar-se dos
camponeses e convencê-los de del-

. xar as propriedades agr1colas: or
ganizaram equipes de pretensos.
"mascates", par todo o Interior',
principalmente nas zonas de maIo;.'~
densIda.de de população agrfcoh., ~

como o Oeste paulista, e a pretexto ~

de vender bugingangas aos tra
balhadores do campo, procuram
convencê-los de que devem ir para
as cidades.

O plano - Este plano do Par
tido Comunista. como revela o;)

pr6prlo jornal comunista editado
nesta capital, o "Hoje", tem dois
objetivos nitldos: sabotar a. produ
ção agrfcola e agravar, aInda mais,
as condições de abastecimento das
populações e aumentar I nas gran
des cido.de::i, os aglomerados do de
socupados, provenIentes do cam
po, para explorar, com uma Cam
panha demagógica, aspectos de
sua mlserabllldade.

E agora. que se efetiva, por acOr
do firmado. o "Plano de Emer
gência" esta ação dIab6Hca do
Partido Comunista objetiva a sua.
frustração, paTa responsabilizar,
depois, as autoridades públloas,
enfraquecendo, assim, o seu pres
tigIo e a sua fôrça.

A execução - Percorrendo !a
zendas, reunindo, à noite, colonus
e trabalhadores do campo, nas tu
lhas ou nas colônias, êsses comu
ruSt3S, di.5!arçados em mascates,
distribuem foThetos, lendo-os, em
leItura comum. aconselhando os
trabalhadores que não obedeçam
mais &os seus empregador~B

e IncItando-os à greve e à revol
ta. Em certas regiões do Estado,
principalmente no Oeste, a.lguns
fazendeiros já temem assaltos, pois
surpreenderam reuniões clandesti
nas de colonos Uderados pelos

. "'mascates" envIadas pelo P{l.rt.1-·
do Comunista ...

Nossos precários meios de transpor
te e o servIço de carga e descarga. nos
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Presidcn te,
da Assem
me referi.

portos, como é sabido, têm sido seria
mente afetados pelas últimas greves,
que prejudicam tanto os próprios gre-

· vistas como a coletividade e agora.
se pretende alnda levar as greves até
ao camponês. agravandó mais o. an
gustioso problema da alinfentação na-

: donal.
O Sr. Segadas Vianna - Aliás, as

.. greves de caráter econômico e reivin
.dicações just:lS são previstas no pro-
· grama do Partido a que tenho a hon-
ra de pertencer, juntamente com
V. Ex.ll

O SR. ARTUR FISCHER. - Não
estou discutindo o direito de greve.

· mas comC'ntando um fato objetivo
.dêsses movimentos, todos prejudiciais.
repito, tanto aos seus promotores
como à própria colet1vidade.

Srs. Representantes, o homem da
_lavoura é o que mais tem sofrido as

conseqüências da guerra, porque as
ut1lldades necessárias ao seu susten
to e' ao desempenho de suas profis
sões su.Qiram de prêço extraordinària
mente, sem guardar proporção com os

- produtos agricolas. colocando-o em si
tuação muito pior do que a das 011

tras classes.
O Sr. Osvaldo Pacheco - Estra

nho que V. Ex.lI • que até hoje não
apresentou sugestão para resolver a
situação dos camponêses, venha à
tribuna fazer afirmações menos ver
dadeiras, colocando-se ao lado de
quem que já procurou coartar a. 11
berdade dêsses operários. Prová-lo-el
a. qualquer momento.

O SR. ARTUR FISCRER
Tenho procurado resolver problemas
de trnnsportes, e posso a.firmar Que
não aconselhei greves.

O nosso produtor. apesar dos seus
justos direitos de reclamar, jamais
pensou em greve para reivindicar
seus justos interêsses. E' necessé.rio,
Srs. Representantes. seja assistido.
o homem da lavoura, a. fim de cum
prir. com tranqullidade. sua fecunda
tarefa., produzindo mais para. todos
:nós. que tanto necess1tamos de aU
mento.

O a.gricultor brasileiro tem vivido,
a.b8ndonado à própria. sorte. uma

existência de verdadeiro ostracismo
social; e nós, que reclamamos maior
produção, devemos olhar com mais
lnterêsse para essa classe.

Sr. Presidente, o' lavrador brasi
leiro que sem dúvida alguma exerce
a ativ1d:Lde mais útil e p-atri6tlca de
quantas existem, mcrec~ b~m nOS3a.
atenção e carinho.

Em nome do agricultor gaú<:ho,
cujo pensamento julgo traduzir nes
te instante. quero lançar meu Ve
emente prr,tcsto contra a campanha
que se noticia está sendo feita no
Estado de São Paulo, protesto que
inclui o re-!)údio à ideologia mate
rialista, para afirmar a concepção
cristã da vida e a ori·entação espi
ritualista do nosso trabalhador ngrl
cola.

Concluindo, Sr. Presidente, a.pro
veito a oportunidad-e para render ao
humilde homem da lavoura ...

O Sr. Bacta Neves - Que puxa
pela enxada.

o SR. ARTUR FISCHER
... as homenagens de minha sim
patia e admiração. pois. sem dúvida.,
,bem merece êle o titulo de putriot::L
e herói como mais o mereçam os
próprios soldados que lutam e tom
bam no campo,de batalha.. Porque,
Srs. Representantes, se o soldado de
fusi! é o pulso qu~ defende a pá
tria, o soldadO da enxada é, incgà
velmente, o braço que sustenta êsse
pulso (Palmas. )

Peço a V. Ex.n , Sr.
seja transeri ta, no Diário
bléia. a notícia a que
(Muito bem. Pal11Uls.)

O SR. BERTO CQND:E: - Se
nhor Presidente, peço a paldvra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. BERTO CONItt: (pela or
dem) ( .) - Sr. Presidente, pecll a.
palavra no fim de solicitar n inseT
ção de um voto de pesar n::. Ata de
hoje, pelo falecimento do prO'fe~sor

Frederico Hermamn .Júnior que. du
r.a.nte a sua. pro!fcua exLstênda, se
decilcou a. robustecer o trabalho in!-

(*) Náo foi revIsto pelo orador.
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cla.do por João Lira, Horácio Ber·
lin<:k e tantos outros pioneiros do
ensino comercial -em nosso Pa1s.

É notável a dbra de Frederico Her
mann Júnior a espeHo do desenvol
vimento da ciênc'a r<:onOmloa em ge- .
ral. Exerceu allas funções de or
gailllz:tdor. quer em postos públicos,
quer em cargos parUculaTes e deixa
em São Paulo, a saudade lmorre~
doura entre grande número de alu
nos que devem seguir o seu exemplo,
o seu desassom·bro, para que o cul·
tivo das ciências econônucas caàs.
vez mais se afinne no nosso meio
corno indispensá.vel ti solução d~
graves problemas com os quais nos
defrontamos.

Ao manifestar êste pesar pelo fa
lecimento de Frederico Hermann Jú
nior.. não desejamos apenas render
um preito de saudade, mas tambér:tt.
realçar mna flgur~ digna de ser con
tinuada, para que col1memos os nos
sos mais altos fins (1I!uIto bem. Pal
mas. )

o orador envia à Mesa o se
guinte requerimento:

Requmro a. consignação em Ata. dos
nossos trabalhos, de um voto de pe
sar pelo falecimento. ocorrido dh 18
próximo passado. em São Paulo, d~
professor Frederico Eermann Júnior
que exercia as funções de Secretári~
das Fjng,nças da Prefeitura Mu....Tl1ci
paI da Capital do Estado. A home
nagem se justifica não s6 pela ftm
ção ofici31 mas, principalmente por
ter sido um dos grandes batalhado
res em prol do desenvolvimento do
ensino superior de Economia em. .
nosso rr..elO, tendo sido um dos, mais
destaca.dos professores de Contab1I1
dade, na Faculdade de Ciências Eco
nôm.1cas de São Paulo. bem como ten
do atuado em outroo esta:belecimen
tos tanto daquele Estado. como da. Ca
pital da. República. Cidadão que dei
xou eficiente atuação, pelas suas obras
escritas e pelas SUas lições verbais.
é justo se renda à sua memória um
p!eUq de saudade, que, ainda., ser
vuá de incentivo aos que possam,
de futuro, colaborar, no sentido evo
lutivo de nossa. cultura.

Sala das Sess5es. 22 d-e maio de
1946. - Berto Condé. Eusél1fo
Rocha.

O SR. PRESIDENTE Os Se-
nhores Representantp.s que aprov.am.
o voto de pesar, que acaba. de ser
justificado da tribuna pelo Sr. Berto
Condé, Queiram le'Vant.ar-s~ <Pausa.)
Está aprovado.

O SR. TOMAS FONTES - se
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem B. pa
lavra O nobre Representante.

O SR. TOMAS FONTES - (.)
(pela ordem) - Sr. Presidente. o re
querimento que terei a honxa de enca
minhar a V. Ex.& envolve a. intenção
de dar forma regimental à carta. llda.
ontem na Assembléia.

~ste requerlmento, sem qualquer ca
ráter partidário, é da responsabilidade
da bancada udenista de Santa Cata
rina. correndo por minha conta os
c07tsideranda. que a Assembléia irá 1

ouvir e, por conta do meu querido
companheiro, Sr. Representante Ta.
varee d'Amaral, a captação de assina
turas.

O Sr. Café Filho - Devo declarar
que tive muita honra. ao subscrever o
requerimento de V. Ex.o..

O SR. TOMAS FONTES - Frizo
êste ponto, porque, muitos dos meus
amigos da. Assembléia talvez estra
nhem não tenham sido convidados a
subscrevê-lo.

Tudo gira em tôrno da denominação
que se quer dar à lingua que falamos.

A minha orientação é de todos co
nhec:.da, vis!:,o como dirijo uma publi
cação técnica e há vinte anos me ve
nho batendo pela unidade lingufstlca
entre Portugal e Brasil. Devo, entre
tanto, esclarecer que não tenho ne
nhum intuito desprlmoroso ao enca.
minhar -esta moção, porque, entre os
signatários da carta a que me refiro
há dois amigos meus, ambos escrito~
res e eu os estimo e admiro, não só
pessoalmente, mas como publlc1stas
e mestres da língua.

(. ) - Não foI revisto pelo orador.
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o Sr. Aureliano Leite - A carta
s que V. Ex.a se refere foi lida nesta
Casa?

O SR. TOMAS FONTES - Não
estive presente, mas tive ensejo- de
lê-la hoje. no "Diário da Assembléia".

O Sr. Aureliano Leite - Foi aqui
11d:1. por quem?

O s..~. TOMAS FONTES - Por um
~ dos Secretários da Mesa,· suponho.
. O Sr. Aureliano Leite - A carta é
, de intelectuais?

O SR. TOMAS FONTES - De três
membros da Academia Brasilei~a de
Letras, escritores notáveis e grandes
jornalistas, homens que merecem todo
acatamento.

O Sr. Aureliano Leite - Posso afir
mar a V. Ex.a, como já disse hoje
ac nobre Deputado Luiz Viana con
trariando inlcialmente o suposto pro
jeto de se denominar de língua brasi
leira a que falamos, ter ouvido do
acadêmico Pedro Calmon que a. Aca
demia Brasileira é tot3lmente contrá
ria. à modificação.

O SR. TOMAS FONTES - Total
mente não será, porque há. três mem~

bros ...
O Sr. Aureliano Leite - Não di5se

totalmente no sentido de unanimi
dade ...

Ó SR. TOMAS FONTES - ... os
senhores Múcio Leão, Vlrlato Correia
e Luiz Edmundo, que assinaram o
projeto.

O Sr. A urelia.no ...Leite - •.. mas
querendo significar que a Academia é
-ardorosamente contra o projeto.

O Sr. Nereu Ramos - Felizmente
para a cultura brasileira.

O Sr. Tavares d'Amaral - Isto
só dignifica e honra a Academia Bra
sllelra.

O SR. TOMAS FONTES - Quero
situar a questão num plano Impes
soal, porque se levasse o assunto pa~.J,

o campo sentimental, precisaria pro
clamar-se desde logo filho de portu
guês, ...

O Sr. Tavares d'AmaraZ - O que
também sou c multo me honra.

O SR. TOMAS FONTES
.••• como também o é o Sr. Tavares

d'Arn:;ral, e temos muita hom'a em
descender dessa laboriosa e ,31oriosa
nacionalidade.

O Sr. A llTeliano Leite - E não é
por Isso que somos pela l1ngua por
tut~uêsa. Se V. Ex.n ccnsiderar o caso
filologicamentc, verificará que não
existe Hngua brasileira; se o consi
derar pollUcarncnte, não há conve
n1ência nenhuma em chamar de bra
sileira ti. língua portuguêsa.

O Sr. Tavares à'Amaral - A I1n
~ua indepcnde da política.

O SR. TOMAS FONTES - Desejo
e~c1arecer que ignoro o nome de todos
os signatários do meu requerimento,
redigido à.s 12,30 e trazido às 2 noras
para a Assembléia. Sei, porém, que
entre êles figura o Sr. Gilberto Frei
re, uma das maiores autoridades con
temporâneas no assunto.

O Sr. Tavares d'Amaral - Uma
das maiores ex:pressões intelectuais do
Brasil.

O SR. TOMAS FONTES - Sua
Ex. 11 fez restrição a um dos ron:;i
deranàa do meu requerimento. E
quando digo: "Considerando, outros
sim, que a denominação das !1nguas
vivas é ela alçada cienU1'ica". entende
Que se devia. alargar mais o àmbito.
:Não é minha lntençãu fazer meti
culoso exame do assunLo, po:-que o
tf'mpo não o permite. Isso serfl1 abor
dar uma tése. sõbre a qual ter.n de
falar dIas inteiros. E' preciso, poréro,
que os Senhores Constituintes refli
tam bem. pois a questão não é t~o

SImples quanto par€ce. Se adotarm~s

:3. :ingEa brasileira. cairo., automátl
camente o acôrdo firmado pelo nosso
govêrno 'com Portugal. Essa é uma.
das conseqüências.

O Sr. Aureliano Leite - Há conse
qüências mais graves. Sei, porém, que
V. Ex. a exempliflca apenas.

O SR. TOMAS FONTES - Ainda
mais: os professõrcs de portug:ll~s náo
poderão continuar a. pautar a corre
ção da língua pelos clássicos. Cairá.
a autoridade de Camões e de VIeira..
E assim por dIante.

Há, ainda, o problema dn unIdade
nn.clonal. A língua. é um dos 6randes
elos que vinculam todo o pa1s. Se es
tabelecennos a língua brasileira, ama-
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nhã os nobres Deputados do nordeste
pedirão o reconhecimento da língua.
nordestina, pois há muitas diferenças
no léxko, na pronúncia e na sintaxe.
Há muitas causas que diferenciam a
l1ngua no Brasil. Devemos. é a ml~

nha opInião, cerrar fileira em torno
da Ungua clássica, da lfngua que ner
damos, desenvolvemos e engrandece~

mos no Brasil. <Palmas.)
O Sr. Aureliano Leite - V. Ex. a

tem tôch a razão. Lembro Que na le
gislatura passada já se fez tentativa

. nêste sentido.

O SR. TOMAS FONTES - V.
Ex. n tem razão; tratou-se disto aqui.

O Sr. Aurelianc Leite - Naquela
ocasião, defendi ardorosamente o pa~

tlimõnio da língua.

O SR. TOMAS FONTES - Res
pondo ao aparte de V. Ex. 11. • Em 1937
tratou-se aqui, da questão.

O Sr. Aureliano Leite - Não che
gou a têrmo.

O SR. TOMAS FONTES - Pondero.
entretanto, que a situação mudou, por~

que se na época não dispúnhamos de
uma AcademIa de Filologia, a partir de
1943 o Brasil ;:Jos.mi uma insti tuição
no gênero.

Alguém mandou-me dizer não acei
tar éste meu considerandum. pois cer
to membro da Academia não tem com
petência. Vou referir-me apenas a.
dois de seus membros, um já falecido
e outro, felizmente, vivo.

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
O tempo de que dispunha o nobre ora
dor está esgotado.

O SR. TOMAS FONTES - Vou ter
m i'l1ar. Sr. Pres1den ..

Um dos nomes (; o do paúlista J.
L. Campos, eminente lexic6logo; o
outro é o professor Said Ali. octogena.
rIo e~ Hustre membro dessa AcadeIIÚa.

Portanto, VV. Ex. as podem ace1t~

o requerimento em que peço seja. a.
referida carta enc:aminhada aos mem
bros daquela instttillção, solic1tando
lhes parecer Que. oportunamente, sem
submetido à deliberação desta. egrégIa
Assembléia .

Não fugimos ao debate; queremos,
apenas. protelar a discussão e ouv1I

o parecer dos técnicos. dos filólogos
brasileIros. (Muito beri""; muito bem.
Palmas.)

O orador envia à Mesa o se
ginte:

REQUERIMENTO N. o 163, DE 1946

Solicita a nomeaçáo de uma co
missão de sete Srs. Representan
tes para examinar a 'P.!0posta de
denominação do nosso idioma para
- Língua Brasileira.

Considerando que foi endereçada. à
Assembléia Constituinte. por ilustres
escritores e jornalistas, carta sObre Ma.
necessidade do Brasll dar ao idioma.
que falamos e que tão' acentuadamente
já diverge do idioma falado em Por
tugal. a denominação - Lingua Brasi
leira";

considerando que a denominação das
línguas vivas e da alçada da :::Iên
cia !1lo1ógica e que o Brasil dispõe
desde 1943 da Academ1a de Filologia..
a Qual sem dúvida irá debater o as
sunto; I

considerando que em 1937 a Câmara
Federal estudou a mesma matérIa:

propomos que V. Ex. n nomei uma.
comissão de sete Srs. Representan
tes para que estude a proposta e es
clareça esta egrégia Assembléia.

Sala das sessões, em 22 de maio de
1946. Tomás Fontes. - Tavare:J
d'Amaral.

O SR. FI.ORES DA CUNUA
Sr. Presidente, peço a palavra. pela.
ordem.

O S~. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela
ordem) - Sr. Presidente, sendo jâ
quase cinco hora:s, perguntaria &

V. Ex."', quando se Iniciará. a chama
da ordem do dia.

O SR. PRESIDENTE - Vamos aa:
inicio neste momento; já. o teríamos
feito. não fõssem as questões ae
ordem.

Em discussão o requerimento n.0 14,
de 1946.

Tem a palavra o Sr. Café Filho.
primeiro orador Inscnto.
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o SR. CAFE' FILHO - Sr. Pre
sidente: M€us requerimentos, solicI
tando informações ao Poder Executl-

· vo são de variado alcance, objetivan-· , -
:- do diversos setores da administraçao.
. no período ditatorial e no govêrno
: presente. Constituem êles um processo
'. meu de esclarecimento, instrumento
· de fiscalização para que se possa dar

conheciment,o no País do que s€ pas-
• sou. enquanto o Congresso esteve t~

chado e o que se passa, quando o
Poder Executivo acumula as funções
legislativas .

Fôsse eu deputado da maioria par
lamentar tivesse as portas ministe
riais abertas e desfrutasse de contac
to com os mInistros, muita coIsa não
indagaria. Entretanto, de.putado in
dependente. sem aproximação com os
que têm, no momento, responsabilida
de administrativa, minha arma é u
pedido de Informação, sendo, por isso.
aplaudido por uns e criticado por ou
tros. Não ro€ deixo impressionar. en
t.retanto, por éss~s aplausos e criticas.
Continuarei a enviar à mesa pedidos
para Que se divulgue aquilo que, ~

meu vêr, interessa ao povo.
Foi com tal propósito que acompa

nhando. com entusiasmo de brasileiro.
S. o:-ganlzação e o desenvolvimento da
Companhia Vale do Ri.o Doce, deixel,
sObre a mesa, requerimento em que

. formulava várias perguntas, consti
tuindo verdadeiro InquérIto.

Essa Companhirl, Sr. Presidente.
foi formada depois de longa discussão
sObre como deveríamos explorar nossas
reservas minerais. Lembro-me de que,
ainda na Câmara dE' 1934, estive pre
sente até em sessões secretas do Par
lamento, em que se focalizava o pro
blema das nossas reservas minerais.
sendo discutida por muitos a questão
da emprésa Habira. de Farqhuar, con
denada por uns, ddendlda por outros.

Apolavam alguns a tese de qu: não
deveríamos promover a exportaçao de
nossas reservas minerais; outros pro
pugnavam pela intensificação dessa.
exportação.

MaIs tarde o Govêrno encontrou a
solução dentro de princípios que me
receram - devo dizê-lo - meu aplau
SO, no sentido de se proceder à orga-

nização de uma companhia de eco
nomIa mista, capitM do govêrno, do
povo c colaboração do capital alieni
gena.

Nêste inicIo do discurso, desejo de
clarar que sou partidário da contri
buição do capital estrangeiro, mas
dentro dos têrmos e dos rumos tra
çados pela Conferência de Terczó~

poUso Aceito, assim, as bases que di
taram a organlzação da Comp~nhia

Vale do Rio Doce, sob feição de' eco
nomia mIsta em que o capital es
trangeiro nllo tem supremacia sõbre
o nacionnl. Estranhei, Sr. Presidente,
que (>ssa Companhia. que vinha fa
zendo exportação do minério de fer
ro. já agora em 1946, confor:.le In
formação ratificada por seu honra
do ex-PresIdente, nosso eminente cole
ga Sr. Deputado Israel PinheIro. ti
vesse interrompido a referida expor
tação. Estranhei também que no mes
ma Companhia, no período da expor
tação do minério, se apresentasse em
situação deficitária. Procurei wnhe
cer os motivos dessa situação e da!
o~ quesitos constantes do requerimen
to. Nosso ilustre colega, Sr. Israel Pi
nheiro, atendeu à minha curiosidade,
dando, na qualid'L.i.e de ex-Presidente
da organização, as explicações Que a.
S. Ex.a compeliam.

Permito-me, porém, como autor do
requerimento, vir à tribuna fa.zer co
mentários em tõrno da expOSIção do
nosso nobre companheiro e da. situação
da Companhia Vale do Rio Doce, es
tendendo meu comentário à. explora
ção, venda e exportação das reservas
de ferro du Brasil.

Verifiquei, dizia há pouco, o estado
deficitário da Companhia, na época
da exportação. traduzindo-se na se
guinte situação, pelo seu próprio rela
tório. reeentemcnte publicado: em
194.3, exportou 62.928.372 quilos de
minério. e, já em 1945, a exportação
subiu a 101.693.619 quilos. Indica
a.inda, aquêle docwnento que o custo
da produção, em 1943, foi. de Cr$
96,90, elevando-se, em 1945, a Cr$
104.17.

O Sr. Israel Pinheiro - De acôr
do.
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o SR. CAFÉ FILHO - Só isso, Sr.
Presidente, dá. um delicit de Cr$
314.327,40.

Quando falava o Sr. Deputado Israel
Pinheiro, indaguei se as tarUas indi
cadas por S. Ex.I1, para o transpor
te do minério das jazidas ao p6rto de
Vitória, correspondiam as tarifas nor
mais das estradas de ferro. Não peude
e llustre colega, no momento, esta.
b~lecer o paralelo ...

O Sr. Israel Pinheiro - Disse Que
correspondlam mais ou menos, porque
nAo sa.bia. com precisão.

O SR. CAFE FILHO - ... tendo
dito que correspondiam mais ou me
nos.

Devo acrescentar, Sr. PresIdente,
que o delicit da CompanrJa é ain
da maior porque ela compreende um
conjunto de sociedades de exploração
comercial. A' Companhia acha-se in
corporada a Estrada de Ferro Vitória
a. Minas. A tarifa desta última. fixa
da para exportação do minério do
Vale do Rio Doce, é prejudicial à re
ferida estrada de ferro.

O Sr. Israel Pinheiro - E' muito
simples. Precisamos considerar que a
Companhia Vale do Rio Doce tem
três Depart~mentos distintos - o das
Minas, o da Estrada de Ferro e o das
Obras. f:sses três Departamentos dis
põem de contabilidade separada. Seus
lucros são também separados. No ba
lanço anual considerados êsses lucros,
apura-se o lucro !inal da emprêsa
Os fretes do Departamento da Estra
da de Ferro. estão subordinados à
Comissão Geral de Tari!as e obede
cem a uma regulamentação esptcial.
O frete estabelecido de Cr$ 56.~ é o
normal para minérios de ferro. atual
mente. . f:sse frete para o minério,
em tõdas as estradas de ferro brasi
leiras, é deficitário. Mas não se pode
considerar o frete na base exclusiva
mente de um produto. porque. o miné
rio de ferro é um transporte de re
sistência. lnilue no custo da tonela
da-quilômetro pelo seu volume. Não
se pode, em estrada de ferro. consi
derar um frete como deficitário em
si. baseado no custo da tonel.ada-qui
IOmetro. ~le tem de ser apreciado em
conjunto com as outras mcn:ador1as.

o SR. CAn FILHO - Agradeço a
V. Ex.1I. os esclarecimentos.

Re!erI-me à fixação da. tar1!a para
transporte de minério de ferro, a qual
conduziu a Vitória a Minas à sltua.
ç~o seguinte. registrada também no
relatório:

Em 1943,. a receita da ferram foi
de Cr$ 21.643.876,60 e a despesa de
Cr$ 30.665.()26,OO - havendo, por
conseguinte, de/teU de Cr$ 9.021.149.40.'

O Sr. IsTa.el Pinheiro - E com a
exportação de outros produtos.

O SR. CAFS FILHO - Com a ex
portação de outros produtos que têm
frete possivelmente melhor que o do
minério, apresentou a Vitória a Mi
nas em 1945, dejicit de Cr$ •••.• :
7.248.396,30.

O Sr. Israel Pinheiro --- V. Ex.a
quer saber a razão? O aumento dos
sa.lários. Os salárlo~ foram. elevados
na proporção de 30% a 40%. porque
as contigências nonnais da vida ex1
giram tal a.umento. Isso não ocorreu·
s6 no Rio Doce, mas em tôdas as es
tradas de ferro brasileiras. A.11ás. devo
afirmar ao nobre colega que estou de '
acõrdo em que a exportação do mI
nério de ferro, durante os anos de
guerra. representou um Ônus a que a
Companhia e o Govêrno do BrasU se
obrigaram pelas necessidades precen
tes do conflito mundial e como co
operação do pa1s ao e5tõrço de guerra.
E. como demonstrei mais adIante,
depois de organizada industrialmen
te a Companhia, pronta para funcio
nar, o minérIo baixará a 36 cruzeiros
por tonelada, e será então, a expor
tação de grande vantagem para. a
Companhia.

O SR. CAF:S FILHO - Acollio o
aparte de V_ Ex." para um comentá
rio.

O Sr. Fernandes Tavora - O de/i
cit na Companhia de Mineração do
vale do Rio Doce decorre pura e ex
clusivamente do contrato, porque fi
cou estabelecido que o Govêrno cede
ria minério à América do Norte. e à
Inglaterra, à. razão de 100 cruzeiros
por tonelada. Se náo tivéssemos moe
da desvalorizada realmente isso pode
ria dar algum resultado, mas. depOis
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da, inflação. que reduzIu o cruzeiro a
nada. s6 poderia dar .delteit..

: O SR. CAF'f:: FILHO - Diz mui
to bem V. E."C.R , indicando uma. das
'causas. to

Agora. vejam os Srs. Deputados
um.a sftuação curiaslsslma para o Pau.

-O nobre deputado Sr. Israel Pinhei
ro. com a responsabll1dade de repre
sentante da Naçáo e de ex-presiden..
te da Cia. Vale do RIo Doce, infor
ma Que o minério brasileiro. expor
tado à razão de IDO cruzeiros a tone
ls.da. causou o prejuiso que o relató
rlo registra. O nobre colega Senhor
Fernandes Távora aduz outt"o moU
vo.

Pois bem, Srs. Deputados: o govêr
no atual, do honrado Sr. General
Gaspar Dutra, acaba de conceder ver
dadeIro monopólio 3. uma companhia
norteo.americana. no Território do

.Amapá, fronteira do Brasil, com a
Guiana. Francêsa, região já disputada.
pelas armas por uma potência estrano.
geira. O monopólio visa a exploração
do minério de ferro na base de Cr$
70,00 por tonelada!

Veja V. Ex.a. Sr. PresIdente, a si
tuação que se cria para a economia
brasileira, quando estamos ainda em
período de experimentação da nossa
siderurgia, o nobre Representante ex
plica o "deficit.. da Companhia. Vale
do Rio Doce ...

O Sr. IsraCZ Pinheiro - O "deflcit"
se verifica exclusivamente; porque a
Companhia não está tecnicamente or
gani2ada. i\ Companhia. Vale do Rio
Doce náa existe propriamente, porq.le

SÓ tUncionará como CornpanbJa explo~

radol":1. de minério de ferro. Qua.ndo
se acharem prontas tôdas as insta
lações. Por enquanto, é provisória,
está utilfz.ando instalações precárias.
Não podemos considerá-la como tendo
1n.iciado a sua exploração regular.
Quando o estiver, o minério de ferro
vai custar Cr$ 36,00 f. o- b.

O SR. CAFÉ FILHO - Vê o hon
rado colega, com a responsabilidade
de homem público e de Deputado
situacionista, que, no momento em
que a Companh!3. Vale do Rio Doce,
tipo de economia mista pela particl
pação do capital do povo e do Govêr·

no brasileiro, apresenta um situação
deficttária, o próprio Go.."êrno cria-lhe
um concon-ente dentro do território
nacional, operando com preço muito
menOr, ou seja de Cr$ 10,00 por to
nelada.

O Sr. Fernandes Távora - Assim
não poderá, absolutamente, dar re
sultado.

O Sr. Israel Pinheiro - Não posso
discutir o caso da concessão do Amapé..
porque não conheço, nos seus têrmos,
U cOntrato.

O SR. CAFÉ FILHO - Tenho aquI,
mais ou menos, os têrmos dessa con
c::ssào, constantes dos seguintes itens:

a) Certificar-se por melo de
sondagens operadas por seus pró
prios técnicos, da existência ml
nima ele 30 milhões de toneladas
de minério, antes da inversão
do capital.

b) Concessão de uma área má
xima de 1.000 hectares uma e de
1. 500 hectares outra, na região
dn.s minas.

c) Garantia de Govêrno Fe
deral para o contrato firmado pelo
Govêrno do Território-

d) Poder exportar o minério que
produz!rem ;

e) Ter 1ibcrdadc de retirar-se
com o seu equipamento r.o caso
de não existir o depósIto de mI
nérIo que supõem;

f) E.xplocar ::t Estrada de Ferro
e o Pôrto cuja construção f1nan
darem. SCrll preju1zo de cumpri
mento <la legl.slação brasileira re
lativa ao assunto;

gJ Receber o auxíIio moral do
Govérno do TerrItório para pode
rem montar e pôr em funciona
mento as suas instalações;

h) Igualdade de condições com
outro concorrente para se candi
datarerr. a. outras jazidas, que se
revebm na zona tributária da Es
trada de Ferro e do POrto que
construirem.

E mais:

"Preferência para fornecimento
do mercado nacional."

O Sr. Fernandes Távora - E' a re
produção do caso da. Itnblra tron, con-
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tra a qual.me bati aqUi, tn!el1Zm.ente
sem resultado.

O SR. CAFE: FILHO - E', exata
mente, a reproaução do caso da Its.
bira Iron.

Mal iniciamos a grande siderurgia
- dando os primeiros passos em Volta
Redonda - o Govêrno brasileiro taz
concessão no Amapá, a wna compa
nhia estrangeIra, Instrumento dIreto
do grande trus~ internacional do ferro,
com o direito de construção de es
tra.da de ferro e pôrto, a Jeito do con
trato da Habira, tão combatido que o
Govêrno Viu-se obrigado a admitir a
organtzaçáo da. soc1edarle de economia
mIsta a que jâ me referi.

Observe V. Ex.·, Sr. PresIdente, a
gravida.de do caso. A~ba o Govêrno
de dar uma concessão para exploração
de terras na fronteira. exata.mente
aquilo a que 05 politicos de Minas. e
da Nação Inteira., tanto se opuzeram.
O Govêrno atual, neste após-guerra,
quando as reservas de ferro em al
guns países se encontram esgotadas,
solta com tôda a facUidade a conces
são do Amapá, em tênnos semelhan
tes ao malsinado projeto de contrato
da Itabiral

O Sr. Fernandes Távora - Estas
concessões sã.o anti-patrióticas, se>b
todos os pontos de vIsta, principal
mente porque t.ranS!ormam o pais, de
independente que é, em colonial. Só
os países coloniais deixam que os es
trangeiros exportem suas rlquesas; os
paicies verdadeiramente Independentes
expol"tam-nas por conta própria.

O SR. CAFE FILHO - Essa. con
cessão contraria, Sr. Presidente. os
princip10s defendidos pelas classes
conserva.cioras na Conferência de Te
resópolls, porque representa a outorga
de um monopólio a uma empresa es
trangeira, concorrente da Cia. do Vale
do Rio Doce e de Volta Redonda.

O Sr. Isrclel Pinheiro - Não conheço
o contrato, mas me parece que se
trata apenas de concessão para explo
ração, o que náo constitue monopólio.

O SR. CAtt FILHO - A conces
são assegura. a exclusividade da ex
portaç§.o.

o Sr. Israel Pinheiro - Nê.o se pode
crIticar. muito menos julgar, sem co
nhecer, primeiramente, as condições
do contrato. A concessão s6 poder1a.
ser feIta com obser...a.n<:ia. dos dispo
sitivos do Código de Minas.

O SR. CA.t" FILHO - Sr. Presi
dente, estou chamando a atenção dos
ilustre colegas para a gravidade da
a.ssunto.

Quando se acendem os primeiros
fomos de Volta Redonda, quando a
eia. Vale do Rio Doce apresentar-se
em situação deficitária: impfle-se o
dever de defender Volta Redonda. e a
Companhia. do R.1.o Doce, organ17.açóes
nacionais. Ao envés neste cUncu ap6s~

guerra, em pleno território de frontei
ra em região já disputada por nação
estrangeira, o Govêrno faz uma con
cessão para exploração de reservas de
ferro, locallzadas. no Amapá. em fa
vor de Hanna Exploration Companj.

O Sr. Israel Pinheiro - Não cedeu
terrl tório; concedeu a exploraçã.o de
uma. jazida :mmeral.

O SR. CAFÉ FILHO - A gravida
de do fato meu nobre colega, está. na
concessão feita nas condições que re
feri.

O Sr. Israel Pinheiro - Julgo que
devemos fazer as concessões econOmi
camente vantajosas, para o a.umento
da riqueza nacional.

O SR. CAFÊ FILHO - Contraria
V. Ex.- os principios já. referidos aqui
e constantes da Carta de Terezópolls,
e contraria. ainda a autoridade do Sr.
Guilherme Guinle. repres.entante do
capital brasileiro, o qual. rderlndo-se
à CIG.. Vale do Rio. Doce, declarou:

"Não nos move na aprecia.ção
Que nos é imposta, a mais leve ani
mosIdade ao concurso de capitais"
estrangeiros no desenvolvimento
e<:onôm1co do Brasil. Ao contrá
rio, no seio deste Conselho Téc
nico de Economia. e Finanças. em
parecer sõbre c problema das
transteréncl.as, deixamos bem cla.~

TO que êsse concurso é imprescin
d1vel e desejável para o nosso de
senvolvimento. Nesta questão. po
rém. submetida a.o nosso parecer
estamos convencidos de que, no
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que se refere à indústria de ex
portação de minérIo por J)art.i
culares ou empresas estrangeiras
proprietárias de mínas. o govêrno
deve procurar assentar a solução
do problema, integrando na eco
nomia ela Nação, pelo menos uma
grande parte dessa enorme rIque
za·'. E logo depois: - •. Em se
tratando de um problema que
conduz à. crIação da indústria bá
sica do país e condiz com a segu
rança e a defesa. da Nação, seria
negligência. e imprevisão de nossa
parte náo a tender ao que dt: gra
ve encerra uma solução menos
ponderada, para deIXa.r-nos rasci
naI Pelo lado exclusIvamente co
mercial; e mesmo ésse, pouco van
tajoso à. economia da Nação".

Eis a opinião, a respeito de conces
sões. do Sr. Guilherme Guinle wn dos
tnais abalisados representantes do ca
pital nadonal.

Na Conferência de Terezópolis, meu
Dobre colega, sustentou-se o seguinte:

OI A aplicação de capitais estr~. 
geiros d~ve ser feita pelos investi
dores com espirlto não apenas de
lucro, mas de colaboração para
a melhoria da situação econômi
ca do pais c em proveito das con
cllções sociais da população. De
verão, assim, considerar a segu
rança desses investimentos como
intimamente ligada aos beneficios
econômicos e sociais que propor
cionarem. E' necessário que o
Govêrno Brasileiro, nos tratados
internacionais, procure conseguir
das nações exportadoras de capi
tais Que cooperem conosco no sen-

o tido de serem desenvolvida.s nos
sas exportações. Deste modo po
deremos obter, na balança. comer
cIal, .sald<ls credores Que nos per
mitam. .cobrir os saldos devedores
que tivermos em nossa balança
de pagamentos. Assim também, as
nações exportadores de capitais
deverão cooperar conosco no sen
tida de evltar a exploração ruino
sa de nossos recursos naturais e
proferir os investimentos a prazo,
v1nculando a..o meio, nâo sõmente
seus capitais, como também seus

equipamentos e técnicos. Seria de
conven!éncia orientar os investi
mentas de capitais estrangeiros
par!l. os ramos comerciais, agrko
las ~ industriais ainda não explo
rados no Brasil, e recomendar
lhes se empreguem na produção
de gêneros a11mentidos e colabo
rem na industrialização do pais.
Sugerem, aInda, _cjam regulamen
tados os investimentos que visem
estabelecer monop6J1os.

E' aconselhável, no interesse
redproco, que nos investimentos
de capit..'1.is estrangeiros seja. p3.r
ticipante o capital nacional, com a
cooperação ativa dos brasileiros
na administração superior das cm
présas. Quanto às cmprésas na
cionais, quando houver a coopera
ção do Estado. é préferivel seja.
adotada a forma de sociedade de
economia mista. com a part1<:.1pa
ção do capital particul.a..t nos in
vestimentos e de seus represent.an
tes na administração."

No Amapá a con<::essão foi da.da,
apenas ao capital estrangeiro, para
exploração por um per1odo de 50
anos - ainda maIs - não s6 quan
to à. exportação de minério, como
também em referência à exploração
da. estra.da de ferro e do põrta que
a companhia. estrangeira construIrá.

O Sr. Jura:ndir Pires ~te

ponto é fundamental. V. E~.M disse,
há pouco, que poder1amos sofrer aoS
conseqüências da grande cXp<:lr-taçã"
de minério. Em verdade, o :Brasll
possui. só em Minas Gerais, mais de
13 milhões de toneladas. Por conse
gUinte, de ferro há. grande quanti
da.de. O que é grave é a última
parte abordada por V. Ex.ll , e de
gravIctade extrema: a exportação.
por capita.ls estrangeiros, de minério
de ferro, fundamento básico de nossa
economia e, positivamente, de nossa
industrialização futura. Felicito Vos
sa Excelência por essas palavras.

O SR. CAPE; FIl.HO - O <:ontrato
contém várIos detalhes que o tempo
não me permite comen ta.z-, entre êles
êste muito interessante: A Compa
nhia, à Qual se faz a concessão, obn
ga-se a !ornecer ao Govêrno bras1-
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le1ra determinada qua.ntia de miné
rio de ferro ao preço de custo. acres
cido do lucro de 8 %. Quando a
COmpanhia do Vale do RIo Doce se
eneontra. na. situaç.ã.-o deficitária a.
qUJe o Sr. Deputado Israel Pinheiro
se refere - situação decorrente diz
S. Ex.a • da patriótica colaboração
do Govêrno brasileIro no esfOrço de
gUerra - é o próprio capitaJ bene
ficiado com o resulta.do da guerra
que nos co.bra os 4 % corresponden
tes ao em-préstimo.

Vê V. Ex.a , Sr. Presidente. que
nossa situação é de pais colônia.. e
essa intervenção do capital estran
geiro não é a colaboração de qu-e
fa.lam os pr1ndp1os definidos na. Con
ferência de Teresópolls. não é a co
labora.ção de que fala o Sr. Gui
lherme Guinle, não é a colaLbOração
que todos nós, brasileiros de bOa
vontade, desejamos, para abrir as
portas ao capital estrangeiro eIIl bem
do desenvolvimento industrial do
Brasil.

Não pensem os Srs. Representan
tes que passou o perigo Imperia
Usta.

O S:-. Jurandir PiTes Ao con-
trário.

O SR.. CA..FE: FILHO Ao con-
trári.:>. diz mu.1to bem V. Ex.a. Es
gotadas. talvez, a.s reserv~ de mi
nério em outras regiões. pode ser
Que para o Brasil esteja.m voltadas
as vista.s do poder do ouro, pene
trando em nosso territór10 através
da inversão do capital. ~ nóS Stm
tomarmos as cautelas necessárias à
defesa do interêsse nacional!

O SR. PRESIDENTE - Advirto
o nobre ora.dor que está !J.n.do o
tempo de que dispunha.

O SR.. C~ FILHO C<m-
cluindo, Sr. Presidente, sob a pres
são do tempo, desta. tribun3. lanço
ao honrado Sr. Presidente da Re
pública. e a VV. Excias., Deputooos
e Senadores que têm, como partido
político, a responsabilida.de do 00
vémo atual, um llpêl0 no sentido de
Que, se faça um estudo mais pon
derado da concessão do AmaPá,. a
fim de que se possa prestar ma10r
assistência a.o Vale do Rio Doce e

a Volta Redondr.., pois num e nou
tra está em boa. parte a salvaç§o
e-conômka do Brasil.

E porque espero que isso venha
a ser feito, posso solicita.r a retirada
do requerimento por mim apresen
tado. (Muito bem; muito bem. Pal
mas ~ O orador é m.u.ito cumprimen
tado.>

O SR. PRESIDENTE - O ilustre
Representante ~ue acaba. de falar pe
euu à Mesa a r~tlrada oà requeri
mento D.o 74. Sendo S. Ex.a o autor.
é Incumbência. da Mesa. atendê-lo. _

Está prejudicado o requerimento de
preferência. do Sr. Gercino de Pontes
para encerramento (~a discussão da
quêle requerimento.

Acha-se sôbre a mesa pedido de
lJreferêncla para discussão e votação
do requerimento 79. de 1946, assina..
do pelo SI'. L!ma Cavalcanti e vários
outros Reprc:-entantes. e já. publlca
do.

Os Senhores que aprovam a. pre!e-'
rência. quelro.m levantar-se. (Pausa.)

Está aprovada,
Tem a palavra o Senhor Lima Ca

valcantI.

O SR. LIMA CAVALCANTI - 5r.
Presidente Senhores Represen
tantes. Depois de tantos anos de
silêncio. com o !echamp.nto do eon...
gresso e a. censura à imprensa. a
l'lação está a exig1l' jnfonnaçõeS so..
bre atos do poder pübl1co que, num
regime democrático, terta conhecido
e discutido livremente.

Não se trata de curios1dade vulgar
a. de um povo em c.onhecer as suas
próprias condições.- o seu. próprio es-"
lado de vida política e administrati
va. O País precisa sentir a sua rea-

"Udade, por maIs desafortunada que
ela seja, para que possa acautelar-se
nêss~ inicio de uma Dava" rase legal
e constitucional de sua histórIa.

Ao reQuerer inqUéritos ou informa
ções, s. posIção parlamentar não tem
em mira. o gôsto mórbido de revolver
um passa10 que todos estimaríamos
esquecer; e não é só pelo desejo de
apurar e definir responsabilidades que
o faz. mas. principalmente, porque tais
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.. inquéritos síio meios de conhecimen
. tosto e estudo dos problemas com
evidente utilidade para a própria ad
ministração pública.

Colocamo-nos no terre?o da critica,
exame, debate e esclarecimento, com
um estado de esplrito que nada tem
de apaixonado ou destruidor.

O govêmo do chamado "Estado
Novo" teve ocasião de praticar atos
da maIor rclcv5.ncla e significação.
com direta repercussão sõbre a eco
nomia nacional e o patrimônio do
Brasil. Nenhum désses atos poude ser
examinado pela imprensa e pelos re-

. presentautes 19itimos do povo. Eram
resolvidos e praticados nos conselhos
do govêrno, inteiramente fechados e
inacessíveis à opinião livre e indepen
dente. A respeito de muitos dêles co
meçaram a correr as mais penosas in
formações. mrnores sõbre irregulari
dades ou favoritismos, que se avolu
maram, em grande parte, por efeito
das condicões mesmas de silêncIo que
ha,·lam sIdo determinadas pela dita
dura.

Acreditamos que não seja do lnte
rêsse de ninguém, de nenhum partI
do, majoritário ou mlnorltárlo. deixar
que tais rumores permaneçam no ar,
sem forma definida. Há, por tõda par-

• te, murmurações, suspeitas, acusações
veladas ou ostensivas. Será melhor
para. todos que haja um esclareci
mento geral. Aql1êles Que têm a cons
ciência da sua honestidade não po
dem desejar aue se coloque uma pe
dra sõbrc o antigo regime, que se
lance sôbre éle a fórmula do "perpé
tuo", pois o sllêncio 56 Interessa aos

.QU~ prevaricaram, aos que demonstra
ram incompetência ou não zelaram
escrupulosamente pelos interêsses pú
bl1cos sob sua guarda.

Nas épocas normais, a edUca de.
um regime se faz em cada. cLIa, nas
campanha.s da imprensa e nos deba
tes do Parlamento. Nas ditáduras,
isto só se verifica depois, quando a
Nação retoül:.\ o seu poder de gover
naI-se a. s1 mesma por intermédio
dos seus legítimos representantes.

Não precisamos, é evidente, SlLS

tenta.r. a.qui, o direito que cabe a.o

?a:lamento, 11a ação controladora l!l

moralizadora que faz parte do seu
préprío caráter de assembléia. PO'Pu~

13r. de exam.in:lr com seren:> espt ...
r1to de justiça, mas sem conrompla..
ções ou transigências. atos adminis
trativo:; pass·ados e presentes, com<>,
por outro lado, ú dever lr:recusável
que tem o Poder Executivo d-e pres·
tar contas dêsses mesmos atos ao
Pais.

OCUp~'P.10S esta tribuna por de ...

legação expressa da União Democrã...
tlca Nacional, de cul0 presidoote, o
llustre Uder, Sr. Otávio Ma.~lga.belra,

reccb~mo3 a incumbênci-a de enca
minhar o nOsso requerimento no
sentido de se nomear, na !ürrna do
Reg1mento, uma comissão espee1al

composta de onze membr05, para o
ftm de proceder a exa.me dos se...
gu!ntes casos. cujo escl3.I'eclmemto é
de lnterêsse da Nação:

a.) abastedmento dágua, do DIs..
trito Federal:

b) emprês·as incorporadas ao pa
tr1mOnio da União;

c) Departamento de Imprensa e
Prcpag-anda:

d) acõrdo da. dívlda. externa.;
e) contrato de govêrnos esta.dun.Us

re!::llivos a hotéis, estâncias balneã
rl3.s, jogos e outras concessões;

j) intervenção e Uqu:dação da,.:,
emprêsas pertC'Ilcentes a súditos dI,)
eixo;

g) aplícação dos saldos dos Lns~l

tutos de previdênc~a;

h) utilização dos recursos do De
par~amento Nacional do Café;

i) comissões executivas de ma 11
dloca, leUe;

j) Estrada de F~rro São Paulü e
Rio Grande;

k) poUtiea e administração das
autarquias eConômicM.

Não será possível. dentro do tem
pfl l1mIta,do pelo Regi-rnento, tra.tar
pormcnorizadamente de todos ésses
casos. Nem será Isso necessárIo, de
v·:,z Q.ue a comlssáo de inquérito, cuja
designação fôr autorizada pelo Con
gresso. enccntrará. elementos para
seu completo esc:1arec!mento. Indi
caremos para o exame d3- Com.1ssão
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alguns fatos que se relacionam com
aquêles assuntos.

O primeIro caso enuncias.do no alu
dido requerlmento é o do abasteci
menlo dágua. do Distrito Federal.
Deveríamos Inldar por êle a nossa
exposição. Entendemos, porém, de
começar pelo caso do Departamento
de Impren.s.a. e· Propaganda., pois é
Lncontestável que o sIlêncio impôsto
pelo D. L P. e a propaga..nda inte
ressejra e tendenciosa, por êle de
senvolvida, são responsáveis diretos
na conwmação e desenvolvimento dos
out.ros casoo referidos.

E, se náo bastasse ésse critério de
re<;pon.sabllldade, poderíamos apelar,
ainda, para uma razão de ordem lo
cal: o D. I. P. funcionou nesta.
Casa, desrespeitando-a nas suas tra
d~ções democrá.tlcas .

O Sr. Plínio Barreto - Dan1tlcan
do-a.

O Sr. Rui Santos - PIor amda
- desv1·ando livros da. bl'bllote<:a.

O Sr. José Bon.i/dcto - Cêrea. de
700 volumes foram levados da Bibl1o-
t~ca da Câmara dos Deputa.dos.

. O Sr. A ntõnio Correia - Es-tava
conforme M praxes do &<;tado Novo.

O SR. LIMA CAVALCANTI - O
Iato já foI verificado pela própria
Mes'a da Assembléia Constituinte.

No momento de apurarmos os efeI
tos da ditadura. sôbre a vida brasilei
ra, não será, portanto, descabido que
comecemos por aquêle hóspede inde
scjã.vel. ..

O D. r. P. realizou sempre des
pesas vultosas, à. revelJa do Código
Geral de Contabtl1dade, e mesmo
con tra as suas disposições expressas,
por conta de re<:ursos que nlio !1gu
ram no orçamento geraJ da. Uniã<>o
O quP- quer dizer: apenas uma parte

. ti·as des?esas do D. I. P. em. con
trolada pelo Tribunal de Contas; a.
out~a parte não tinha contrOle al
gum. ~se contrOle legal, sendo I.n
cômodo, o D. r. ·P. e o D. N. I.,
preteriam fazer os seus ga.·;tos sem
tormaHdade, à boca do corre, mesmo
quando se tratava de .despesas que
podi-am ser Celtas regularmente, pois,

.'
/

para tanto, reservava o orçament<l
uma dotação adequa.<1a.

'r.ransformou-se o D. l. P. em
D. N. I., no ano passado, sem que
fôsse alterada a rubrica orçamentá
ri·a que lhe era destinada para Ser
viços e Encargos. que continuou
sendo uma verba de pr-opaganda..
Os arllantamentos à conta dessa ver
ba deviam passar pelo contrOle do
Tribunal de Contas, mas o DIP sem
pre fraudou as suas contas. consumin··
do a verba em fins que não diziam
respeito à propaganda. do País. Do
cumentava, depois. as suas despesas
maliclo.samente, disfarçando o v-er
dadeiro emprêgo daquela. verba, em
pro-labore aos autores de artigos en
comendados contis. adversários do
govêrno.

Em 1945 o D. l. P. dispôs de um
orçamento legal de Cr$ 14.165.160,00
e de um orçamento extra-legal de
Cr$ 11.000.000,00. Sste último era
constituído - e talvez a.1n<!.a. se~a. 
pela. eontribuições dos institutos au-'
tárqulcos. paTa os seus serviços de
propaganda. Com o Decreto-Iel nú
mero 7.582, que reformou o D. l. '?,
restrIngindo-o a um órgão estrita
mente informativo, as contribuições
daquelas autarquIas aumentaxam, se
nâo . dobraram. O Departamento do
Café, por exemplo. elevou de Cr$
400.000,00 para 800 mIl a sua "cota
de sacrlficio" mensal.

tsse dinheIro retirada à economia
d.o~ Institutos, não resultou, oomo se
devia supor, em intensificação da pro
paganda do ea.fé, do sal, do açúcar,
da. Estiva, dos Comerdárlos ou dos
Baneârlos. a partir da reforma do
D. I. P. Com êsse dInheIro teria
sioo (:usteada um·a, parte de. campa.
nha. polftJcR., onelal, en.trM1do osten
sivamente o D. I. P. a eesenvolve'r

• ativIdades partidárias.
O Sr. Rui Santos - Ao que consta•

premIadas e subvencIonadas :lrtlst~

da preferêncIa. de Diretores.

O SR. LIMA CAVALCANTI - Em
troca. das centenas de milhares de
cruzeiros recebidos das auts.rqu19,s.
o D. N. r. limitava-se a prestar
a essas instituições servIços SeCUil-·
dárLos. publicações miúdas de ed1-
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taIs e avIsos, êstes mesmos dlstri~

buldos a jornais amigos da sit:.lação
oU Que lhe interessasse agradar.

Os grandes jornais do Rio e dos
E<;tados, empenhados na campanha
democrática na.c1onal, eram automà~

tlcaInente proscritos. Em seu lugar,
entravam nos favores ofldaIs os j:Jr
.DJ!JB dirigidos ou redigidos pelos dl~

retol"es do DIP_
A retribuição de servjços polf!Jeos

era a primeira flnallda<le do dinheiro
tirado às autarqUias. Jornais, partí~

culares e por vê~es instituições eram
objeto dêssc fa.vor. Ao Sindicato dos
Jornalistas, por exemplo. foi paga
uma gorda subvenção para custear um
banquete dos dirigentes dêsse órgão de
classe ao então chefe do govêrno. no
InicIo da campanha pol!tica. Aos jor
naIs afeIçoados do Govêrno eram da
das subvenções fixas mens::! 15 en-

• quanto aos partIculares se concediam
auxU10s mais ou men{)s aV1Jltados pela
feitura de livros de propaganda na
pesSoa do Chefe do Govêrno. - ren
dosa indústria intelectual dos tempos
da ditadura ... Os autores eram bem
pagoS e o DIP, editado o llvro, com
prava. a edIçã,o aos livreiros e a dls
trlbtúa' gratuitamente ...

O Sr. !.ino Machado - A única fi
nalidade do DIP era precisa.mente
esta: a propaganda ...

O Sr. Ruí Santos - 1\ matérIa dada
aos jornais que o GoVérno conside
rava oposicionistas. não Qra paga. O
COTTeio da Manhã. por exemplo. apre
sentou conta atrazada, dlzen<lo Que
suspendera as pUblIcações· por falta de
pagamento.

O SR. LIMA CAVALCANTI
As subvenções a Jornais ~ estaçõ~')

· de rá.dio ativaram-se com a. cam
panha de 1945. Em outubro do ano
passad0, os órgãos de 1) uolJcldade 11
ga.dos ao "querem1smo" consumlratr.
perto de Cr$ 1.320.000,OQ. p't"ovemen-

· tes ao que se sabe. do Departa.mento
· Naciona.l do Café, do Instituto do

Açúcar, da Caixa EconOlIÜca e do
Batlco do Brasil. Os pagamentos eram
mandados fazer do próprio punho ào
diretor-ger3-1 do D. N. l .• sem q'..lal
Quer rorma de processo, sem apresen
tação de comprovante, sem parecer ou
lI::.!onnac;ão do órgão contabH1st!co,

sem indicação da verba por onde de
via correr a despesa. O documento 1:1
à 'tesouraria e o pagamento .::ra efe
tuado no mesmo dIa. Enquanto lst.o,
contrastando essa pl"cstcsa, dormiam
na Tesouraria as contas aprcsentMias
pelos fornecedores de material de
consumo, aos quaIs não lnteressava ao
D. N. I. atender .

O pret.cxto de pllgt:l.r .. publicaçõ~s
fe1tas" era de tul llmpJ1tude para a
concessúo de auxllios, que a rece:Jeu
o jornal " Farol", de Juiz de Fora. de
saparecido há seis anos!... O Jornal
não exLtla. porém, estava. V1Vll e em
atividades o verdadeiro benefldado:
um lIder queremista de Minas GeraIs.

E, agora, entramos num ponto mais
grave: trata-se das subvenções flxas fio

publicações dirigidas ou de proprle
dade dos diretotes do DIP. O dI retcr-
geral do D. N. 1. recebIa Cr$ .
40.000,00 por mês a titulo de l>aga
menta àe publ1caçõcs numa revista de
que era diretor e proprietário e cuja
dIreção provisória confiara a um só
cio. Um seu oficial de gabinete te
cE·bia, mensalmente, Cr$ 100.000,00,
dos quaIs apenas três mil correspon
din.m a ordenado e gratificação. esta
nQ dõbro daqucl~. Os restantes 97 mil
eram dados como subvenção a duas
re\-istas de sua propriedade. T]ma. des
sas rcttistas pertencera mesmo ao
DIP, que lhe deu gra<:los:uncnt.e o ti
tuio. Na outra, tinha corno sócio 11m
diretor de divIsEo do mesmo DI?
Tanto a,quela revista, que pertcnc<:ra.
ao DIP. como outra que tamb~m Na
d~ sua proprle<ladc e P3SS01l a. outro
seu funcionário, foram dadas de rr.ào
b~ljl\da. Não houve ato n.lg-Ulll de
transferência legal de domínio.

O Sr. Juraci Magalhães - t::sse
homem deve estar ctn boas condições
P:\T:l tabelar preços ...

O SR. LIMA CAVALCANTI - Pelo
menos, sabe fazer boas contas.

O Sr. Lino Machado - V. Ex." não
Poderia clt2.r os nornes dêsses feU
Zardos?

O SR. LIMA CAVA,I.CANTI - Os
nomes não interessam. Depois, ,J, co
missão de inquérito os indicará.

A doação foI feita sumàriamente, e
mais: desfazendo-se das suas rcvlsta~
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o D. N. 1. passou a subvenc1oná-hs
mensalmente.

A prática dêses atos exigia a abo
llção do contrOle contábil. Não era
diffcil eliminá-lo. pois sabemos que
grande parte dos re<:ursos do DIP não
provinha do Tesouro Nacional. ~ fu
gia à fiscalização da Contadoria da
Repúbllca e do Tribunal de Contas.

Havia um simulacro de contabiUda
de. Que registrava o recebimento das
contribuições das autarquias e sua
apllcação. Com a reforma do DIP.
Que o devia transformar de ór(;áo po
Utico em órgão purame~ informa
tivo. essa escrita deficiente foi "11
primida. Os milhões de cruzetros do
DNI passaram a ser manIpulados em
segredo. pelo diretor-geral e pelo te
soureIro. e unIcamente por estes dois
funcionários. Um emitia os cheques,
o outro pagava-os: A' Contabilldaci.e
perdeu, então, o contato com o di
nheiro e com a sua aplicação, limi
tando-se a controlar as verbas ~v or
çamento da União, estas mesmas,
como já ficou referido, utilizadas in
devIdamente .

Embora a Tesouraria fizesse parte
integrante do Serviço de Administra
ção, o tesoureiro tornou-se responsá.
vel a.penas perante o direitor-geral,
pois para o direitor-geral não existia
o Serviço de Administração.

Podendo gastar à vontade, o DNI
consumia doze mil cruzeiros por mês
na compra de jorna.is numa banca de
rua. Da fatura constavam nomes de
dIretores e funcionários privHegiados,
Que tinlw.m àireito a coleções inteiras
de jornais, por dia.

Deixemos à Comissão de Inquéritu
apurar as ir:egularidades relativas ao
funcfonal~smo do DNI. admIssão e
gratificação do pessoal. Sabemos que
muItos dêl~s. fUf.l.c1cnários da admi
nistração, se mantinham afastados do
DNI embora percebendo vencimentos.
E alguns ainda recebiam gratificação
para não irem ao DNI:

O Sr. PUno Barreto - ~s€s os que
prestavam os melhores serviços! ...

O Sr. Osvaldo Lima ~ O orador
permite-me um aparte? Se V. Ex.· dá.
Inormações tão detalhadas, era caso
de pergW1tar: para que a Comissão?

O SR. ~A CAVALCA~

Para punir os culpados.
O Sr. José Candido - Deve haver

muito maIs.

O SR. LIMA CAVALCANTI - Os
dinheiros pObl1cos não devem ser tra
tados com essas fac1lidades. Gastar
se dessa maneira e náo se punirem os
responsáveis. acha. V. Ex.1I. que e ra
zoável?

O Sr. Osvaldo Lima - Acho que
se V. Ex." tem informações tão per
feitas, nada maIs é preciso.

O Sr. Ne3tor Duarte - Será. que
V. Ex.a tem mêdo da publicidade?

O Sr. Oswaldo Lima - Não! Nana.
fuI.

O Sr. Nestor Duarte - Tanto me
lhor para conhecer dos escândalos da.
ditadura.

O Sr. Osvaldo Lima - Estou sõ-.
mente achando demasIado fazer-se
nova investigação, tais os pormenores
trazidos pelo orador.

O Sr. Prado Ke21v - Agradeça o
nobre orador o endosso às acusações
que formula.

O SR. LIMA CAVALCANTI 
Passemos, assim, ao capftulo da. isen
ção de direitos aduaneiros para im
portação de papel com linha dágua
Essa isenção era concedida de prefe
rência aos jornais amIgos da situ'.1
ção. O despacho. de qualquer pedido
de isenção era precedido de um t.e
legrama do diretor-geral ao dire~(lr

do DNI estadual. quanda se trata\-J.
de jornais dos Estados. em carat('f
confidencial, perguntando-lhe sObre
a orientação política do requerente.
Se fôsse partidário do govêrno, B.

isenção era imediatamente concedida;
se da UDN era negad!1. ou apenas
concc:àida em parte. No Rio. como
"limos, foi suspensa a isenção de dI
reItos ao "Diário CarIoca".

Pelo flue ficou exposto, de maneira
geral e sumária. faz-se necessário a_
abertura de inquérito para a verlCi
cação das .contas do DIP e do DNI .•
apuração das irregularidades e indi
cação dos responsáveis à. justiça. Bn·
tre lS Irregularidades que o inque
rito de"e abranger. acha·se. ainda, 11

questf j do contratando de filmes v!.r~
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gens para a República Argemin:1..
assunto afeto à Divisão de Cinema c
Teatro. e .que teria levado o govêrna
norte-americano no suspender o for
neclmento dêsse material ao Brasil,
com grave prejuizo para a produção
e cópIa dos complementos nacion;lís,
de exibição obrigatória ·nos nossos Cl

llemas.
A Nação precisa conhecer com exa

tldão quanto custaram e custam
atua.lmente os serviços do DIP e do
DNI ao tesouro público,' aos In~t1

tutos de previdência social, ao Banr'o
do Brasil. ao Instituto do Açúcar e
do Alcool, à Caixa Econômica. et~.

O Sr. Aureliano Leite - E' p03s1vcl
a Nação saber com exatidão a quanto
atingem ésscs gastos fabulosos?

O SR. LIMA CAVALCANTI
Parece que sim, porque cada repar
tição deve ter uma escrita. urna CO:l

tabilldade elos dinheiros que lhe s~.o

entregues.
O Sr. RU.i Santos - O Tesouro,

pelo menos, deve conhecer.
O Sr. Aureliano ~eite - Que gran

de espetáculo a Nação vai gozar! ...
O Sr. Nestor Duarte O orça-

mento da ditadura s6 tinha verbas
secretas.

O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex.o. está.
tão entusiasmado com as Informações
que até parece ter sido quem :1S

obteve.
O Sr. Nestor Duarte - Vamos pe

dir a punição imediata dêsses ladrõas!
E o nobre colega vai assinar comigo
um requerimento() nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
Permitam os Srs. Representantes qt,;.~

o orador continue seu discurso.
O SR. LIMA. CAVALCANTI

Não havia, Srs. Constitt:.intes. pro
blema de maior premê:1cia. que o
representado pelo abastecimento
dágua do DIstrito Federal. No en
tanto, verificou-se o seguinte: o gl)
vêrno contratou com uma emprêsa
sem idoneidade financeira e técnica
a realização dessa obra de tamanho
vulto.

O Sr. Fernandes Távora - Quando
aqui se tratou do contrato com a em
prêsa Dahne & Conceição. antes de

]937, a bancada cearense opôs-se for
malmente, porque entendia que era
um contrato lesivo à Nação. Entre
tanto, de nada valeu nossa oposIção.

O SR, LIMA CAVALCANTI
Tanto não tinha aquela idoncidad'~,

Que se verificou o apelo aos pn. "-ios
recursos do GOl:erno, que assim i)O~ia

ter P.xecutado a obra por administra
ção, já que não se decidira a confiá
la à emprêsa que assegurasse o seu
êXito.

A concorrência para a execução das
obras públIcas destinadns ao ref()rç,J
de abastecimento dágua da cidade do
Rio de Jauciro, fui aberta em [jns de
1933, ou inicio de 1934. As obra..<; es
tavam csp~cificadas no edital, e serIam
pagas mediante condições t'ixauas no
mesmo. Ence:rada a concorrêIl(:la,
abertas as propostas, Cai aceita pelo
Ministério da Educação uma proposta
variante, ofe:ccida pela firma Dahne
& Conceição, até então desconhecid:l
no Rio de Janeiro, poIs a sua sede e
todas as suas atividades se tinham de
senvolvido, até àquela data. no Rio
Grande do Sul. Propunha-se eJre
cular o serviço com recursos próprios,
sem o menor õnus para o Tesouro, uma
vez que o pagamento dos serviços se
ria feito mediante a cobrança de uma
taxa spbre a nova quantidade dâgua
a ser fornecida à cidade.

O Tribunal de Contas, por~m, re
cusou registro ao primeiro contrato,
por se afastarem, proposta e contrato,
das condições estipuladas no edItai
de concorrência, sendo llegal e ao meSa
mo tempo lesivo ao inlerêssc llÚbll
co.

O contrato, foi, então, enviado :\ Cà
mara dos Deputados, onde o alJrovou
a Comissão de Tomada de Contas, :ia-
lientando, porém, as suas dúvidas

quanto à execução das obras dentro das
condições propostas pela fir:ona Dahne
& Conceição.

O Sr. Lino Machado - Com o pro
testo da minoria parlamentar, de en
tão.

O Sr. Café Filho - V. Ex.a está
equivocado. Com o protesto de peque
no número de Deputados, entre us
quais estava eu. Comba.ti êsse contra
to em vários dIscursos, sustentando
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as Inesmas razóes agora aqui aduzi
das; no entanto, o referido contrato
foi aprovado na Câmara Quase por
unânimidade de votos !

O Sr. Fernandes Távora - Posso
declarar a V. Ex"~ que a bancada cea
rense votou contra.

o SR. LIMA CAVALCANTI
Registrou, igualmente, a Comissão
a. suspeita de que a proposta aceita
não envolvesse senão o propósito
de afastar os demais concorrentes
para obter o serviço, com o intuito
de, mais tarde, conseguir outras va!l
tagens fora d n. sua proposta ini
cial. Não cabia, porém, à Assem
bléia orien tar-se senão pelos têrmos
da proposta, excluindo a parte prà
priamente de execução contratual.
que era atribuição do Executivo. Não
estou fazendo censura ou restrições á
Assembléia que tomou conhecimento
do fato.

O Sr. Ca/é Filho - Eu as raço,
porque a. Assembléia é responsãvel pe
la aprovação dêsse contrato, principal
mente sabendo não ter a finna ido
neidade necessária para executê.-lo.
Foi o que sustentei naquela época.

O SR. LIMA CAVALCANTI
Aprovado o contrato, não se pode
dizer que a. firma contratante t~

vesse dado inicio às obras porqup,
verdadeiramente. tudo o que ela fêz
foI instalar escritórios no Rio. para,
em seguida. ir bater. às portas -da
Caixa Econômica e do Banco do Bra
sil, solicitando empréstimos para exe
cutar aquilo que se propuzera {azet
com recursos seus. Foi obtido um em
préstimo do Banco do Brasil. inicial
mente de Cr$ 80.000.000,00, Quantia
depois e!evad9. para Cr$ 150.000.000,00.

Além do empréstimo. obteve. alnda.
do Govêrno, as obras de saneamento
e urbanização de Niterói. utilizando o
crédito, no Banco do Brasil. como em
bancos particulares. O crédito feito
com a firma Dahne e Conce~ção, de
responsabilidade ilimitada foi trans
ferido para uma sociedade a.nônima 
A<iutora Ribeirão das Lages S. A. 
com o capital de Cr$ 3.000.00a.oo.

A transferência dêsse contrato. em~

bora feita em pleno regime do Estado
Novo, apesar disso, não logrou aprova-

ção pelo Tribunal de Contas. assIm,
como se vê, j9. em pleno reg1me dita
torial, demostrada a incapacidade da
Emprésa para fi responsa.bilidade que
assumira, promoveu-se a. revisão do
colttrato para a. construção de novas
adutoras. O Tribunal de Contas, po
rém, ao examinar o assunto, verificou
que não ha.via no processo corres
pondência entre algumas das suas
cláusulas e a planta anexa. Além
disso, o Govêrno mandava restituir à.
ernprêsa a totalidade da lmportA.'lcla
retida, nos têrmos do contrato an
terior. no ato do pagamento, o qual
era destinado a futuros melhora
mentos dêsses serviços. Fêz o Tribunal
urna diligência para os esclarecimen
tos necessários quanto à primeira
parte e para que se informasse qual
a soma da importância que devia ser
restituída. Não foi atendida. a. dili
gência, e o registro do contrato foI,
ainda uma vez, recusado. Dal seguiu
se uma fase de verdadeiras aventuras
Quanto à concessão de crédito e ou
tras facIlidades que a comissão de in
quérito irá apurar.

Não se faz mister comentar o resul
tado das atividades da primitiva. firma. .
e os seus desdobramentos. O Go
vêrno foi forçado a nomear inter
ventor e liquidantes para as em
prêsas que vieram a. criar-se, à som
bra do favoritismo dispensado.

Bancos e firmas particulares estão
com os seus créditos congelados,
aguardando soluçã.o do poder público.
E a população da capital da Repú
blica continua se debatendo no mesmo
problema da falta dàgua!

Na sessão de 2 de abril último. apre
sentou o Sr. Deputado Café Filho um
pedidn de' informações ao Executivo.
dividido em doze itens, e que servirá.
certam-ente. de base às investigações
da Comissáo de Inquérito. que se vier
a constituir. no exame do problema
dàgua à cidade do Rio de Janeiro.

Em relaçáo a!) funcionamento dos
institutos de previdência e aplicação
dos seus recursos. alguns requerl
mentos de informação foram formu
lados nesta Assembléia. Entre outros,
tivemos os dos Srs. Deputados Café
Filha e Campos Vergal. enviados à •
Mesa em 7 de março. e o firmado pelo
Sr. Deputado .Aureliano Leite e vá
rios Senhores Representantes. data.do
de 26 de abril último.

A aplicação dos saldos dos instl
tutos de previdência nã.o parece que
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tenha até aqui obedecido ao justo
critério de beneficiar os seus contri
buintes; a noticIa que se tem da uti
lização dêsse dinheiro é que foI em
pregado e ainda está sendo no finan
ciamento de obras suntuosas, arra
nha~éus, etc. Ainda recentemente a
imprensa publicou a noticia. de que
em Pôrto Alegre, enquanto o LA.F.C.
negava-se a. construir uma vila para
residência de seus associados. consen
tia em inverter 14 milhões de cru
zeiros na construção" de um amplo
e modelar hotel-cassino. êste último ja.
sem objetivo devido ao decreto de ex
Unção do jôgo, na cidade de Uru
guaiana. O próprio Sr. Ministro do
Trabalho declarou numa reunião. efe
tuada em seu gabinete. para tratar da
reforma da legislação da previdência
social. que tinham chegado ao seu
conhecimento "queixlls atrozes t::ontra
OS institutos e caixas".

É sabido também que o Governo
não -entrou até hoje com as suas con
trIbuições para êsses institutos. n~

Quais se elevam n. somas considerâ
veis. Segundo foi há dias publlcaoo.
o representante do Instituto dos 1n
dustriários declarou ao Sr. Ministro
do Trabalbo que aquela autarquia tem
a receber do Govêmo cêrca de um
bilhão de cruzeiros. sendo. s6 de juro~.

125 milhões. O delegado do Instituto
dos Marítimos declarou. também. que
essa autarquia é credora de 45 mi
lhões de cruzeiros da comissão incum
bIda dos bens de súdHos do E1xo.

Desta tribuna, o Sr. Deputa.do Cnfó
Filho. falando da aplicação dos sal
des dos institutos de previdêncla. de
clarou "que se evita. a utilização
dessas receitas para depositá-las em
bancos de afeiçoados políticos e pes
soais". E :~z. a segu;r, o nobre repre
sentante do Rio Gmnde do Norte urna
denúncia da maior gravidade: "dlre
torrs de institutos que depositaram
Importâncias vultosas em estabeleci
mentos bancários aparecem, no mesmo
exercício a que correspondem êsses
depósitos, como adonistas dos bancos
que os receberam".

li denúncia apresentada pelo Se
nhor Deputado Café Filho, colnclae
com o que afirmou. no relat6rio apre
sentado ao Govêrno. o Sr. Presidente
do Banco do Brasil. cujo trecho se
guinte passamos a ler, para que conste
dos Anais desta Assembléia:

"Fundaram-se bancos e casas ban
cárias em profusão. Pessoas alheias
à técnica bancária. desconhecedoras

dos mais rudimentares princIplos de
administração. atraídas, unicamente.
pela idéia de lucros fáceis., obtiveram,
abusando das facilidades oriundas da
inexistência de uma lei bancária rigo
rosa. cartas-patentes para a crlaçâo
de b3hcos, e êstcs surgiram como co
gumelos em todo o PaIs. Foi causa
também desta imoderada criação de
bancos e casas bancár.las a prática
seguida. pelos institutos. Caixas Eco
nômica!'; e AutarquIas. de efetllarem
depósitos em bancos particulares, unde
ns taxas eram maIs altas que no
Bn nco do Brasil. A especulação criou
mesmo. um mercado de procura d~stl's

depósitos medfante conúSSÕC.5,"
Ainda sôbre a aplicação dos saldo!!

das autarquias. na sua ediçâo de 24
de janeiro de 1945. A Notída. dC5ta
Capital, divulgou a aquisição, pelo
Im:t1tuto dos Comerciários. de um ter
reno localizado em Bonsucesso, pela
quan tia. de cinco milhões quinll cn t03

e noventa mil seiscentos c dnqUenra
cruzeiros.

A operação ::;e efetuou a 28 de nlJ~

vcrnbro -de 1944. A 25 de fevereiro dn
quêle ano o mesmo terreno fõra ccrn
prado por llm particular pela impOt
tàncla de duzrntos mil cruzeiros!

A espantm;a valorização do terreno
no perlodo de nove meses, a ponto uo
Instituto dos Comerciários o ter adqui
rido, por preço equivalente a cin
qiicnta e duas vêzes a importâl1cia do
S('u custo. ê nlnrm:l nte. entre ourI lt.~

coisas por estar êle localizado em Ü.m
sítio desta capital onde não se co
nhece outro exemplo de semelhante
eSPf'cl1l~çiío imobiliária.

O Sr. Rui Santos - l$to é que é
tlm bom S1lcesso... (Riso.)

O SR. LIMA CAVALCANTI (lcndo)
- A mesma autarquia, no mesmo
~mo de 1944, adquiriu na antlt!a ~;:)
trada ~('al de Santa Cruz. na rre:!l1t~

s1a de Ira.iá. dU:ís áreas de terreno
pela importância de dois milhões tre
zentos P. sessenta e seis mil aulnhento:,
e setenta crt:zeiros.

As referidas áreas Unham sido ven
dicas. três mCfes antes. por um mi
lhão cento e cinqüenta mll cruzei
ros.

O abastecimer to de leite ào DIs
trito Federal rep:"escnta um problema
da maior impDr~â.ncia, O assunto tem
siclo objeto de debates na imorem3.,
de estudos dos nossos espec1allsta~ t.l

de preocupacôes das autoridades res
ponsáveIs pela saúde públ1c:i.



- 60-

Sã.o àe tal natureza as irregular!
dades denunciadas que se faz preciso
uma rigorosa investIgação pltra qu~

o assunto seja devidamente p\Ur.l ..

dado.
Sôbre a Comissão ExecuUva. C'\.o

LeIte foi feita, recentemente. uma ptl
blicação. creio que no Correio ãa Ma
nhã, da qual destacamos o' seguinte
tTecho:

"A cEL. ou mcihor, a at.ual d1
rcção da CEL. encontrou uma si
tuação de verdadeira calamidade.
um delicit de c~rca de dez mj
lhõcs de cruzeiros, vnsilham~ e::.
tragado ou reUdo no Interior, na
proporção a 1a r m a n t e de 70%_
transportes em vagões de cober
tura de zinco para melhor 2Que
cer o leite... Nova modalJdade
de frigorífico até hoje de5conh~"

cida mas usada pela Central do
Brasll e Leopoldlna Rallway! ...

Sôbrc a direção da CEL recai o
pecado de não pugar em dia os
forn :cedores ou produtores de
leite através de suas cooperatwns:
da retenção do subsfdIo decor
rente do decreto de 11 d~ outubro
de 1945: de fornecer latas fura
das: de rcjc1tar e perder leIte por
que chega estragado ao destine:'

O assunto do abastecimento ào leIte
foi também. nestn. Assembléia, objeto
de um requerimento de ln!ormacões
ao Executivo, a.ssina.do pelo Senhor
Deputado José BonUác10 La!alete d~

Andrada.
Ar; publicações aparecidas pa im

prensa e os fatos relacionados na
Quele requerimento constituem subsi
dio para o trabalho que a comissão de
Inquérito víer .a empreender no In
tuito de definir responsabilidades.

O Sr. Deputado Soares Filho. conhe
cedor do assunto, ocupará. a tribuna
p:l.ra prestar maIores ~sclareclmentos

sóbre a questão do leite.
Sóbre o Departarr.ento Nacional de

C:lfé, êste Congresso ouviu. há poucas
semanas. a palavra de um PresIdente
da Repúhliclt e atual Deputado, o ernl
nellte Sr. Artur Bernardes:

l'Exlstem vãrlos casos concre
tos e são êles do conhec!mento
de multa gente: um, porém. che
gou a ser dlv111~ado pela. im
prensa e constitui o maior dos es
dmdalos. Quero referir-me à dn
diva de cem mil sacas que, a pre
texto de propaganda. se fêz a um

s6 brélSlleiro no exterior. O fato
toi dh-ulgado na imprensa do Rio.
mas. antes de sê-lo, já eu o conhe
cia em seus menores detalhes.n

A gra"",ldadc dessa denúncia exclul
o. necessidade de qualquer comentárlo.

Fol entregne, também. à Mesa desta
Assembléia, um requerimento fir
mado por vâril')s Srs. Representantes,
pedindo lnfotmaçõea àcêrca. das at\.
....idades do Departamento Nacional do
Café. Os tatos a11 enunc!ados, que
tiveram a ma10r repercussão na eco
nomia brasileira e nosso comércio ex
terior. representam uma indicação
precisa. para os trabalhos da Comis
são de Inquérito. que os examinarão
um a. um. na ordem de sua impor
tância.

Bastaria, de resto, um s6 dos casos
insertos no referido requerimento.
para justificar o Jnquérito da Co
missão.

A propoganda do café brasileiro nas
repúblicas do Prata é, nos seus muitos
det.alhes, um negócio irregul:u clltado
pelo favoritismo e revestido de todos
o.~ nspectos de um escândalo da admI
nistração públlca. É signif!caUvo o
o.rü~c p.ublicado, a f,) de abril de 1941.
pela revIstn. Café, órgão da Câmara
Argcntln:J. de Café, no qual se diz que
"os comerciantes platlnos haviam "so
Jicit:ldo do govêrno argentino provi
dênclas <luc fizessem cessar os pre
juízos sofrIdos pelo comércio de café
do pais. que não podia suportar o
dumping que os contratos de propa
ganda celebrados pelo DNC. do Brasil,
estão causando no mercado". O mesmo
sucedeu no UruguaI, como jâ havia
ocorrido na Itália. Mas, ainda a pro
pósito da Argentina. já em 1939. o
nosso então embaixador em Buenos
Aires. Dr. José de Paula Rodrigues
Alves, logo aos primeiros efeitos de
dumping engendrado pelo ONC. es
creveu uma carta no então Chefe do
Govérno. a qual constituiu o inicio do
processo n.O 1. 099. cujo. conclusão o
?l't~.\d~nte no DNC logrou ver adiada.
por quatro anos. Estávamos num re
gIme dltatcriBl. Um simples dIretor
de nutnrqula. da confla.nça do Chefe
do Govêrno. conseguIa adIar por qua~

Lro anos a solução de um processo. ,
A (l ser exonerado, êste presIdent-z do
DNC fol ainda premiado com a no·
me~ção pnra um cargo da ma.tor res·
ponsablUdade: presIdente da UNRRA
no BrasIl.
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A propaganda do café não pode e
não deve ser confiada. nos p2.1ses já

,consumidores, a uma s6 ou a poucas
firmas. pois os iavares decorrentes
dessas concessões afastam todos os
demais negociantes não contemplados.

. como disse numa entrevista. o Se
Mór Cesárl0 Coimbra, ao tempo em
':Iue era presIdente do Instituto do
Café do Estado de São Paulo.

, O SR. PRESIDENTE - Atenção!
:Está a findar o tempo da sessão. Te
nho, entretanto. requerimento firmado
pelo ilustre Representante Sr. José
Bonifácio. de prorrogação por meia
hora.

Os Senhores que a cO::1cede:n. queI
ram levantar-se. (Pausa.) Está con
cedida.

Continua com a palana o Sr. Lima
Cavalcanti .

O SR. LIMA CAVALCANTI (con
tinuando) - Se o fim visado pelo
Govêrno fôssc de aumentar o consumo
do principal produto de nossa expor
tação. mandaria o bom senso que, pre
liminarmente, técnicos no assunto es
tudassem os mercados. ouvindo. pelo
menos. 05 que exploravam êsse comer-

,'cio nos países i::1dicados para a pro
paganda. Na República Argentina. um
dêsses paÍ5('s. existe no ramo uma
grande empresa fundada por um hon
rado e intellgcnte paulista, Senhor

.; OtavIano Alves de Lima. já falecIdo,
:...-antigo fazendeiro de café. e que se

estabelecera em Buenos Aires em
1902, sem qua.isquer ::.uxUios oficiais,
abrindo na capital portenha wna casa
de torração ~ degustação do café de
São Paulo. fi que deu o nome ete
"'Café Paulista". Sem subvenção de
Qualquer espécie o seu neg6cio se alar
gou, multiplicando-se em mais de 50
casas. em Buenus Aires e nas princI
pais cidades argentinas.

A firma que continua as atividades
daquele pioneiro, dirigida por brasI
leIros e com ca.pItais brasileIros, já.
ma.is foI consultndq, sóbrc o assunto.

Os contratos ele propaganda do ca[~

nas repúblicas do Prata foram con
fiados a estrangeiros. antes mesmo ae
aprovados pelo poder competente. Ve
rificaram-se neste sentido contra
venções da maIor gravidade. levuaas
ao conhecimento do chefe do govêrno,
em relatório minucioso do Conselho
Federal de ComercIo Exterior.

O relatório em questão fóra deter
minado pelo próprio Presidente da.
RepúblIca que, não concedendo a ho-

mologaçã.o dos cont.ratos de propa
ganda do café. determinou ao Conse
lho de Comércio Exterior que, antes,
os examinasse. Esta diligéncLn. ba~

lava para proibir a execução dos re
feridos contratos. Não pôde ter lu
gar, porém, o pronunciamento do
chcfc do govêrno. porque as in:;l.ru
ções llccessárlas à apreciação dos COu
tratos foram sonegados pelo DNC com
o intuito de favorecer os contratan
tes entregando-lhes 64 mil sacas de
café no primeiro período da vigência
dos ajustes. Destas. 44 mil venderam
se em· Santos e 20 mil na Argentlna.
produzindo a soma de 14 m~lhões de
cruzeiros.

O DNC recusou sistemàtlcnmente
fornecer ao Conselho de Comércio Ex
terior cópia dos contratos e de outros
documentos convenientes ao exame
que lhe ordenara o Presidente da
República, só o fazendo parcialmente
em 25 de fevereiro de 1942, isto é,
quase um ano e melo depois. E com
a seguinte agravante: a venda das
44 mil sacas de café em Sn.nto~ c das
20 mil em Buenos Aires processou-se
de 1.0 de outubro de 190U a 31 de
janeiro de 1942. no período justo em
que nenhuma informação const:~ull1

o Conselho de Comérclo Exterior que
lhe faculta:-;se o estudo d;,'l. matCrla.

De posse dos elementos Incomple
tos qlle s6 em fevereiro de 1942 lhes
for:lm fornecidos. assím se pronuncioa
o Conselho de Comercio Exterior:

"Trata-se de um contrato positiva
mente lesivo ao interesse nacional" e
"pela forma como foi explicada a sua
preparação e realização pelo DNC.
muito depõe contra ao administração
désse DQpartamento" _ "Os danas cau
sados à fortuna pública por êsses con
tratos süo lrrcpará·/e1s. mesmo no
caso de uma reclsão."

A lavoura cafeeira do Brasil foI ex
torquida em muitos milhares de sacas
de café. desviadas ilicitamente do seu
destino. durante a vlgêncln. de tuls
contratos de propaganda verWeados
não somente no Prata, como na Eu
ropa, no Oriente Médio. e aquI na
pr6prla capital da República, onde se
drrDm concessões para que particula
res lnstalassem casas de café, sendo
que por uma dc:ssas COllC{'SSÕCS, [oram
pagos cem mil cruzeiros ao inlerme
diário do n('gócio. através de escritura
pública. 1:lvrada em cartório desta cI
dade.

Ainda sôbre o DNC temos a dizer
o segUinte: di:lnte do relatórIo apre-
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sentado pelo Sr. José Jobim, antigo
membro do Conselho Federal de Co
mércio Exterior, o DNC suspendeu as
entregas de café à firma Pedro Cotella
Rijo. Esta tinha a receber, dos con
tratos em vigor, cerca de 20 mil sa
cas. O Presidente do DNC, naquela
ocasião, Sr. Ovíd!o de Abreu, não
quis fazer a entrega. Seu sucessor, o
Sr. Pahim, agiu do mesmo modo. Co
tella agora resolveu mover uma ação
contra o DNC para. exigir B. entrega
das sacas restantes. Fundamenta o
seu pedido no fato do Ministro da
Fazenda e do Presidente. da República
haverem mandado arqUl"Jar o processo .
do Conselho Federal de Comércio Ex
terior, dando assim como boas ~das
as transações denunciadas como ir
regulares no relatório Jobim. O atual
Minlstro da Fazenda conhece o caso,
pois era do Conselho de Comércio E~

teriar e fazia parte da Câmara de
Intercâmbio a que o mesmo caso es
tava afeto. Estou informado de que o
Sr. Gnstão Vldigal prestigiou quanto
poude o consUi José Jobim. na sua
qualidade de Pre-sidcntc da Câmara d.e
Intercâmbio. Ao receber agora. já
como Ministro da Fazenda, a ação
de Cotella ~on tra o DNC. deliberou
entregar o caso ao Prc~'lrador da
Repüblica, que terá. de determinar um
Inquérito para apurar as irregularida
des. Sem êssp. inquérito. Cotella não
terá. a.penas se benefjc1ado dessas ir
regulartd.a,des impunemente como aIn
da arrancará. uma grande indenização
d ..... União.

Em 1942 o govêrno brasileiro orde
nou à Delegacia do Tesouro, em New
'Y'ork, que entrasse no mercado fi
nanceiro e comprasse titulas de nossa
dívída externa. O govêrno sugeriu
para representante da Delegacia nas
compras da Bô1sa, o Sr. Carlos Marx,
Que não era corretor matriculado e
tinha de agir por intermédio de outra
:firma autorizada, pagando-se, assim
duas comissões.

Os títulos estavam cot.adoo a $170.00.
Com a nossa intervenção entraram a.
subir, chegando ao nivel de $570.00.
O Delega.d.o do Tesouro sugeriu ao gO
vérno a suspensão da compra. ficando
ao critério da Delegacia a manipula
ção do mercado para evitar a alta.
O govêIno mandou imediatamente sus
pender a compra dos titulos por parte

da Delega-cia, p1lssando no entanto
a c~mprá-los diretamente, em negó
cios entabola.dos por telegrama com o
Sr. Carlos Marx. ~ste levava os ti
tules à Delegacia e esta, obede-cendo
instruções que recEbia do Rio, efetua.-,
Va os pagamentos. De acõrdo com as
ordens do govêrno, os titulas eram en.. ;,
vIados ao Ministério da. Fa~end.'\. De
pois de certo per1odo, o Delegacia re- "
solveu lnut1Uzar êsses titulas antes da!
remetê-los para o BrasIL ComP!'ou
uma máquir - picotar para esse fim.
Logo que os títulos chegaram marca
dos aqui, foi uma ordem mandando
suspender a remessa àos mesmos I

Em abril de 1943 foi Ieva<:ia ao chefe
do govêrno uma denúncia sObre os ru
mores correntes em Nova York a pro
pósito dêsse caso. Dizia-se em Wall
Street que o grupo de Carlos Marx,
ligado a brasileiros. influentes, tivera
conhe-cimento J~ futurll entrada do
Brasil no mercado, com uma antece
dência de 4 meses. Baseado nessa in
formação adqUlrlra numerosos titulas
à razão de 170 dÓlares e menos, ven
dendo-os depois ao nosso govêmo por
preços entre 300 e SOO dólares. O que
era mais estranhável ainda.: o Brasil .
10rçava a alta de seus titulos justa
mente na ocasião em que discu.tia com
os portadores americanos um acõrcto '
para resgate mais :c6modo de nossa
dívida e:::terna.·O ditador examinou o
assunto e mandou suspender a com
pra dos titulos, o que prova a proce
dência da denúnc!a que lhe foi levada
por funcionários da Delegacia. Ne
nhuma providência foi tomada, po..
rém, para a.purar responsabilidades e
punir os culpados que especularam cem
o dinheiro público em negócio tão
equivoco.

Pergunta-se: porque foram compra
dos aqui titules qUe estavam em New
York, quando a Delegacia do TeSOUro'
opinava pela suspensão das compras?
Porque fol escolhido Carlos Marx,
um zangão da praça, pa.ra intervir qo'
mercado em nosso nome, quando havia
em New York tantas Urmas idôneas,
matriculadas na Bôlsa?

A Quantos milhares de dóla.res mon
taram os pagamentos feitos pela De
legacla ao mesmo Carlos Marx pela
venda de títulos diretamente efetuada
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ao Tesouro. ou ao .MinIstério da. Fa
zenda?

Quem pôs Marx em contacto Com o
n05So govêrno?

A respeito da.s Emprêsas Incorpora
das ao Património Nacional. conhecem
se apenas os relatórios apresentados
ao ministro da. Fazenda pelo antigo
superintendente. Como é de prn.xe
em documentos oficiais, nas. ditadu
ras. a situação verdadeira se disfar
ça. numa linguagem lnvariàvelmen
te otimista e quase sempre contrarIa
à realidade.

Pela multiplicidade de seus servI
ços. diversidade de funcionamento e
desigualdade de estado econômico de
cada um, torna-se indispensável que
a sttuação das Emprêsas Incorpora
dss ao Patrimônio Nacional seja co
nhecida nos seus menores detalhes.

A Nação precisa. assim, informar
se quais foram as emprêsas inicial
mente incorporadas e a maneira como
foram as mesmas llquidadas corn as
emprêsas ou companhias que deti
nham a sua anterior propriedade. e se
Já está definitivamente regularizada
B situação com os seus acjonlstas ou
interessados.

Urge que se tntorme ao pais quais
fora.m as e m p rês a s adquiridas
durante o período da ditadura e quul

· o critério observado para essas aqui
- 61ções.

Das empresas 1nicialmente incor
poradas e das posteriormente adqul
r.1das, é também necessário que se co
nheça quais são as deficitárias e quais
as que se acham em situaçào de equi
l1brl0 econômico ou em rer;lmen de

· salllos nnancetros.

Sôbre uma dessas emprêsas, o Al
talto Nacional S. A., o "Correio da

· Manhã" publtcou há vá.rlos alas o ba
lanço referente ao ano de 1942 pelo
qual se vê que tol Incorporada ao pa..
trtrnônlo nacional uma organlzação i:l
dustrial deficitária, com prejuízos d~

clarados de cêrca de 500 mil cruzeiros
nos exercidos de 1941 e 1942 e COln

uma receita em 1942, de apenas 59
cruz~lros e dez centavos.

Resta saber por quanto foi compra
da a Asfalto Nacional S.A.; qual tem

slda a resultada da exploração dessa
lndústria.

Nêste capItulo das Emprêsas In
corporadas, cabe ressaltar. ainda, a
imoralidade do govérno ter manUdo
organIzações jOrIluIísCicas e de rádio"
de propriedade da Nação, a servIço
dos que detinham o poder ditatorJ:l.l e,
posteriormente, da propaganda de um
partido politico.

Só os países mais atrasados do mun
do têm jornais oficiosos, jornais cus
t~ados com o dinheiro público. para.
atender intcrêsses partidários, parIS.
exaJtar e Jouv3r incondicionalmente os
chefes e mernbros dos governos e par
tIdos dominantes. Vimos na últim3,
campanh3. política, os jOl'nals t: rádlo~

das Emprêsas Incorporadas ao Pa
trimônio Na.cional, se lançarem dià
riamente e de maneira violen ta c de
sabrida contra os que militavam em
campo opõsto aos interêsses dos senho
res da sltuaçao.

A ninguém de bom senso c bõa f~.

pode parecer qUe eSSa seja a finall
dade da aplicação dos dinheiros pú
blicos.

Tal imoralidade dev~. cvidentemeNt~,

dcsapa:tecer. Depois de 29 de outubro
cogitou-se àa venda dêsscs jornais e
rádios, chegando a ser aberta concor
rência. COUSa qU(I foi suspensa. segU!l
do se divulgou, por intervençã.o do:!

atuais governantes. Mas esta é uma
orientação erraàa; o Brasil, peio gráu
de sua evolução pol1tica e no iuterês
se do aprimoramento de suas lnstitul
ções democráticas, não comporta e não
suporta. a existência de urna publ1cí
dade oficiosa, qUe onem e não honra
de nenhuma maneira o govêrno.

O Sr. Aliomar Balee,íro - Ao qua
dro que V. E~.a acaba de pintar, me
receu, do eminente lider da maioria.,
Sr. Senador Ncreu Ramos. a seguinte
expressão: "uma. lepra nacional", P,l
laVTas textuais de S. Ex.&. na comis
são da Constituição. O e.mprégo de
dinheiros públicos, para. publicidade
que interes:!;a apenas a. uma pequena
parte da população.

O Sr. Fernandes Távora - A de
claração do ilustre lider da Ulaiaria.
tem grande significaçã.o.
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o SR. LIMA CAVALCANTI - No
capitulo referente às Emprêsas In
corporadas acrescentaremos as per
guntas e. questões s~gulntes:

Por que o "acervo" comprou e por
quanto: a "Livraria Jacinto", as ofi
cinas de Henrique Velho à Rua Ma·
recha'. Floriano, nesta cidade, a Fá
brica de Papel da Tijuca, o "Estado
de Nltcr6l". o "Diário da Bahia", em
Salvador, a máquina de "ANota'"
uma. fábrica. de asfalto?

por que crIou "A Manhã". a "Noite"
em São Paulo, "VItrina", "S1nteses"
e outras revistas, qUe tOdas elas como
os jornais adma referidos sempre de
ram dejicit?

Por que no balanço do Banco do
Brasil, dêste. ano, figura o "acervo"
devendo, garantido pelo Tesouro, a
Importância de Cr$ 9.256.913.40?

Por que ao entregar as apólices da
"Sorocabana" e da "Southeru" ntl.o
pôde o então superintendente das Em..
prêsas Incorporadas restitUir os 15
milhões de cruzeiros de juros das
mesmas apólices que havia recebido1

Por que "A Noite", que era uma
emprêsa próspera, com lucros anuais
de mHhares de contos transformou-se
em defidtária. com um prejuízo anua~

de milhóes de cruzeiros, tendo de ser
socorrida pelos .. Armazéns FJ:'lgorlU
cos", em várias parcelas, com maIs
de dez de milhões de cruzeiros?

..Fazenda ltforungava-Pecuárfa":

Qual o número de cabeças de gado
vacum existente atualmente na fa
zenda, como foram adquiridas e qual
o preço? Qual o lucro verIficado de
pois da organização dessa fazenda?

"A.s/alto Nacional":

Qual o va10r da sua aquisição? Có
pIa do balanço que deu lugar à tran
saçã.o. Qual a valor das ações da As
falto Nacional e Quais os seus p"rta
dores? CÓ'pia da escritura de consti
tuição cia. S. A. Asfalto Nacional.
Quais as propriedades realmente per
tencentes à Asfalto Nacional, por
ocas1ão da compra?

fiDiário da Bahia":

Qual o preço das açôes da S. A.
DIário da B9.hia? Qual o preço da
m..1.qulnismo do mesmo jornal? Qual
o preço do prédio? Qual foI o com-

. prador do "Diário da Bahia'" e preço
da venda? Houve pagamento total e.
em caso contrário, quaIs as condições
de venda? Quais as Importâncias In
vertidas para melhornmcntos do "D!é.
rio da Bahin"?

t. Suplemento Juvenil":

Qual () preço da aqulsição? Cópia.
do balanço que serviu de base ao cál~

culo do negócio. Qual o valor da. ven
da do "Suplemento Juvenil", concll
çóes de venda e se fol liquidada total- .
mente. Quais os compradores do "Su
plemento JuvenU"? Foi desfeita a
venda e em que condições?

O "ca.sn" da São Paulo-Rio Gram~e.

pelo volume impressionante da.; im
portâncias malbaTa.tadas, constitue
um dos maiores e mais caracter1sticl:s
escândalos do periodo ditatorial. Re
fere-se a fatos de relativo conheci
mento do pj,bllco. ocorridos na Rêtle
de Viação Paraná-5anta Catarln3.,
que determinaram inquéritos s.'.lmin1s
trativos contra os seus diret,-res.

Até o primeiro semestre de 1936,
segundo relatório, a situaçao da Rêde
foi equilibrada, mantendo-se em dia.
os seus pagamentos e :) ativo flu
tuante superava. o passivo exigivel.

Os inquéritos mandadas realizar
deixaram bem claro as rausas do des
calabro financeiro que começou de
pois daquele período, entrando a Rêde
em franca desorganização.

São indicadas como causas da o.e
sorge.nlzação financeira e administra
tiva. da Rêd€: os segulnt~s filtoS: pa.
gamentos de aqu.1siçÓ€s ~eita.s por au-'
tra~ dependências da. ::tdmini:;tração
pública; pagamentos exagerados de pú
blicações sem lnterêsse OUa a Rêde;
custo de frequentes e caríssimas es- r
tadas, na capital da Repú~!1ca, do ex
superintendente da Rêde: distrlbu~çáo

de llberalJdade d~ natureza pessoal, a
titulo de gratl!1cações especiais, hos
pedagens, presentes e comissões; a.vu.!
tadas (:ompras de materiais acima do
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preço normal na. ocasião, desVios de
materiais da Rêde. inclusive consertos
e combustíveis para automóveis partI
culares, etc. Oe todos êsses fatos ti
vemos oportunidade de compulsar co-
piosa. documentação. .

Para se ter wna. idéia da n .. tureza.
e VUlto dêsses fatos e do pouco escrú
pulo -com que eram tratados us dmhei-

'ras públicos, destacamos dois c~em

pIos bastante expressivos. A. Rêtie ti
nha um procurador, com es.:rlt6rlo 110

Rio, habllltado a efetuar. sem outras
despesas os recebimentos de interesse
da Estrada. Apezar disso, foi nomeado
um procurador especial, que para re
ceber Cr$ 4.314.133,60, de cDntas de
transporte, cobrou de "comissd.o c.on
!orm~ ajuste", Cr$ 1.078.533,401 Nem
mais nem menos do que 25%, quando
havia, conforme se verifica do inqué
rito, quem fizesse êsse trabalho por
1%. Trabalho, aliás, que deveria ser
normalmente feito pelo funcionário
da Rêde. aqui no Rio. sem qualsquc:-

,onus. Fato idêntIco se ver1f1cou no
~ebimento de 5 milhões de cruzeiros,
de adeantamento feito à Rêde pelo
Ba.nco do BrasIl. Foram pagos 500 mil
cruzeiros de comissão.

Enquanto se praticava essa espé
cie de advocacia adm1n!strat!va, le~i-

. va aos ~nt€rêsses da R.êde, num mo
mento em que a situação era de de
sequilibrio financeiro, os operários da.
estrada ficavam meses a fio sem rece
ber os seus salários.

Nêsse mesmo regime de facilid3.des
a Rêde pagou de gratificações a. di
versas pessoas. sem quaisquer recibos
ou comprovantes, 148 mil e 500 cru
zeIros, e oitocentos e dezenove mil
cfU21eiros foram entregues ao Ministro
da. Viação. figurando na contabilidade
da R.êde sob o titulo de lO Conta de
Ministério" .

Era proibida.& compra de automó
veis para as repartições púbHcas. Sem
prévia. autorização do presiden~ da
República.. No inquérito procedido ns.

. 'Rêde, apurou-se, no entanto, que 83
mil cruzeiros foram dispendid05 pela
estrada na compre. de um carro Pler
ce-Arrow, intelram-ente equIpado, pua
uso do Ministro da Viação. Ainda PR.-

gava a Rêde duplicata das prestações
de compra. de outros canos, a pr~zo.

pelos auxiliares do gabinete do Mi
nistro.

O Sr. F"erncmdes Távora. - O Sr.
Getúlio Vargas jámais qu1z pôr a lim
pO as irregularidades imensas havI d&.s
na Rêde Viação paraná-Santa C.:s. ta
rina. Nomeou uma comIssão de sln
dlcâ.ncla. chefiada pc10 Coronel .Jun
rez Távora, a QU;ll conseguIu ,pl'úvns
IndlscuttveIs de tõdas as an.--'ma1ias.
provas que ficaram arquiva.das pOiS
doIs rninlstTDs de S. Ex. fi se :l.clHl V:t m
implicados no caso.

O SR. LIMA CAVALCANTI - Há
nos documentos, como se verá mais
adiante. a assinatura de um dos mi
nistros, autorIzando pagamento3.

Nêste capítulo de transporte, as li
beralidades não ficavam. porém. nos
automóveis. Ia &'0 pagament.o de cus
tosas passagens de avião a comitivaS
inteiras. por ordem do Ministro. E
não s6 aviões c automóveis: pois at~

um cavaIo adql1iz-fu a Rêde para o Sr.
Ministro da Viação.

Os fatos a que nos referimos ~st§.o

documentados, e em muitos dêles es
. tá a assinatura inconfundível do en
tão Ministro de Estado.

Aparelhos climati.zadores "Carrier"
para o gabinete do Ministro; custeio de
manifestações - um banquete ée 250
talheres -; um aparelho cinemato
gráfico, com objetiva Ze1ss, e filmes
para o chefe de gabin-ete; e até um
tinteíro. também para o gabinete de
Sua Excelência, ~ tudo Isso às cu;::,tas
da Ré<ie.

Deixamos à Comissão de Inquérito
a investigação do sistema de compras
e concorrências, onde o esbanjamento
dos recursos da Rêde fa voreda a par
ticulares com alt3S comissões.
Impóe~se evIdentemente tun rigoro

so exame na Rêde de Viação Paraná
Santa C~tarina.

No capitulo dn. intervenção e liqui
dação dos bens dos súditos do t'jxo.
cumpre a. comissão de inquérito exa
minar. entre outros cnsos; o da. casa
"L.ohner". Antes de ser decretada.
qualquer intervenção um grupo se
apossou dessa empresa alem!\.. sem



-66-

concorrência ou coisa equivalente num
verdadeiro assairo.

Diante dêsse fato. se faz nece5sâl-
~10 conhecer. detB.lha~amente.o nome
das emprésas que sofreram tnteI'Ven
ção. de que maneira foram adminis
tradas e liqUidadas. e quais são os
seus atuais proprietários.

A Nação precisa conhecer qUg~S fo
ram as pessoas ou firmas que adqui
riram as emprêsas de propriedade de
súditos do eixo.

Uma das mais prósperas e hnpor
tantes era- a Bayer. Esta organização,
que segundo se diz, está reduzIda à.
fabricação de ca.íiasplrina, pela. natu
reza de seus produtos. seria da. mai::lr
utilidade pública.

O que se conhece acérca. do assun
to. induz a crer que, quando se veri
ficou a intervenção. o governo deve
ria ter estabelecido normas adminJs
trstIvas. ~tzLs nonnas, porém, foram
deIxadas iniclalmente ao arbítrio dos
interventores.

Não foram estabelecidos. então. ven
cimentos ou gratiflcações. E' voz cor
rente que os próprios interventores I1
xavam os seus ordenados e gratifica.
ções e em alguns casos os proventos
Que se atribuíram foram exagerada
mente elevados.

Muito teríamos ainda a dizer sôbre
todos êsses assuntos; deixamos, porém,
que a Comissão de Inquérito tome a.
s1 a tarefa de investigá-los, nos seus
menores detalhes, para o esclareci
mento da opinião pública bras11eira.

DesneceslSárlo será acrescentar qus.ts
quer argumentos no sentido de. de
monstrar que essa. cornJssão deve ter
a. sua organização autorizada pela As
sembléia, a fim de que todos os fatos
apontados sejam definitivamente elu
cidados, s. bem dos créditos da adml
t:.1straçáo pública no Brasil e para
exemplo e advertência. dos e.dminis
t!"a.dores presentes e 'futuros.

Urge que entTe nós a. funçâo pú
blics. seja. tratada e exercida com de
cõra. rigorosa probidade e patriotis
mo. Os casos de leviandade ou de
desrespeito para com o patrimônio da
Nação precIsam ser severamente com
batidos, para que de nenhum modo
possam constituIr estímulo a novas
violações dos mais elementares prin
cipios de honestidade. Os admlnistra.-

dores se devem honrar pelos seus
atos; Jamais aviltar-se, por CSl,usa
dHes.

A U. D. N .• empenha.ndo-se pela.
designaçã,<:l dessa Comissão d2 Inqué
rito, visa a elevação e a dignidade,
cada vez maiores e mais generaliza
das, da funçáo pública.. O n05SQ fim
é construtivo e moraUzador. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Designo, d~
acOrdo com a incumbência cometida.
à Mesa, os Srs. Senador Ivo d'Aqulno
e Deputados GHcério Alves, Rui Al
meida e Vitorino Freire para constl
tulrem a ComIssão, que representará
a. Assembléia na posse do futuro 00
vêrno da República Argentina.

O Sr. PRESIDENTE - Está. finda.
a. bora da sessão: vou leva.ntá-Ia, d~
slgnando para a de amanhá a se
guinte

ORDEM DO DIA

Matéria constitucionaZ

Deixaram de comptU'ec"er 63 Se
nhores Representantes.

Partido SociaZ Democrático

Amazonas:

Cosme Ferreira.

Maranhão:

Clodomir Ca.rdoso
Vitorino Freire.

Ceará:

Almeida Monte
Osvaldo Studart.

Rio Grande do Norte:

Mata Neto.

Pernambuco:

Novais Filho.

Alagoas:

Silvestre Pérlcles
Lauro Montenegro.

Bahia:

Fr6ls àa Mota
Luis Barreto.



Esp1rito Santo:

Atmo Vivaqua
Henrique de Novais
Ar! Viana
Asdrúbal Soares.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto
Bastos Tavares.

Mino...:: Gerai~:

Juscelino Kubi~
Pedro Dutra
Duque de Mesquita
Cristiano Machado
J oaquim LJL"ânio
José Alkmim
Rodrigues Pereira

São Paulo:

Cirilo Júnior
César Costa
Martins Filho
Atal1ba Nogueira
João Abdala
Sampaio Vldal
Silvio Campos.

GoIás:

Diógenes Magalhães
Calado God6i.

Paraná:
I

Roberto Glasser
João Aguiar.

Santa Catarina:
Altamlro Guimarã-es
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:
Adroaldo Costa.
Dâmaso Rocha.

União Democrática Naciona!

Ceará:
PUnia Pompeu
Edgar de Arruda.

Paraíba:
Adalberto Ribeiro
Argemiro de FigueIredo.

EspIrito Santo:
Luis Clâudio.
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São Paulo:

Mário Masagão
Romeu Lourenção

Toledo Piza..
Mato Grosso:

Vcspasiano Martins.

Partido Trabalhista Brasileiro

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Leri Santos.

São Paulo:

Marcondes Filho
Hugo Borghi

Pcdroso Júnior

Partido Comunista do Brasil

Distrito Federal:

João Amazonas.

São Paulo

José Crispim
Caires de Brito.

Partido Republicano

Minas Gerais:

Mário Brant
Artur Bernardes.

São Paulo:
Altino Arantes.

Partido Popular Sindicalista

Ceará:

Olavo OliveIra
Stênio Gomes
João Adeodato.

Partido Democrata Cristão

São Paulo:

Manuel Vitor.

Lev'anta-se a sessão às 18 horas
e 25 mInutos.,



69. 11 Sessão em 23 de Maio de 1946
Presidência dos Senhores Melo Viana, Presidente, e Otavio Ma.ngabeira, 1.°

. Vice-Presidente

As 14 horas compareceram os Se
nhores:

Pa.rtido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Leopoldo Peres.
Pereira. da Sllva_

Pará: :
Nélson Parljós.
João Botelho.

Maranhão:

Crepori Franco.

Piauí:

Areia. Leão.

Rio Grande no Norte:

José Varcla.

Paraiba:

Jandu1 Carneiro.

Pernambuco:

Gercino Pontes.

Alagoas:

Medeiros Neto.
José Maria.

Sergipe:

Leite Neto.

Bahia:

Pinto Aleixo.

Espírito Santo:

Henrique de Novais.
Ar1 Viana. .
VieIra de Rezende.

RIo de Janeiro:

Alfredo Neves.

Minas Gerais:

Levindo Coelho.
Bias Fortes.
Wellington Brandão.
Augusto Vlegas.
Rodrigues Pereira.
Lah Tostes.
Milton Prates.
Alfredo Sá..

São Paulo:

Novel1 Júnior.
Horá.cio Lafer.
Alves Pa.lma..
Hon6r1o Monteiro.

Goiás:

Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
GUilherme Xavier.

Mato Grosso:

Argemiro Fialho.

Parané.:

Lauro Lopes.
Aramis Ataide.
Goml Júnior.

Santa Catarina:

Ivo d'AquJno.

Aderbal S1lva.



Rio Grande do Sul:

Da.nIel Paracc.
Manuel Duarte.
Glicério Alves.
Nlcolau Vergueiro.

União Democrática ~acional

Amazonas:
Severiano Nunes.

Pbu!:

'Matlas Olímpio.
José Cândido.

Ceará.:

Fernandes Tãvora.
Paulo Sarasa.te.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Alencar Araripe.

Rio Grande do Norte:

Aluisio Alves.

Paraiba:

PliNo Lemos.
Ernâni Sátiro.

Pernambuco:
João ,Cleofas.

Sergipe:

Heribaldo Vieira.

Bahia:

Jurac1 Magalhães.
Manuel Novais.
Luis Viana.
Dantas JUnior.
Nestor Duarte.
Rui Santos.

Rio de Janeiro.

Romáo Júnior.
Soares Filho.

Minas Gerais:

José Bonlfàcfo.
Lopes Cançado.
LicUl'go Leite.

São Paulo:

Mário Masagão.
Plinio Baneto.
Aurelfano Leite.
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Goiás:

Domingos Velasco.
Jales Machado.

Mato Grosso:

Agrícola de Barros.

Paraná:

Erasto Gaertner.

Partido Trabalhista BrastleiT"o

,Amazonas:

Leopoldo Neves.

Distri to Federal:

Rui Almeida.

Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.

São Paulo:

Berta Condé.
Eusébio Rocha.

Partido Comunista do Brasil

Pernambuco:
Gregório Bezerra.

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
Batista Neto.

Rio de Janeiro:

Alcides Sabent;a.

São Paulo:

Osvaldo Pacheco.

Partido Repuõlica7UJ

Maranhão:

Lino Machado:

Pernambuco:

Sousa Leão.

Minas Gerais:

Daniel Carvalho.
Felipe Balbi.

Paraná.:

Munhaz da Rocha.
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Partido Popular Si!'.dicalista

Bahia:

Teódu10 Albuquerque.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:

Arruda Cã.mll.ra.

Partido Republicano Progressista

Rio Grande do Norte:

Café Filho.

O SR. PRESIDENTE - Achando
se presentes 94 Senhores Representan
tes. declaro aberta a sessão.

Passa-se à leitura da ata da ses
são anterior.

O SR. HUGO CARNEIRO (l.o Su
plente. servindo como 2.° Secretário)
procede à leitura da ata ..

O SR. PRESIDENTE - Em dIs
cussão a ata.

o SR. PAULO SARASATE - Sr.
Presidente, peço a palavra. sõbre a
ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. PAULO SARASATE CSó
bre a ata) - Sr. Presidente, segundo
verifico no Diário do Poder Legisla
tivo, na sessão de ontem, falando.
pela ordem, nosso Uustre colega Depu
tado Plfn10 Barreto teve ensejo de ler
uma carta que lhe foi remetida acer
ca da debll.t1da questão dos aluguéis
de casa e suspensã.o das ações de des
pejo. Se estivesse presente, de certo
teria manifestado, em aparte, meu pen
samento inteíramente contrário a qual
Quer providência sôbre o assunto, no
momento, que não tenha como prelimi
nar a. estabilização dos aluguéis, ob-:
jeto de um requerimento de minha au
toria, há dias enviado à Mesa.

Valendo-me da oportunidade, quero
ler também uma carta que reeebl
sObre o momentoso assunto, de auto
ria do escritor capichaba e aprecia
do poeta, Sr. Ciro Vieira da Cunha,
ora residindo nesta capital.

Esta carta, qua.ndo não seja, em SUl'lS
linhas gerais, um retrato da. situa-

ção atinente aos aluguéis de casa, é.
pelo menos, uma. caricatura. Nos seus
dizeres tra.gi-cómicos, para os qUA.ts
peço a atenção da Assembléia e da
imprensa, veriHca-se a que grau che
gou a exploração de certos proprietá
rios, na questão das "luvas"".

Diz O Sr. Ciro Vieira da Cunha,
entre outras coisas,_ o seguinte:

"Não tenho mãos em mim Que
não lhe envie os mais sinceros
aplausos pela sugestão que, há
dias, V. apresentou ao plenário,
a respeito de alugueres de casa.
Em verdade, meu caro Sarasate, o
caso merece a melhor atenção do
Govêrno porque nunca se viu tan- •
ta exploração, tanto assalto, tanta
banda1hice, como nessa histól1a
de apartamentos com "luvas", mó
veis, cortlnas e outras imorali
dades. Comigo aconteceu uma coi
sa quase inacreditável. Imagine
V. que consegui um apartamen
to de preço antigo, sem luvas, sem
móveis, sem cortinas. Mas ha.via
uma condição: ficar eu cora a
sogra do dono da casa, que enten
deu de não acompanhar o genro
para fora do Rio .....

Vemos 801, Sr. Presidente, a Que
artifícios são capazes de chegar cer
tos proprietários, para !laquear os in
terêsses dPs inquilinos. Ficar com
cortinns, ainda se tolera; com móveis,
ainda vá: mas fIcar com a sogra dos
outros parece Que é multo...

O qúe há nessa questão dos alu
guéis, de imóveis, Sr. Presidente, 6
a necessida.de imperiosa de decretar ')
Gcvêrno. imediatamente, sem tardan
ça. para evitar novos abusos e amea
ças, o congelamento dos mesmos nlu
guéls. Áliás segundo 11 num vesper
tino de ontem, é pensamento do Go
vêrno tomar providência imediata
nesse sentido. E os aluguéis devem
ser. realmente, estab1llzados enquan
to perdurar a crise econômica em que
se debate a população brasileira.

O Sr. Arruda CdmaTa - E quanto
ao patrimônio dos que vivem de casa~

alugadas? .esses proprietários devem
morrer de fome, esperando que se re
solva a crise?
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o SR. PAULO SARASATE
Aceito o aparte de V. Ex&. acêrca de
pessoas pobres que vIvem do aluguel
de uma ou duas casas. Há muitas viú
vas que vivem do aluguel de um imó
vel. mas elas são exceção na regra ge
ral. E, muitas vêzes. quando se tra
zem as viúvas à. baila é para tocar
o coração das autoridades.

Como já tive ocasião de dizer, -
e repito agora, - o caso particular
de certo número de proprietários, que
vivem de pequenos aluguéis - o in
terêsse de alguns não pode prejudicar
a grande maioria dos que pagam alu
guéis e não dispõem de mais verbas,
além das destinadas à casa, à ali
mentação e ao vestuário. Nos casos
de lnterêsse público, como o de que
se trata, a exceção não pode prevale
cer sôbre o interesse coletivo.

O Sr. Arruda Câmara - V. Exll..
não esqueça que a maioria das luvas
é cobrada pelos intermediários. ao
passarem as casas a terceiros.

O SR. PAULO SARASATE
O problema dos aluguéis de casa in
teressa à quase unanimidade da po
pulaç~o brasileira. E' um problema
por excelência da classe média. Não
quero, absolutamente. que se neguem
aos pequenos proprietãrios os seus
direitos; apenas desejo que se de
fenda - e o Governo vai defender e
tem que defender - o interêsse dos
que pagam aluguéis. O prejuizo dos
que vIvem de pequenos aluguéis. di
ante dos lnterêsses gerais da. popula
ção. é uma gota dágua no oceano.

O Sr. A.rruda Câmara. - O direit.o
dos propriettirios e tão respeitável
quanto o dos outros.

O SR. PAULO SARASATE
V. Ex&:racha respeitável. Não o nego.
Mas ar~rmo e reafirmo, que é uma
gota dágua no oceano de abusos e
prejulzos em que se tem debatido a
grlinde população brasileira.

O Sr. Fernandes Tavora - Não hl:l.
._ dúvIda que .se cometem abusos, mas

lncontestàvelmente o Govêmo é in
justo. porque impede que os proprie
tários aumentem o preço dos aluguéis.
Que permanecem segundo a tabela ie

1941, quando tudo aumentou desde
essa época.

O SR. PAULO SARASATE
Aceito o aparte do ilustre colega Se
nhor Fernandes Tá.vora; lembro. po
rém. que o Sr. Fernandes Távora.
quando interventor no Ceará, baIxou
um decreto pelo qual foram congela
dos os aluguéis em nossa terra. Fol
o nobre colega. quando interventor. o
primeiro, ci."eio eu, e. tomar medid~

nesse tocante; eram elas justas ~

inadiáveis, como hoj~ são imprescin
diveis e inadiáveis as que o Govérno
deve tomar. senão sob o mesmo as
pecto, pelo menos por outros funda
mentos. a fim de salvar de um nau
frágio a grande massa dos que pagam
aluguéis.

O Sr. Rui Almeida - V. Exn . tem
tõdn razão.

O Sr. Café Filho - Perfeitamente.
Tem tôda razão.

O SR. PAULO SARASATE
Agradeço o valioso apolo de Vossas
Excelências. Tenho n convicção de
que a grande maioria do povo brasi
leiro está comigo. Não tenho casa.
para alugar. nem pago aluguel, pois
moro em casa própria. Mas defen
dendo os inquilinos. penso defender
os lnterêsses do próprio povo. E foi
para isso que fui eleit.o e aqui estou.

O Sr. Arruda Câmara - Mas
V. Exll

• não pode esquecer os sagra
dos direitos dos proprietários.

O SR. PAULO SARASATE - Os
.mterésses que procuro defender sào
os do povo; V. Ex.& se encarregarâ
de defender os interesses dos proprie-
tárlos. . . ~

(Trocam-se apartes entre os Se
nhores Arruda Cdmara e Trijino
Correia) .

O SR. PRESIDENTE - Está es
gotado o tempo destinado ao nobre
orador. <Fazendo soar insistentemen
te os t!mpanos) - Atençãol Peço aos
nobres Representantes que pe:mItam
ao orador terminar suas considera
ções.

O Sr. Arruda Cdmara - O que se
está fazenào neste caso é demago
gia." .

O SR. PAULO SARASATE - Se
nhor Presidente. com a devida vênIa
c o maIor acatamento e respeito, de-
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volvo os argumentos do nobre colega
Sr. Arruda Câmara, se a mim pre
tende re!er1.I'-se,. () qualificativo com
que se brindou as minhas modestas
considerações. Não é êsse meu 0b!e..
tivo; pretendo apenas defenõer os in
terésses dos inquilinos e. assim proce
dendo. penso estar pugnando pelos an...
selos do povo braslle1Io (muito bem),
o Que não Impedirá. ao llustre colega.
S)' Arruda. Câmara, fazer a .:letesa dos
proprietários de lm6ve1s. no uso. aliás,
de um direito Que lhe nií:.o contesto.

O Sr. Arruda Cétmara - Dlreltc tão
sagrado quanto o dos inquiUnos.

O SR. PAULO SARASATE - Se...
nhor Presidente. V. Ex. & já anunciou
estar esgotado meu tempo. Termino
aqui minhas considerações: se pre
ciso, porém, voltarei ao assunto. que,
dada sua relevância, estou certo mere...
cerA o inteiro apõio da Assembléia.
(Muito bem. Muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - N'ão ha~

vendo mais quem peça a palavra Sô
bre a ata, encerro a sua discussão e
vou submetê-la a votos. (Pausa).

Está aprovada.
Nas listas de presença das sessões

de ontem e de ante-ontem deixou de
constar o nome do Representante Se
nhor Aramis Ata(de.

Pllssa-se à leitura do expediente.
O SR. LAURO LOPES (2.0 Secretá

rio, servindo como 1.0) procede à. lei
tura do seguinte

EXPEDIENTE

Olicios:
Da Arco-!ris Viação Aérea S. A.,

de 17 de Maio corrente:
Exmo. Sr. Senador Fernando de

Melo Viana, DD. Presidente da As
sem.bléia Constituinte.

Temos a satIsfação de comunicar a.
V. Ex.· que, por deferência ~spec1&.l

aos membros da Assembléia Constl
tulnt.e e por sugestão do Sr. Depu
tado Rui Almeid~, a .. Arco-Irls Via..
C;ão Aérea, S. A. ", que já conta c·(.'m
sete aviões de fabricaçáo lnglêsa. mar
ca :·Dragon-Rapide". absolutamente
novos, e tem vár1as l1nhas de pene
tra.ção para o lnterio:, do Brasil, a
partir de São Paula; resolveu destinar.
em todos os seus aviões, uma passa..
gem grátis para os Re;lresentantes àa
Nação' .

Aproveitamo.:; a oportunttiade para
apresentar a V. Ex.- nossas protestos
da. mais elevada consideração e apreço.

Arco-Irts Viaçã.o Aérea, 3. A. 
Angelo .R.ctundo, Diretor-Presidente.
- A imprimir.

Do Senhor MInistrQ da.. Agricultura..
1nterino. referente à ausência do Se
nhor Ministro etetivo - Inteirada.

DO Sr. Ministro da JustIça.. trar..s
mit1ndo intorIJlações sÔbre a Indlcação·
n.o 27, de 1946, de autorIa do Senho::"
Euclides de FIgueIredo,

Ao solicitante.
Do Presidente do Instituto Nac1o- .

nal do Sal, transmitindo informações
constantes do Requerimento do Se..
nhor José Va.rela. - Ao requ.erente.

Requerimento:
Requeremos urg~ncia e preferên~ia

para imediata discussão e votação
do requerImento n.O 160, que pede a
transcrição. nos anais, do discurso
pronunciado pelo Ministro José Amé
rica de AlmeIda, no encerramento da.
Convenção da U. D. N.

PalácIo Tiradentes, em 22 de Mala
de 1946. - Antonio Maria de Rezende
Corréa. - Paulo Sarasate. - Adelw...ar
Rocha. - Coelho Rodrigues. - Aluisio
AZves. - Epilogo de Campos. - Agosti
nho Monteiro. - CarnUdo Ferraz.. 
AZarico Pacheco. - Fernandes Tavora
- Domingos Vela3co. - Vergnia7Ld
Wanderley. - Esmaragdo Freitas. 
Dantas Júnior. - José LeomiZ.
João Agripino. - Fernando Nobregc..
- Plinio Lemos. - Os6rio Tuyu.ty.
- Tomás Fontes. - Tavares d'Ama-
tal. - Alde Sampaio. - Freitas Ca
vcúcanti. - Rui Palmeira. - Mario
Gomes. - Heribalcio Vieira. - Leite
Neto. - Ju.ra.cy Magalhães. - Alio
mar ·Baleeiro. - Rafael Cincurá.
Rui Sa.ntos. - Manoel Novaes.
Luiz Viana - A Imprimir.

REQUERIMENTO ~.o 164-46

Solicitam que a Assembléia. su
gira ao Ministro àQ. Viação a n.e
cessidade da determinaJ;áo ele PTO
vidéncias. a fim de que seja.m
feitas ltgaç6es !err01Jiárias entre
Sáo· Félf:z:-Maragogipe; .Rio Real
Cipó; Iraí-Feira de Santana.

.Requeremos que a Assembléia Cons
tituinte se dirija ao Exmo. Sr. MI-
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nlstro da Viação e Obras Públicas,
sugerindo a. necessIdade da determi
naçáo de providências, a fim de que
sejam feitas as seguintes ligações fer
roviárias no Estado da Bahia.:

a) São Félix-Maragoglpe;
b> RIo Real-Cipó; ~
c) Iral-Feira de Santana.

Jústijicação

Tem sido um mal de desastrosa')
conseqüências para o nosso país a.
falta de contlnulda-de. de programüS
administrativos, não sõmente de re
ferência à solução dos grandes pro
blemas como daquêles de peqnena
menta, refletindo-se êsse êrro, de ma
neira altamente prejudicial, na eco
nomIa da Nação.

Em nenhum setor se tem obs\::rva
do mais essa descontinuidade do que
no das obras públicas, principalmente
no que tange às vias-férreas.

Quem se der ao trabalho de ler os
numerosos volumes da legislação ora
sllelra oU de manusear os papéIs do
arquivo do Ministério da Viação, ca
pacitar-se-n da exatidão dessa nossa
afirmativa.

Encontrará considerável relação de
vIas-férreas, em cO'ncessões, em pro
jetos, .em estudeis, em inlcio de cons
trução e interminablUdade de tra
balhos!

Dentro nesse quadro se encontram
precisamente as três ligações ferro
viárias, objeto do presente requel'i
mento, tôdas elas projetadas, estuda
das, locadas, mas que não (oram
construídas devido exatamente a essa
ausência de continuidade na ação
administrativa dos nossos governan
tes, mormente no regime republicano.
Cada qual tem a sua histórIa., triste
para o nosso progresso.

- A p:rimeira é a mais velha ri por
isso mesmo a mais longa. datando o
projeto da ligação de S. Felix a l\fa
~agoglpe, do ano àe 1876.

Em 1878, o saudoso Barão Ho.mem
de Melo, um dos mais profícuos nd
ministradores que a Provlncla da
Bahia teve, no regime monárquico,
esteve em Maragogipe, juntamente

com um corpo de engenheiros. éXa.

minando o local, donde deveria partir
a via-ferrea, e no ano seguinte, o en.
genheiro Teodomiro de AlbuqUf:rquc
levantou o traça.do da estrada.

Permaneceram os papéis dormindo
na.s gavetas do Ministério da Viação
até que o ínclito presidente Prudente
de Morais abriu o crédito de
1000: 000$000 (mil contos de reis> P;l ra
o inicio das obras, tendo sido, em 21
de maio de 1895, batida a primeira.
estaca pelo pran teado governador Ro·
drigues Lima.

Mas, infelizmente, dC'ssa prímeir:J.
estaca não passou a tão almejada,
quanto útil ligação ferroviária, Cjue,
além do mais, daria ao Estado da.
B<1hia. mais um )lôsto que, como o de
São Roque, abrígaia navios de quais
quer calados.

Nem se argüa que seria estrada dis
pendiosa - cêrca de 24. qullômttro:-i,
apenas - porquanto o que a Um5.o
tem arrecadado em Maragogi pe c
continuarâ a arrecadar, che~arla, àe
sobra, para o custeio da construção,
.considerando-se. que somente de 1936
a 1945 concorrea Ma.ragogipe para os
cofres federaLs com a apreciável
q\.~:J:-lti~ de Cr$ 33.606,263 80, Ieceben~

do tão sàmente da Onião a ínfima im
port.âncla de Cl"$ 15.000,00 correspon
dente à. subvenção concedida à Santa
Casa de Misericórdia!

Nem se argumente que seria estrada
rrntí-eco:lômic~, de vez que virla sei."
nr um:l. zona i"ertilissima. on=-lC !"C

cultiva o fumo, além de tor~ar-sc I)

escoadou;o de todos os prodl1t:"'3 d:l.
rf-gíáo central da Bahia, os qua:s. pro
dutos, embarcariam, e~ :M:aragogipe,
diretamente para o estrang~l.:l ou
para outros Estados, sem depçlljé]~dk.

do perto da cidade do Salvador.
A segunda - RIo Real-Cipó - t~\tt:

s~us estudos e sua locação feitos no
ano de 1912 e é duma utilidade ind:s
cutivcl.

Servindo aos Municípios dl: Ria
Reai, Itapecuru c Cipó, passando pró
xima à. cidade de Tobias Barreto, no
Estado de Sergipe, atravessando r~-
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gião fértil, onde se cult1vam o arrôs
e outros cereais em grande escala., tor
naria fácil a comunicação com :lS

afamadas fontes termaIs de Fervente,
Mosquete, Muriçoca e finalmente a
admirável estância de Caldas do Cipó.

O seu percurso não atingIria tahez
a cem quilômetros e o custo da cons
truçã.o seria. relativamente b~lrato,

pois o terreno a tanto Ee presta, não
exIste rochas, nem também há necessl-
dade de pontes, apenas de pequenos
~()nti1hões.

A terceira - Irai-Feira de San
tana - destinava-se a llgar a impor
tantisslma cidade de FeIra de Santana
à. Estrada de Ferro BahIa ao S. Fran
osco.

Esta chegou, segundo consta, a te:
o leito pronto para receber os t.n.ho~.

em grande extensão, com uma. boa
estação Inicial, primitivamente deno
minzda Irará. Mas, infelizmente, há
cinqüenta anos, ficou com a C':mstru
ção pal'ali:;ada I

Não há dúvida que. pelo seu ~raçado.

srria maIs outra via-férrea de IJailJ!
tante necessidade,. pois estabeleceria
ti facilidade da intercâmbio entl"~ duns
zonas diferentes do Estado da Bahia,
facilitaria a condução do gado da re
gião sanfranciSi:ana e da região ~el

t~neja. para as afamadas (eus,) da
dC1ade de Feira de Santana, e desen
volveria as terras ribeirinhas, com re:'ll
proveito para as populações e pna a
Fazenda Pública.

O seu custo seria também r~l ...... t\va
mente pequeno, de vez que o le1C.1 d3.

e~;trada assentar-se-la em t~rrenos

planos. sem acidente algum.

Como vê a Ilustre Assemblc1:.t., são
t:-ês empreendimentos que !lr!.:! po
ciem deIxar de ser levados avante. ~m
preendimentos de grande alcanc~ eco
r.ômlco, mormente numa hora. ~.,... que
Estamos todos os braslleiros sentindo os
males que tem causado e l1.1nda ha de
causar ao pais durante algum tempo'
c descanso em que os nossos Govêrnos
viveram em matéria tão relevante. qual
seja a dos transportes.

Com esta justlf!caçãa esperam os rZ'

querentes seja aprovado, sem rostrl
ções, o requerimento que ora subme
tem à apreciação da Casa.

Rio, em Asse~bléia ConsUtutnt f :, 23
Ce maio de 1946. - Dantas Jú.nio r • - '

Oclamo Mangabeira. - Jura.cy A!a
gulháes. - Nestor Duarte. - Theo
dolo Albuquet'quc. - Luiz VIana. 
Manoe! Novaes. - João MendP.:;
Alberico Fraga." - Aloysio àe CaTvalho
Filho. - Raphael Cincurá. -, Rui
Santos.

REQUERIMENTO N.O 165~46

Solicita sejam pedidas diversas
in/orma.ções aO Departamento Na
cional de Previdência Social~ sóbTe
o I.A.P.M.

Requeiro a V. Ex." sejam solicita
das do Poder Executivo as seguintes
informações Que deverão ser presta
das pelo Departamento Nacional de
Previdência Social do Minlstérl0 do
Trabalho:

a) Se os serviços de visita médi
ca domiciliar dos marltimos, desta
capital, é feito pelos médicos do qua
dro do IA.?M. ou do 5-A.M.D. U _

b) Se o quadro médico do I.A.P.M.,
pode aten::ler ao serviço de visitas do-
micUJares.

c) Quanta saiu, em média. nos
meses de abril e maio, cada visita
médica domiciliar, de segurados do
LA.P.M. desta capita.l. tendo em
vista. o valor da contribuição dêsse
instituto e o número de visitas.

d) Se há !tmdonários do I.A.P.M.

A disposição de outros órg§,os de ad
minlstraçâo. qua!s são, e se percebem
salárlC' e diárias.

e) Se o I.A.P .M. já providencIou o
retomo dêsses funcionários aos seus
cargos.

J) Se há funcionários à disposição
do Departamento de Previdência 50-.
elaI, quais são, há qua.nto tempo, e se
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percebem salários, diárias e gratl.fl
cações.

6.S. em 23 ãe maio de 1946.
Segadas Viana.

REQUERIMENTO N. o 166-46

Solicita providências sôbre a
reclamação de VáTios funcionários
públicos !~eTats aposentados coll.~

tra. dispositivos do Decreto-lei nú
mero 8.512, de 31-12-45

Requeremos que a Assernblêl11. Con~

tituinte se dirija ao Exmo. Sr. Presl
dente da República, no s~ntido de
S. Ex.1I. determinar seja tomada n3.
consideração que bem merece a recla
mação de vários funcionários publ1
cos federais aposentados contra dis
positivos do Decreto-lei n.o 8.512, de
31 de dezembro de 1945, qUe estabe
leceram desigual tratamoento entre os
inativos, de referência à melhoria dos
respectivos vencimentos.

Justificação

Pelo: disposto no art. 4.° do Decre
to-lei n.o 8.512, de 31 doe Dezembro
de 1945, o Governo da União, esten
d:mdo aos funcionários públicos Ina
tIvos o aumento de provento que, lles
se mesmo diploma. legal, concedia aos
funcionários em atividade, estatuiu:

"Fica concedido a.os reformados,
inativos, pessoal em disponibilidade e
pensionIstas, civis e militares da
UnJão, o aumento dos respectivos pro
ventos e pensões na mesma base e~

tabelecida no aumento concedido aos
servidores, civis e m1lltares, por êste
Decreto-lei c conforme a tabela de
percentagem anexa."

Lendo-se o artigo trn.nscrl to vexifi ~
ca-se que o intuito do Govêrno rOI
não há dúvida, amparar, sem d.1stln
ções, e dentro na proporção dos pro
ventos percebIdos, tOdas as pessoas
compreendidas no têxto da disposição
legal. o que vale dizer: o aumento se
ria geral, sem preocupação outra, se
não a da equanimidade.

Continuando-se, porém, a examInar
o citado Decreto-lei, encontra-se no
art. 14 o seguinte:

" Ficam reajustados 11os pll.drões
ccnstan~s das tabelas 1 e 2 desse De.
ereto-lei os vencimentos dos funcIo
nários que obtiveram melhoria._a par
tir de 1 de novembro do corrente uno.
por motivo de reclassUicaçã.o ou al
teração de carreiras profissiollai~.

Parágr:ú'o único: Aos funcionarIas.
:l que se refere êste artigo, scrço atri
buidos os vencimentos de padroes cor_
respondentes ao padrão que lhes com
petia pelo mesmo Decreto-lei, ante
riormente à alteração de carreira, fa
zendo-s~ nos seus titlllo~ as neccssà
rias apostilas, p:lra todos os efeitos de
vencimento c promoção."

Não há dúvida que êssc artigo 14.
quebrando a boa norma equltativa.
norteadora do Decreto-lei em apre
ço, veio criar uma. divisão de ClaSSl!3
entre os inativos. favorecendo amplia
mente uns e conced'Z:ndo verdadeiras
migalhas a outros. Aqueles !uncio4
nários que se aposentaram até 31
de outubro de 1945 perceberão pro-
vento de acõrdo com a tabela anexa
ao dito Decreto-lei; ao p~sso que os
aposentados no per10do 1 de novem
bro - 31 de dezembro de 1945, e que
haviam o1Jtilio melhoria de vencimen
tos, fícarão em situaçã.o pnvileglac.a.

Isso constitui uma inju::;tiça. ciamo
rosa, wna desit;ualdade de tratamen
to en tre os servidores da RepúbUca.
criando-:-;c duas ca tegorias : inativos
pobres c inativos ricos.

O qu~ seria razoável e humano, era.
estabelecer-se eqUIparação, para todos
os efeitos, dos vencimentos dos fun
cionários im:,tivos aos funcionários em
efetividade. respeit2dos os LargOS em
que foram aposentados.

Nesse sentido é que apelam para o
Exmo. Presidente da RepúbUca al-
guns funcionàlos aposentados, em
petlção de 12 de março p. p., cuja
CÓpi:l vai anexada ao presente Reque
rimento, confiantes no esp1rito de JUS-

. tiça de S. Ex.&

E, secundando êsse apelo, os reque
rentes também se dirigem a esta As
sembléia Constituinte. de que fazem
parte, a fim de Que. reconhecendo a
lntcir~L procedência da reelamação,



-76-

enca.reça ao Cher~ da Nação a neces
sidade do atendimento de tão Justa
B.spl.ração. que representa. um. direl
to, que não lhes pode ser denegac1o.

Rlo, Assembléia Constituinte. 22 de
mato de 1946. - Danta..s Junior. 
Alberico Fraga. - Manoel Nova.es. __ o

João Mendes. - Theodulo A!bUQ'uer..
que. - Ruy Santos. - Alliomar Ba
leeiro. - Luiz Viana. ~ JUTCev .Ma..
galhiies. - Nestor Du.::z7"'tZ. - Ra
phael Cíncurá. - LaUTO de FreitC3.

.Documento a que se retere
o requerlmtznto

Exmo. Sr. General Eurico Gaspar
Dutra. D. D. Presidente Gaspar
Dut,.a. D. D. Preslà-ente da República:

Os infra-assinados, modestos sel
vidorcs inativos da. União domícfl1a
dos no Estado da. BahIa, na suposlça.'l
plena de terem interpretado os lr.t~

rêsses de tôda a. classe a. que perten
cem, em face das disposições contidf..S
nos arts. 4.0 e 14.0 do Decreto-lel nú
mero 8.512, de 31 de dezembro de 1945.
pedem vênia a V. Ex.a para divulgar o
seRuinte, ou seja - que, na verda
deira expressão do dispositivo c1tado.
outro não foi o espírito do legislador,
senão equiparar os beneficios confe·
rIdos aos demais servidores na pleni
tude da. atividade, visto que, "nes.
concedido aos reformados. !nativos
pessoal em disponlbilldade e pensIo
nistas, civis e militares da UrLlão" o
atunento dos respectivos proventos e
pensões na mesma base esta belecida.,
no aumento concedido aos servidores
civis e m1l1tares, por éste Decreto-lel
e conforme a tabela de percentagem
anexa (arti~o do supracitado De
creto) .

Pennita, pois, V. Ex.Q, aos hUmllde~

s;gnatárlos, seja dado ponderar que
essa meditação em tOrno do assunto
visa tão s6mente ressaltar a diver
géncb positivamente existente noS
proven tos de uma e mesma classe. pOr
isso que, os antigos serv1dores lnatl~os.

que, aliás. dia a dia se reduzem pela
morte, -encontra.m-se prejudicados pe
la falta. de equldade. dentro nos pró
pnos benef1clos outorgados pela leI
em cau..o:;a. tuna vez que o supra cita
do art. 14 assim se expressa:

"Ficam reajustados nos padrões
constantes das tabelas 1 e 2 dêsse
Decreto-lei os vencimentos dos
funcionários que obtiveram me
lhana a partir de 1 de novembro
do corrente ano, por motivo de re-

/

classificação ou alteração de car
reiras pro!Jslonn.1s."
Parágrafo único. Aos funcionarIas,

a que se refere êste artlgQ. serão atrl..
buldos Os vencimentos de padrões cor..
respondentcs ao padrâo que lbes
competia. pelo mesmo Decreto-let, an
terIormente à alteração de carreira,
tazendo--se nos seus titules as neces·
sArias apo::itllas, para todos Os e.!e1tos
de vcneim~nto c promoção."

E'. por conseguinte, com Inabalável
confiança em V. Ex.·, na meritória
continuação da grande obra de re
paraçã.o em tomo do amparo de tão
numerosa quilO dC!'ivcnturada. classe 
espec~l1lmcnt..c nos dln~ utuai~, em que
tudo se debat.e pcla.~ rnlnlmas neces
sidadcs, da pr61lrl~ ~xlst.êne1il. e da fa_
mília. bra.'llkira. -- que lLr;uardam se
I'cnarncnlÁ~ o f','n'(iit:l'J7Jt rm pról do
o...<>sunlo i'm 11111', nfln :;6m~~nte pOr lhes'
pn.rc~r JU::.Lo. mIl.." tumb~m como um
ato de bcncnwrCncl1L de Vossa Ex .
cclénclll, tmnqulllzlldor para tantos
dos que pclll MllL próprlu. condlçn.t> d!)
InatlYldade 1l~:ulLrdl\m ansiosos m.a1s
c~sa Rrnçll. pr()prlll, de e:;p1rltos bernfa
zejos como o ~ v~rtll\ttelramente o
de Vossa Excf·/~nc!a.

NcsLC:I Wrmor.

Pedem dderlmcnto.

BahIa. 12 de mllrço de 1946 - Mario
Torre.T.' - Autino AmanciO. -' As
trog!Zdo }Ja.'i,'lO:J A Zcantara. - Oscar
Ta.sso. - Am~dco dos Santos Ba.TTe
to. - Mi!TlJ.e1 Cavalcante de Alõu
querque. - Mi(luel Santiago.

nF,QUf:1IIMl:NTO N.o 169, DE 1946

Solirilrt iTt/ormaç6es do Govérno
.~ôbr(' .W~ ('('S,,>(ll'{lTn os motivos que
dctrrminaram a locali=ação, na
Cidadfl (t.! UotUC(lttt, da Diretoria
Rt.''lícJTlal tIos Correios c Telégra
fos.

Requert-lHO}; 1\ V. E~.a:>p' cligne so11
citar da (lov(\nlll, n propól'llto da mu
dr.n~:l ela Dln't,orln. H.('p;!onal dos Cor
reios. (li- HIl!.l1f'1I111, 11.'; '<;l'gulntes ln
rormnç'õf'~;:

1) &~ C.':;",lll'll r11 ll~, "\ot!vos, dp.cor
rente:; dlL 1,~,pl'cllll :,ltunção geográ
fim (' t('rrovlt\rlu. {\t' Botucatu, que
dctermlllllr:l.IJ1 11 /1t<:IlIl'llçti.o, naquela
~randl' r.lcJlll!l' du. :t.onlL Sorocabana...
de Dlr.'torh\ lt"I~llll\l\\ llos Correios lá
exl:;u'n tI' ;

:n SI' llo.'l lll! l'rl";'if'~ publlcos não
f1::u.rAo nll'))lllr l\rl\ulellLdo..'l pela lns
tall1Ç~o, NU BUIITll, Ilro: uma nova D1-
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retoria, sem pr~juízo da cOIlServação
d~ que se encontra. em Botucatu.

Sala à~ Sessões, 23 de mala de
1946. - Mário Mc.sagão. - Plinio
Barreto.

O SR. PRESIDENTE - E:.tá finda
a leitura do expediente.

O S:r-t. CAFl:: FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela. ordem.

O SR. PRESIDEr-..""TE - Tem a.
palavra o nobre Representante.

O SR. CAPE' FILHO (.) (Pela or
dem) - Sr. Presld~nte, o art. 24 do
Regimento determina que V. Ex,-, re
cebendo o projeto de Constituição da
Grande Comissão. ordene sua pu
blicação no "Diário da Assemblé~a." e
sua distribuição. em avulsos. aos Sen~

dores e Deputa.dos.

Isso, DO art. 24.

No art. 25, dispõe-se que 72 horas
depois dessa pubUcação será o pro
Jeto da Comissão submetido engloba
damen te à aprovação da Assembléia.

O art. 26 regula a. matéria conct'r
nente ao projeto aprovado em primeira
discussão.

Nã.o há no RegImento, Sr. Presi
dente. dJsposição que regule o cu:so
da matérJa constitucional, caso ocorra
a rejeição do projeto da Grande Co.
missão na primeira. discussão, :l. que
se retere o art. 25.

Pergtmto a V. Ex... : se acontece ser
rejeitado pelo plenário, na pnmelrn.
discussf..o,. o projeto votado englo
badamente, Qual a providência Que a
Mesa tomará, em virtude de 'er omis
so o Regfmento?

F;2ÇO esta l:1dn.g::.ç~o porque, mem·
bro da Comissão- que elabora o proje
tn. de Constituiç3.<J. tenho T2striçõe~

sõr,rc ésse tra.balho. Estou dbTlo::;to
11- '/otã lo em primeira dIsCUS:iãô, per·
nn~lndo·me aprNe:ltar as emendas
correspondentes às minhas ":"C5tri
t;t'CF.

Admitamos. porém, Sr. Presiden":.e,
que não pensem assim os outros Re
p:-esentE ntcs e. porque tenham restri
ções ao projeto, como está elaborado.
voten contra êle, por sua. maioria em
primeira d1scussfio.

(.) Não foi revisto pelo oradc.r.

o Sr. Plinto Barreto - Nêsse ca~:>.

nada feito.

o SR. CAFE' FILHO - Ness:l. hi
pótese, acontece, como estâ me dI
zendo aqUi em aparte o nobre coiega
Sr. PUnio Barreto, o seguinte: nada
feito.

Indago a V. Ex.ll : volta. n. matcri3,
à Comissã.o de Cor..stituição, para ela
borar novo projeto. correndo o pra
zo estabelecido para elaboraçã.o des
sa. pr1mcira fase. ou tem V. Ex,· Sr ~

Presidente. dentro do RegImento, ou
tra prov1dêncla?

Essa lndag:1ção parece-me impor
tante, porque ori.entará os Srs. Repre
scntJl.IllicS na "'oltação do projeto de
ConsLltuição, que estará p~ '~scntc á
Mc::.n.. poss\vclmenle, ou rc~imcnb.l

mente, na próxima segunda-feLra.

E, assim. nós, Representantes. que
temos o maIor interêsse na :,econslitu
c1ona~ização do Brasil, posstvelmcnte
nos orientaremos, diante da om1ssão
do Regimento. no sentido de votar em
primeira discussão um proJéto ~óm o
qual não estamos de acOrdo, de modo
a não embaraçar ou não demol'ar a.
votação defInitiva da ConstituiçfÍ.o do
Brasil, que é o grande anseio dos bra
sileIros.

E' esta, Sr. Presidente, a mInha.
questã.o de ordem. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE: - RC'Conh~ço

a relevll.ncla da questão de ordem le
vantada pelo ilustre Representante
Sr. Ca.fé Filho. A.figuríl-se-m~ que (>

art. 25, do Rcglmento, determlnanào
scj<.l. o proJéto submetido englobada
menLe à votnçii.o, se coaduna C'om o
Re~lrnt'nt.o suplementar. ao dispensar
de npolamento o projeto oriundo da
Com\sst\.o. bem como o que se ache
subscrito por 20 srs. Representantes.

~resclndind(\-se o apoiamento. se-
gue-se 11 votação. ,.

De certo, a Assembléia. semente nã.o
aprovará o projeto em globo. se inci
dIr em dlsposiLivo expresso do Regi
mento, caso em que não poderIa ser
objeto de deliberação. Nesta. hipótese,
o projeto teria de voltar à. Comissão
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e surgiria o impasse: ou a Coxm:.ssâo
abandonaria. a mandato, a !tIn de que
outra elaborasse novo projeto, ou a
mesma Com1ssão rein1c1aria. seu tra
balho em outros moldes. NQ entanto,
mediante emendas, a proposição po
derá. ser re!undlá:a totalmente, ,J que
proporcionará solução para o impasse.

Além do m.als, devo considerar que
o trabalho tal elaborado pOr Com1ss§.o
selecionada. o que é a garantia de não
terem· s1<10 rnfringlõas as dispoSições
reg:mentals. Daóos êstes esclareci ...
mentoo, que acredito satisfaçam ao
l1ustre Representante. Sr. Café F:ilho.
devo ainda declarar que, no primeiro
turno, será. })J"oporcionada a mai5 .aro ..
pIa discussão sôbre Q projeto.

O 8r. Café Filho - Obrig<1GO ti
Vossa Excelêt:cia.

O SR. BERTO CONDI=; - Senhor
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem 8
palavra o nobre Representante.

O SR. BERTO CONO~ - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, pedj a.
palaVNl,. para encamJ..nhar à. Mesa re..
querimento em qUe solícito a manifes- •
tação ds. AssembJéia sôbre a provi
dência. hoje anunciada, como tendo
.sido toma-da em reul"....fáo mlntsterlal de
on tem, em vIrtude da qual o Govê:rno
vaI intervir no mercado de géneros
al1m-enUcios.

:Essa matéria foI Justamente a ele
que tratei na primeira vez que tive a.
honra de ocupa:r a atenção da As~

sembléia, e, por outro lado, ê a con
tinuação de uma convicção arraigada
em mim. efs que Quando membro do
Conselho Nacional de PoUtica Indus
trial e Comercial, apresent-e1 há. dois
anos o projeto de organlzação dos ar
mazéns regUladores do aba.stec1men to
de gêneros alimentícios. pois naquela
ocasião já. previa a crise, a escassez
d.o estOGue e o açambarcamento dêsses
gêneros. qu~ vaJ em progressão de
sastradamente inquIetante.

Meu projeto foi entã.o apresentad.o
àquele honra.do Consêll'lO. Submetldo
80 parecer de um dos nustres Con
selhelIos, que não poooe combatê-lo.
peIa lmpo~ib1l1<lsde de a.presentar
argumentos conVincentes contra o pro-

grama que eu traçava. de acórdo com
as normas de economja, para que.
efetivamente, se defenda. o povo no
terreno da. alimentação - deIxou de
apresentar parecer e devolvê-lo. fi
cando o projeto sem solução.

Desta sort.e. Sr. Pres:dente, reall
za.ndo-s~, agora. aquilo que venho
preconizando de doiS anos a. esta.
parte. como tlnica. forma caPaZ de
conter a ganância daquêles que. apro
veitandQ-se da conturbaçã.o do mo
mento, inelusive quanto aos tra.n.5~

portes, pretendem matar o povo à.
fome. como. se pudessem êles SUbsistir
apenas alímentados pelo dinheiro,
congratulo-me - repito - com o Go
verno. porque toma o rumo certo e
condiccnte aos resultados Que espe
ramos. Ê necessário defender. e de
fender illlperterrltamente. nOSSa sub
sistência; e s6 peLa intervenção no
merca-do concebo que essa defesa seja.
feLta.

Remet.-o a V. Ex.1l meu rcque;.·jmento.
(Mu.ito bem; muito bem.)

Tendo, segundo noticiam os jornais
de hoje, o Govêrno do Exmo. Senhor
Eurico Gaspa.r Dutra. deliberado In
tervir dlretamente no mercado de gê
neros allmentfc1os. o que foI objeto
de um discurso pronunciado no in~lo

da legtslatura Pelo 1n!ra-asslnado, é a
presente para requerer a V. Ex.... ou
vl.da a colenda Asse~blé1a, se dlgne
telegraIar a S. Ex.- o Sr. Pr~idente

eis. Repúbl1ca. cO:1gratu~ndo·se com
S. Ex.- por motivo da acerta<!.a. ~
oportUI"l.a. mOOida.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1946.
- Berta Condé.

O SR. BARRETO PINTO - Senhor
PresIdente, peço a palavra, pela or
dem.

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. () ncbr.e Representante.

O sa. BARRETO PINTO <Pela or
dem) - Sr. Presiãente, obediente à
dellberação aqui adotada. reservo-me
para. no dia, de amanhã, continuar
minha semana minister:al, dedican
do-a ao Wnlstro da Justiça.

Ouvi corn atenção a leitura, no -ex..
pediente, do minucioso aviso do titu
lar interino da pasta da Agricultura.;



-79-

em que justifica a ausêncIa do M~nis

tro desta capital. Como declarei. para.
não ferir delíberação desta. Casa, que
reservou o dia de hoJ~ para matérIa
constl~ucional, faiarei amanhã sõbrc
~quêle assunto. I.

Valho-me, porém, da oportunidade
de estar na tribuna. para enviar a.
V. Ex.a um requerimento, assinadt)
pelos lIderes da maIoria e da Ban.::a
da Tl'abalh:sta e com o apoio das fi
guras mais r-elevantes da União De
!l}ocrática Nacional, para que seja
consJgnado em ata um voto de sau
da d E: ao grande brasilei ro F.:pi táCl )
Pessoa. cujo aniversário hoje se co
memoraria. E' mais uma prova de ve
neração que presto n êste grande .10

m·em. a quem tanto devo, porque :"oi
por suas mãos que ingressei na adl111
nistração pública. (Muito bem; muiro
bemJ

Requerimento a qUe se refere o
orador:

Requeremos um voto de sRndade :l.
memória d·~ Epitácio Pessoa, grand:?
brasileiro, cujo aniversário natalict~

hoje se comemora. .
Sala das Sessões. 23 de maio de 1946.

- Barreto Pinto. - Hugo Carneiro. 
Plínio Lemo~. - Mário Masagâo. 
Aureliano Leite. - Jandui Carneiro.
- Lino Machado. - Diógenes Maga
lhães. - Gerci71.o de Pontes. - Flores
da Cunha. - Pedro Ludovico. - Euri~

co Sales. - AC7ircio Tõrres. - Benja
min Farah. - Amando Fontes. - 0,;
tlaldo Studart. - Segadas Viana.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Que aprovam o voto de saudade
requerido pelo Sr. Deputado Ba.rreto
l'into em virtude do aniversário. que
hoje se cornemoraria... do ex-Presidente
daRepúbllca. Sr. Epitácio Pessoa,
queiram levantar-se. <Pausa.)

.Está. aprovado.
Acha-se sObre a Mesa um requeri

mento, subscrito p2lo Sr. Deputad:l
Geremo de Pontes.

Reque:ro um voto de pesar pelo fa
lecimento do grande brasl1erio, Dou
tor Astolfo Rezende.

Sala das sessões, 23 de maio de 1946.
- Gerdno de Pontes.

o SR. PRESIDENTE - Os Senho
res que o aprovam, queiram levantar
se. (Pausa'>

~!::tá aprovado.
Tem a palavra b Sr. Soares Filho,

orador inscrito.

O SR. SOARES PILHO - :::ir Pl'f~

sidente. Srs. Representantes. VOito ~

e~t3. tribuna para concluir o discurso
ontem iniciado. a propósito do ~on

trato assinado por um SecretárIo do
Govêrno do Estado do Rio de Jan~1~

IO e os proprietários do Hotel-Cassi
no Quitandinha.

Salientei. ontem. no prin'~11}i0 lio
meu discurso. que o imperativo do

'\ mandato nesta Casa me leva à dis
cussão do caso, em face da neC~SSl

aade de preservar o erário fluminense.
j~ tão sobregarregado de encargoo.
nesta. hora de dificuldades de tõda.
~orte .

E se a rudeza de mem; coneelto5
incidiu sôbre o ato OU Instrument0
(l~:sse contrato, ela. fol movida l:' im
pulsionada p2la paixão da 1c.fI'.sa do
interêsse sagrado da minha t.err!l,
comprometida, moral e materialm~ntP.~
pela realização de tão abusiva provi
dência governamental.

Poderia entrar no exame da desti
nação das verbas provenientes elO'
jógo do Estado do Rio durant.e os úl
tlmos oito anos de govêrno ditatorial
e grande parte dos quais não tiveram
f'~crituração no 'resouro Público Co
mo. porém. é meu hábito debater
sómente com os daàos em mão. aguar
do outra. oportunidade para focalizar
o assunto.

Verificou-se, na c1iscu~são aq,ll t.r~

vada ontem a respeito dêsse contrato,
que o atual Govérno do Est.ado de
Rio Se apressou em dar val1dade ao
i:1csmo. agindo pressurosamente na.
p:átJca dos atos preliminares que con
duzirão à e!et1v~ção das garQ.lt1as
contratuais e conseqüentes pagamen
tos aos diretores do Cassino Hotel
Quitand1nha.

Ainda. bem não se tinha extinto o
éC"o do Decreto que proibiu, em todo
território nacional, os jogos de ~7.ar, o
atua.l Interventor fluminense, despa··
chando ofício do Sr. Secretá.rio do In-
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terIor e Justiça e aprovando-o, $a~

danou, com êsse despacho, a. nomea
ção de uma comissão, de .três mem
bros, para receber' o Hotel Ca.:-õslno
Qultand!nha. conforme publlcaçã.o que
11 no Olàrlo OficIal do Estado.

Continua a minha terra a ser \flt lm3.
aos govêrnos estranhos à sua. tt'cld1
ção, e pouco zelosos dos seus 2nterês
ses, porque o atual lnterventor, des
conhecendo sua administração e os
problemas !1um1nenses, sendo como 6
8imples representante do Govêt1Ío Fe..
deral.. deveria ter mais cautela. e 3.gi:
com mais prudência nos atos quev!es
lte a praticar em obediência a~ eon
tI ato com aquela casa de diversõe:;_
Ao contrário, pressuroso. como se se
tratasse de receber uma dádiva de
alta monta para o Estado do Rio. atn
da não extintos os écos dos aplausos
ao ato do Govêrno Federal. proibindo
s exploraçã'"o dos jogos de azar em
todo o pais. S. Ex.· determinou que
uma comissão de !uncionál1nos r~e

besse o Hotel CassJno Quitandln..'1a. o
Que significa prat!car o p!"!mefro a to
para que validade tivessem as cláusu
las garantIdoras da indenização de
Cr$ 120.000.000.00. JnJQusmente tlxacU
em recompensa. à parallsação do jOgo
DaquêIe estabelecImento.

E' contr!l êsse ato Que lanço daqui
meu O1ais veemente protesto; porque.
se durante a ditadura Que. corno uma
peste. assolou o Brasil, poderiam os
repres~ntllntes do gDvêrno cer.t:-al en
tender q:;c eram senhores 3.bsaJutos
dos Estados que administravam.. o
Sr. Comands.r:te Lúcio Meira devb
sa.ber qUe. nêste insta.nte. a. situáção
está mudada. De fato. se ainda não
estã.o implantados, nos Estados, go
venos eleitos pelo povo, temos um
Parlamento e um Executivo consti
tufdos pelo voto da Nação, e a obe
-dtê.nc\a aos d\tamts õ.~sses utAs "po
deres deve ser nort:!a constante dm;
-atos dos prepostos do Executivo Fe
deral.

O Sr. Alfredo Neves - Embora o
Sr. Interventor Federal tivesse no
meado uma Comissão ptl.ra exarnlnar
o rec:Jnhecimento dI! QUitand1nha.
S. Ex." submeteu ao juízo do Govêr-

no Pederal. por intermédio do Minis
tro da. Justiça, o estudo do contrato
rela.tlvo à concessão.

O SR. SOARES FILHO - Dou à
palavra do nobre Senador pelo Esta.
do do Rio o ...alo1' que merece: entre
tantO. ante a sua ln!armaçã.o. devo
dizer que estou discutindo um ato do
govêrno do Estado do Rio, isto é, do
Comandante Lúcio Melra, publicado
ortc!àImente.

Trata~se de oHeio do Secret~rio da.
Justiça, com despacho de aprovação
do Sr. Interventor, publicado 'na in-

. tegra no "Dié.rlo aneia.i" dizendo
coisa. diferente da que informa. o Se
nhor Al!redo Neves. Determir:.a. pre
cisamente êsse despacho que a Comis
são receba o Hotel Qultandinha. sem.
fazer menção a qua.lquer outra. pro
vidência.

Espero que o Govêrna da Repúbli
ca, pesando beul as responsabilidades
do ExecutIvo Federal, no n~o do. In
terventor Fluminense. que flnnou o
contrato, há âe agir, baseado na nuli
dade absoluta. do mesmo, de for
ma a exonerar o Estado do Rolo de
Janeiro das obrigações assumidas
pelo contrato aqui examinado. E' pos
sível mesmo que a União, se desejar
aproveitar o climlL admirável e privl
legi2,do da c1dade de Petrópolls,. que.
<!.ur2.ute al\1;\'ffis meses do ano, como
se fôra a Capita.I da RepúblIca, abri
ga grande parte do mundo oficial. e se
julgar útil Incrementar o turismo. ~

possível, repito. encontrar fórmulas ra
zoáveis para a continuação do cen- ..
tro de recreação e esporte alí insta- .
iado, sem necessidade do apêlo aQ
jOgo, como allá.s se tem verificado em _
vá.r1os outros países.

a espírito de aventura. que condw:
ao jOgo, embora. tenha sempre existido
entre DÓS, fof, apenas, tolerado e n!o
estImulado por tOdas as formas, como
nos anos da ditadura que a. nação re
moveu b:-avamente em outubro último.

Por mais persistente qUe seja êsse
. espfrlto, o poder público, e!ltretanto,

tem obrigação, tais os prejuízOS qUI'
causn., de comba.t~-lo por tôdas ~

:ormas. - quer pela lei. Q.uer pela
educação. Do esp1r1to de aventura e
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do jOgo s\.;.rgc O dcs~pego aos hábitos
.10 trabalho continuado. único cria.dor
elo progresso das socIedades e dos Jndi
vfduos.

Mas o que no ditadUl":l. fez, durante
oito anos. foi cuidar. com carinho.
do desenvolvimento deSsa planta da
ninha. regando as suas ra.izes. desve
ladamente. no decurso de tOda a. sua
gestã.o, de modo a poder-se dizer que
o pa!s se transformou, como já fol
afi:nlado de outra tribuna, "num vasto
pano vCl"de"!

Jogava-se no norte, no centro e no
sul; nas cidades, nas vilas e nos cam
pos; ncs cassinos e nas casas parti
c'War' s. O jÔ60, porém, não ficou ape
nos no manejo das cartas; tornou-se
usual e constante nas práticas da \-ida,
1I:.clusIve na "'ida poUtica do Brasil.
Tudo pS.SS('IU :l ser jô30: jôso de
desp1.stami!l1to, jOgo de engano, jôgo
de atirar-se amigos contra amigos,
Estaào co:-;.tra gztaco, generais contra
gent.'rals, ~jtl'ações cont!"B. situações 
para. divIdir, re1nar e durar!

JOgo criminoso. JOgo f.fi (FI~ certa
vc":; no convés de uma das nossas
naus, a. par~da foi o dE:Stino da pátria.
brasileira, a. carta favorita o malsinado
gênio m1l1tar germânico, em contras-

, te com a posiç:i.o dn. Inglaterra que
se julga,,-a, então, \'cnclda. (Muito
bem.)

Joga\'a-se a cada i.nstante; jogava
se sEmpre; jogava-se, até no sorl.oUégio
ou nas artimanhas de um "be1jo", a
sorte de um regime. J ôgo constante c

- jOgo por tôda a parte! Jõgo dos que
trabalham apoiados no capital con
tra os que trabalham com a energia
do seu braço. Jógo que não terminou,
jOgo que não tcnnina. jOgo que quer
vencer o futuro; jOgo neste instante
que L'lclta as classe populares contra
8 classes capltallstas; jógo em tod06
06 recantos: jOgo de apolo fementldo
daria ao Sr. Presidente da Repúbllca,
para atirA-lo &0 mesmo descrédito e
à mesma desconsideração popular que
vivera o govêmo ditatcrial nos úl
timos tempos. J'õgo sempre, porque
o espfrito de aven~ura. de aroiteza. de
gOzo ficH. toi uma constante na grei
que serviu na. dIta.durtl,; brasileira. e8
pelhando fielmente a penonalldade de
I!U chefe. <Palma.!.)

No que se refere ao contrato do Ho
tel Cassino Quital1dlnha., espero que
a solução que fór encontrada salva
guarde os lnterêsses do Estado do Rio
e do Govêmo da República.

Quero. agora. nestes últimos minu
LOS que me restam, dieer ainda algu
ma causa a. propósito da situação fl
mmcclra do Estado.

Não tcnh'~ clêncln. durante os oito
anos de govêrno ditatorial no E:;tado
do Rio, de nenhum relatório sObre a
gestão aU desenvolvir.:l pelo Senhor
Inten:cntor Federal. Segundo dispõe
o a::"t. 46 da lei n.O 1.202. de 8 de abril
de 1[;39, os Interventores sã.o obrigados
a enviar, por intermédio do Ministro
da Justiça, um rela.tório completo de
~ur gestão e. englobadamente, dados
rr:.unlcipals, acompanhado dos compe
tentes bhlancetes de receita. e despesa.
Não conheço, repito, nenhum relató
rio dE. Interventoria Fluminense em
obedlênc:a. a êsse preceito.

Em 1940, o balanço de contas refe
rente a. êsse exerc1cio toi submetido
à análise da Comissão de Estudos e
Negócios Estadua.is.

Analisando êsS€s documentos, com
técnica, justeza. e consciência, as a.u
toridades superiores. por fôrça. do De
creto-lei n. o 1.202. chegaram à con
clusão de que a. situaçã.o tina:lcelro.
exposta, naquele exercicio, era. muito
grave frente a um passivo descoberto
de crS 199"775.248,60. correspor.dente a
um valor duas vêzes supe~jor ao dos
bens do Estado!

Esta gravlssima conclusâo, a que
chegaram as autoridades superiores da.
República. foi transmitida. ao Sr. In
ten'entor Federal para que a elucidas
se convenientemente.

Virlosoutros balancetes foram enca
minhados a.o Conselho Técnico de Eco
nomia e Fínanças do Ministro da Fa
zenda, por não ter aquêle órgão funC;Ao
fiscali%adora. nem anaUsta.. mas; ape
nas. de órgio conca.tenador de elemen
tos ttnanoe'iros, com finalidade es
tatistica.

Por intermédio d8.Quêle Conselho,
Que publicou alguns balanços do, Es
ta.do no triênio de '19,(O-UH,·2. rol que
se teve vaga. Dotic1a. da sua s1tuaçAo
a~é aquêle penedo.
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Na. sua publicação, o Conselho Téc
meo. de1xa.ndo de interpretar os re
feridos documentos. para. a.penas an8.
Uzá-los em aJgumas rubricas. no in-'
tuito de melhor esclarecer. assim se
exprime:

.. A despesa orçamentária. em
1940, já. superava em 15.310.647,00
cruzeiros a. receita. <:orrespondente.
Esta d1!erença acentou-se mais
ainda, nos anos seguintes, dado o
crescente aumento da despesa,
que, em 1942, atingiu Cr$ •••.•.
170.912.579.00 contra 126.422.309,00,
da Receita.. A execução orçamen
tária, nêste ano, encerrou-se com
um defictt de Cr$ 44.920.270,00.
quase três vêzes superior ao regis
trado em 1940".

Em relação à Despesa Orçamen
tária do Estado do Rio, chama
particularmente a atenção o vulto
considerável de Créditos Especiais
e Extraordinários que, em 1942,
representarnm 39. 4% do total da
Despesa. tend.o sido de 17, 4% e
30,8 % nos dois exercícios ante
riores."

O Sr. Amaral Peixoto - Por conta
dos créditos especiais a que V. Ex,
se refere, comam tõdus as obras de
grande envergadura do Estado.

A Central ElétI1ca de Ma.cabÚ e o
Plan.o Rodoviário tinham financiamen
to próprio. Entretanto, as normas fe:ie
rals para ex~cução- orçamentária obl1
ga.vam que figurassem no orçamento,
embora financiadas por emprê5.timos
realizados pelo Estado.

O SR. SOARES FILHO - A leitu
ra dos dados que tenho em mão, que
não será poss1vel fazer totalmente, dlt
da. a. escassês do tempo.. explica. tudo
1sso. Minhas a.firmações se bt\~iam

nessas notas que tenho em m§.o. DIs
ponho apenas de cinco minutos e que
ro tirar algumas conclusões do que ve
nho dizendo. Farei, entretanto, ln
cluir no meu discurso a parte relativa a
êsses da-dos, respondendo, assim. ao
aparte do nobre deputado Sr. Ama
ral Peixoto.

O Conselho TécnIco de EconomIa e
Finanças do Ministério da Fazenda,
ao exam1nar os balanços do triênio -

1940-1942 - impressionou-se com o
vulto considerável de Créditos "Espe
ciais e Extraordinários" que, em 1942,
representavam 39. 4% do total da
Despesa. Aquêle órgão ficaria estarre
cido se verificasse que. em 1944, êsses
Créditos representaram 55, 8% do total
da Despesa. Verdadeiro orçamento
para.lelol

Eis o cálculo, pa.ra confronto:
1944 - Despe'S& orçamentárIa 

154.510.401,20.
Despesa com créditos especiais e ex

traordinários - 86.265.309,40.
Percentagem sObre o orçado

55.8%.
O Sr. Alfredo Neves - Permita-me

V. Ex.1lo um a.parte. Tódas as despe
sas. todos os pagamentos feitos pela
Administração fluminense paSsaram
pelo exa.me do Conselho Administrati
vo do Estado, que além dM ftu1çé~s

legislativas tinha. a de Tribunal de
Contas. Não se dispendiam 10 centavos
no Estado sem que aquêle Conselho
examinasse previamente a despesa.,

O SR. SOARES FIT...HO - O no
bre Senador AlIredo Neves, que du
rante tantos anos presidiu o Con
selho Administrativo do Estado. há
de me permitir dIga que. se o Con
selho náo advertiu., o abUSO dêsses
créditos especiais ou extra.ordinár!os.
deixou de cumprir seu' dever. Não
se trata do C3.50 de ums6 exercício, mas
de muitos em que se verifica êsse
verdad~iro orçamento paralelo. com
posto de créditos especiais e extraor
dlnârios ...

O Sr. Alfreão N trVes - ~ que
ftsses créditos especiais e "extraordi
nários encontraram nuznerá:rl0 em
empréstimos realizados para. o custeIo
especial das granües obr9S que se
estavam rea.llza..ndo no Esta.do, como
sejam a. Usina. Ridro-elétrlca. de Ma.
cabú e construção e melhoramentos
da :-êde rodoviária que ~brtu novas
pc.ssLbillda.des econõm!-cas ao povo
fluminense.

O SR. SOARES FILHO - Se se
tivesse ver1!1ca.do num só exercício.
poderIa haver \Utla expllca.çA.C). :s:s.se
orçamento paralelo, entretanto. veio
num crescendo, em. todos 06 exer..
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cícios, até culminar, em 1944, em 56%
do orçamento.

O Sr. Alfredo Neves - Tódas 2S
vêzes que havia uma nova operação
a administração s6 se podia. utilizar
daqueles recursos, depois da aDro..
vação de um d~reto-Iél a.brindo o
respectivo crédito especial ou extra
ordinário. Era o imperativo do d~reto

lei federal 1.202.
O Sr. Amaral Peixoto - Sõmente

nos três últimos anos abrimos crédi
tos extra.ordinários para co:n.strução
da usIna de Macabú, no valor de 120
milhões de cruzeiros. Essa obra está.
quase pronta. V. EX,a a condena?

O SR. SOARES FILHO - Nin
guém poderá condenar a construção
de urna usIna que se destina a. for
n-ecer energia elétrica a uma zona
de trabalho inteI1.'5o, agrícola e in
dustrial, como é o norte do Estndo
do Rio. Eu mesmo já proclamei a
sua. utilidade. Entretanto, Senhor
Deputa.do e antigo Interventor de
meu Estado. condeno o fato de haver
sido triplicado o orçamento feito para
esta obra e de não estar ainda a. mes
ma cqnclufda.. Condeno, ainda, o
fato de terem os !lwn:nenses conhe
cimento da. quantia. gasta com a. sua
realização, a àemora e os desperdicios
e nem ao menos saberem quando ela
começará a fornecer a tão suspira.da
energia. • elétrica. à zon a fluminense.
Condeno, ainda. a demasia de despe
sas que resultaram numa. produção
muito cara da energia.

O Sr. A maTaZ Peu:oto - V. :gx;. •
sabe que eram contratant-e3 desta
obr&. engenheiros ja·poneses.

O SR. SOARES FILHO - Ainda.
foI wna jmprevidência de V. Ex a

porque, qua.ndo se !êz o contrato já. ::.
tempestade na guerra estala-;80 por
tOda a parte.

O Sr. Amaral Peixoto - QuLs de·
fender o Tesouro fluminense, porque
o preço da proposta japOnesa era. 10
milhões de cruzeiros infeZ'lor a.o da.
amerlcana. Posso afIançar a V.
Ex.a que. dc-ntr(\,. dé sêls meses. a
Centra.l de Macabú esta.rã. funcio
na.ndo, poIs depende, unicamente, de
UMa. 'aparelhagem de solda para. a
cs.nal1zação. Tôdas as mãqulnas já

se. encontram no. BrasIl; o túnel de
se~s qUilômetros, pI'àt\camente termi
nado; a barragem, em vias de con
clusão. E esta obra. que custou 123
mUhões de cruzeIros, beneficiará., ex
traordinàr1ament'e. corno V. Ex.·
mesmo confessou, o norte do Estao()
do RIo. Abri o crédito; assUD:lO a.
responsabllldade. .Assim procedendo,
prestei grande serviço à terra flu
minense.

O SR. SOARES FILHO - Até hoje
nenhuma publkação àocwnenta.da foI
feita sôbre o custo dessa. obra e as
circunstâncIas Que cercam de mistério
0_ seu término permitem as conclu
soes condenatórias a que acima me
referi:

Continuan<:lo a lettura das notas sà ..
bre a situação flnanceira do Estado
do RJo. verifico que, uepoIs de um
]~ngo silêncio, sem nenhuma publica
çat> a respeito. surge, Jnesperadamen
te, o jornal "A Noite" de 29 de ou
tubro último, pubUcan..do um. Balan
cete de Ca.ixa. falho de elementos elu
cIdativos.

. Sem que fôssern previamente subme
tlda.~ ao exame de quem o devia fazer
essas pUblicações, que não trnzend
cunho de legalidade. são aprove! t.ndns
pelo Govérno FlumInense para com
provar uma gestão financeira de sete
anos onde se incluem saldos anterio
res que não se conhecem. valores
exorbitantes de bens patrimoniais e
uma dívida. externa tomada pelo câm
bio de 27, para poder reduzI-la de 220
milhões de cruzeiros a apenas 48 nU
lhões!

Impossibllltado de expDr à opilliãl>
pública a verdadeu-a posição finan
ceira do Est3.do. em fa('e das enormes
despesas que lhe devem ter acusado
os balanços. o Sr. Interventor cinge-se
sôrnente a comentar a situação finan
ceira sob o aspecto das arreca.daçóes
~"UHosas que realizou.

Mas. examlnllndo o Balanço Finan
ceiro publicado e referente ao exercI-
cIo de 1944. vcrIflca.mos que a :ReceI
ta aUngiu a Ol'$ 20L246.569,40 e s.
Despesa a Cr$ 229.470.453.BO, fazendo
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B.pa.rec~~ Uln dejleit orçarnentâ.r10 de
Cr$ 28.223.884:,40.

A Despesa. orçada. para. êsse exerci
.,;;10 1'oi de Cr$ 150.573.365,90.

Autor1za..ào. portanto, pela. Lei Or
çamentárla a despender a 1mPOr!:An
eia de Cr$ 150.513.365.90, o Govêrno
Flum1nense elevou essa despesa para
Cr$ 229.470.453,80.

Embora obtendo um excesso da Re
ceita orçada, no valor de Cr$..••••
50.345.876.80. tão grande soma nã.o
bastou para atender a seus ex~essivos

gastos. Ultra.pa.ssaram a coleta., pro
vocando o dejieit a que já aludimos de
Cr$ 28.223.884..40.

O Sr. A maTa1 Peixoto - ~sse de
jieit é, iUlicamente, jôgo de escrita,
pois, como disse a V. Ex.a • as normas
federaIs obngavam a consignar, na
parte da despesa. tOda a despesa real..
mente etetuada.. T1vemos nesse exer..
ciclo - se nã.o me engano - saldo de
quase v1nte milhóes de cruzeiros.

O SR. SOARES FILHO - Ilusório
é !sse saldo a Que V. E.x." se retere.

Vejamos. Conclui a a.dmInistração
fazenàá.ria. fluminense que o de!icit é
aps.rente e. para comprová-lo, lança
m§.o da Receita. extraordinária., onde
se ~ncluem "Depósitos" - "Supri
me:::Jto de exerc1cio" e a.té operaç6e~

de crédito e ainda do saldo do exer...
cício anterior. elementos incapazes
para reduzir dividas.

Para efeito de contabilidade até':...
roca manda Que se escriturem na Re
ceita as operações de crédito, os D~..
I)Ósitos e suprImentos de exercJclos
anterIores.

1i:ste proceder, entretanto, tem em
~l'Ita registrar todo o numerá.r1o ou
valores entrados para os catres do Te..
souro e nunca. ser tomado corno e~e"

menta apreciador no cálculo que S~

reaJ1za. para obter conclusões de d~"

s&1ogo fInanceiro.
Com clep6sito! de terce{ros e cf.in.hd

TO emprestae.o pagam-se conttU,. mas,
nem por ~$O, se elimin.am díV'ida3_

O saldo assim obtido pode, se QUi"
serem, ser cognom,1ns.do de saldo cl~

Cabta..
De%nab, o Q.ue ~e tornece a exame.,

por -r.& do Balanço, é um exercid·)

:Ummceiro e, dêsse modo, náo devem
ser tomados elemcntos provenientes
de outros exercidos. Aqw, apen,g,s re
gistramos os fatos ocorridos com a
Despêsa para denunciarmos o descon
certante d·:sequllibrl0 existente e a.
anarquia estabelecida na execução das
encargos fixados pela Lei Orçamcn
tAna.

Evidentemente. não houve a meDo<l.·
!1seaUzação nos gastos, po~s que a
administração, fIxando o orçamento
da. despêsa em ers 150.573.365.90.
alargou seus gastos pagando Cr$ ....
154.510.401,20. ficando. sem expUca
ção, o pggam.ento da. importância de
C~ 3.917.035.30.

'}if~sse descontrolado dlspendIo dos
àinhelros pÚblIcos, Vamos . verl!!c&r
Que, enquanto em 1940 se gastavam
9 milhóes e 700 mil cruzelros com a.
adm~n1stração, no exercfcio de 1914.
a despêsa atingiu cruzeiros 31 milhões e
700 mil; com a fIscalização financel.t'a.,
a despêsa era de la milhões e 400 mil,
passou a 18 milhões e oItocentos mU;
com a Segurança. Pública.. passou de
10 milhões e 800 mil cruzeiros. a 14
milhôes; com os ServIços Industria.1s.
de 5 milhões e 700 mil a 27 milhó4 s e
200 mIl; com os ServIços da. DívIda.
Pública. de 5 milhões e 700 mil a 27
ml!bões e duzentos m11, em face de
juros de 8 e 8 1/2%; çom os serviços
de Utllldade PúbUca. de 26 milhões e
200 rnil, a « ~lhões.

E, nesse crescendo constante de des
pêsa.. ver:f1camos. com tristeza.. que o
Oovêrno. gastando com os Serviços
de Fomento, em 1940, a soma. de três
mllhc)es e 900 mil cruzeiros. lpellu.
aumentou essa despêsa. para 4 mllhõe.s
e 300 mil e os Serviços de Sllúac Pú
blica, de 20 rnllh6es. para 25 mUhóe,s.
de cruzeiros.

No Balanço Patrlmon1al a ~~tuaçA'"

nAo se apresenta melbor.

Pa.ra. exim1:-se de public9r os pas..
slvos descobertos que se vinham pa
tenteandl) nos seus ba.lanças a.té 194.1..
aumenteu seguIdamente os vs.lores do
liõeu a.tivo !1nance1ro permanente.

Eis a po~fçlo desses ativos:
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de. tomando os valores pelos seus cus
tos históricos e feito o cálculo da im
portância da Divida Externa, na base
do que, de fato, representa, teremos
verificado que a situação do Estado não
é melhor do que a encontrada pelo
Conselho Técnico e verberado pelo
Minh;tério da Justiça, em documen~os

anteriores, denunc1ando um passivo a
descoberto de Cr$ 199.775.248.60 - o
que correspondla ao dõbro do va:or
dos beps do Estado I

Estas conclusões serão fAcilmente
comprovad::lS com a .1 Demonstração ':la
Conta Patrimonial", por onde se pade:
rá aj utzar tio:; a umentos verificados
e cora a. pubiicaçáo tios cálculos sõbre
n Divid.l. ExtC':-na. feitos ao câmbio
do dia.

Cem atínêncl:l. à situação financeira
dos MunicJpios, a ausêncIa de pu1>il
cidade dos elementos necessários a UID

juízo honesto de sua atual posição.
é muito maior, pois apenas se conhe
ce um Quadro de exC'cução orçamenta
ria puOllcado pela Conselho Técnico e
por onde se e"ideneia, no exercicio de
1942, um deBele de Cr$ lO.930.0:U.OO.

Aliás essa si tuaçáo nã.o deve seI"
estranhada, pois grandes economistas
a prevemo Diz NltU:

"Os :tlgarismos orçamentários
dos paises de ditadura são sempre
incertos. Onde não há verdadeiros
parlamentos neI:1 liberdade de im
prensa, jamais exIstlrá. Slncerida
de !lnance!ra.

Ditadura quer sempre dizer má
finança e desordem·'.

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a
permite um aparte?

O SR. SOA.R.ES FILHO - Permiti
lo-ia com todo o prazer. Estou. po
rém, com o tempo esgotado. Deselo
concluir. afirmando que a situação do
Estado do Rio é tremendamente de
t1dtárla.

Os aumentos de receita. são decor
rentes do aumento de impostos, do au
mento do valor das propr1edadese do
montante das transações sujeitas aos
Impostos "de transmissão inter-vivos"
e aos de vendas mercantis, montante
êsse que principalmente devido à in
flação se tornou surpreendente. O
exame, porém, destes pontos, ser"

Cr$

S.545.519.OÚ
4,220.958,1)0
5.140.067.00

251.109.499,80

Cr$

101.567.345.00
133.109.525,00
200.896.402,00

1940 .
1941 . . .
1942 . ~' ...•.......
1943 (Não houve pu-

bllcação> . . ..
Estabelec~m neste pertodo, portan

to. um aumento de Cr$ 118.965,00, se
o cOIIi.p:uarmos ao do exercício ~

1940.
Não possuimos elementos para ex

plicá-lo. Tods..vla. êste fato reclama
esclarecimentos.

Aumentados os valores do Ativo Per
manente de Cr$ 101. 567 .345,00 para
Cr$ 251.109 .499.80 e os "Devedores Di
versoo" de Cr$ 5.545.519,00 para Cr$
83.664..884,00 promoveram um acrésci
mo no Ativo Patrim071ial na impor
tância de Cr$ 272.656.119,80 - qUe
SÓ 9. "Demonstraçáo da Conta Patri
monial" poderá. escla.l'ecer.

Ao lado dêsse aumento de ativo sur
ge. ao contrário, uma diminuição de
passivo ao se fazer computar, parA.
cálculo da "Divida Externa". o valor
da moeda ao par. confcrme jll assi
nalamos.

Resu:nL."'ldo, tema. que o Balanço
Patr1.monlal efetuado com honestida-

Pelo exposto nota-se que êsses va
lores, em 1940, esta.vam represen tados
por Cr$ 101.567.345,00, e agora apa-
reC2m com o tetal de Cr$ .
251.109.499,80. Com esta elastic:'da":ie
à diSpOSição do poder público, não ha
verá mais pa~sivos descobertos em
Balanços Patrimoniais.

Entretanto, não para ai a. "camou
flage" .

AUlnentnram o ativo financeiro 110
titulo .. Devedores Diversos" com cre
ditas na lrnpo:'tancia de Cr$ ., .. , ...
83.664.884,00.

:t:=st.~ crédito estava assinalado nos
exercic:os anterlores da seguInte ma
neira:

1940 . . .
'1941 . . ••.........
1942 . • .•....•..•..
1943 (Não foi publi

cado) . . . .....
1944 . . .•.•.......
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feito quando vierem as intormaçÕc3
solleitadas.

Quero. no momento. aproveitar a.
ocasião para lavrar um protesto jus
to e enérgico contra o ato do atual
Interventor. Sr. Lúcio Meira, que aca
ba de determinar a cobra~ça do im
pOsto territorial. sem o desconto da
cota de 20%. correspondente às ben
feitoria.s. o que. além de ilegal cons;
tttui um aumento despropositado desse
tributo.

Devo. contudo. reconhecer que jus
tamente ésse sigilo em que vivia imer
sa a ditadura. essa situação de nenhu
ma prestaçáo de contas, de nenhum
exame dos problemas de lnterêsse pú
blico, fizeram com que todos os Esta
dos do Brasil ficassem em situação
administrativa inteiramente precária,
como acontece com o Estado do Rio
de Janeiro. Bem haja o destino que,
livrando o pais da ditadura, possa
evitar que a vocaçáo suicida a que
J.J, se aludiu. se repita nas eleIções
estaduais próximas. mas antes seja
esquecida, e o povo saiba defender
galhardamente a felicidade de cada
uma das regiões do Brasil. (Muito
bem. Muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado.)

O orador envia à Mesa o se
guinte:

REQUF.RIMENTO H.o 168-46

Solicita ao Poder Exectltivo ln
f crmações s6bre o balanço finan
ceiro do Estado do Rio nos exer
cícios de 1940 a 1945. relação de
dividas dos municípios, balanço
geral das despesas efetu.adas com
c: Usina Macabú e montante das
despesas efetuadas pelo Departa
mento de Estrada de Rodagem du
rante o govêrno do Sr. Amaral
PeiJ:oto.

Requeiro na forma do § 5.° do ar
tIgo 61 do Reg. que por intermédio do
Sr. l\.1inistro da Justiça sejam presta-
d~3 as seguIntes 1n1ormaçócs: .

a) bala.nço financeiro do Estado do
R' de Janeiro nos eXt;rc1clos de 1940 a
1945. computando-se, no balanço pa
trimonial, para o cslculo da divida '
f ~ema o câmbio do dia. Nesses do
cumentos devem ser cumprIdas as exi-

gências contidas no art. 44. do De
creto-lei 0.° 2.416. de 17-VII-940;

b> relação das dividas dos municí
pios, notadamente no que se refere
aos serviços de esgotos, ágúa e luz e
os valores dos contratos e nomes dos
contra.tantes ;

c) ba.lanço geral que estabeleça o
montante total das despesas até agora
efetua.das com a Usina. Macabú e es
timativa para final execução da onra.;

d) montante das despesas efetuadas
pelo Departamento de Estrada de Ro
dagem. :inclusive de tôdas as dema.is
despesas referentes à construção de es
tradas durante o govêmo do Sr. Ama
ral Peixoto.

S.5., 23-5-46. - Soares Filho.
Prado K elly . - Romào Junior.
José Lcomtl.

O ~. PRESIDENTE - Está finda
a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM: DO DIA

Comparecem mais 167 Sc?nhores
Representantes:

Partido Social Democrá.tico

Amazonas:

Alvaro Maia.
V-aldemar Pe.drosa.

Pará:

Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira..
Lameira Blttencourt.
Carlos Nogueira.
Moura Carvs.lho.

Ms.ranháo:

Clodom1r Cardoso.
Pereira JúI1!1or.
V~tor1I'lO FreIre.
Odilon Soares.
Luis Ca.:valho.
José Nelva.
Manso Matos.

PaU!:

RenaUlt Leite.
Sige!redo Pacheco.



Ceará:

Frota Gentil.
Raul Barbosa.

Rio Grande do Norte:

Dioclécio Duarte.
VaUredo Gurgel.

Paralba:

Samuel Duarte.
José Jo!1U.

Pernambuco:
Novais Filho.
Etelvino Lins.
Agamemnon Magalhães.
Ja.rbas Maranhão.
Osvaldo Lima.
Costa Pôrto.
Ulisses Lins.
Ferreira Lima.
Pessoa Guerra.

Alagoas:

Góes Monteiro.
Snvestre Péric1es.

sergipe:

Graco Cardo.so.

Bahia:,

Lauro de Freitas.
Aloisio de Castro.
Reg!s Pacheco.

" Negreiros Falcão.
VieIra dé Melo.
Altamirando Requião.
Eunápl0 de Queuoz.

Espírito Santo:

Atllio VlvaQua.
Carlos Llndemberg.
EurIco Sal-es.
Alvaro Castelo.

Asdrubal Soares.

DIstrito Federal:

Jonas CorreIa.
José Romero.

Rio de Janeiro:

Amaral Peixoto.
Eduardo Duvivter.
Carlos Pinto.
Paulo Fernandes.
Heitor Collet.
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Acúrcio Torres.
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

Benedito Valadares.
Rodrigues Seabra .
Israel f>1nhelro.
.João Henrique.
Gustavo Capanema.
celso Machado.
OUnto Fonseca.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.
AntOnio Felic1ano.
Costa Neto.
José Armando.
Lopes Ferraz.

Goiás:

Diogenes Magalhães.
João d'Abreu.
Galena Paranhos.

Mato Grosso:

Ponce d€ Arruda.
Martiniàno Araújo.

Paraná:

Flávio Guimarães.
Fernando Flores.
Munhoz de Melo.
João Aguiar.

Santa Catarina:

Nereu Ramos.
Otacílio Costa.
Orlando Brasil.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.

Rlo Grande do Sul:

Ernesto Dorneles.
Gaston Englert.
Brochado ds. Rocha.
Teodomiro Fonseca.
Sousa Costa..
Bittenco~t Azambuja.
Mérclo Teixeira.
Pedro Vergara.
Berófilo Azambuja.
Ba!ard Lima.



UnilID Democrática Nacional"

Pa.ré.:

Agostinho Monteiro.
Epllogo Campos.

Maranhão:

AlarIco Pacheeo.
Antenor Bogéa.

Plaul:

Esmaragdo de Freitas.
Antônio Coneis..
·Ad-elmar Rocb~_

Coelho RodI'ig"Jes.

Ceará:

Gentil Barreira.
Bem Carvalho.
E;beIto Rodrigues.
Leão Sampaio.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa..
José Augusto.

Paraiba:

Vergnlaud VanderleL
João Agripino.
João ÚrsuIa.
Fernando Nobrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Lima Cava.lcantI.
Alde Sa.mpaio.
G1lberto Freire.

Alagoas:

Freitas Cs..va,lcanti.
:Mário Gomes.
Rui Palmeira.

sergipe:

Valter Franco.
Leandro Mac:1el.

Bebia:

Aloisio de Carvalllo.
Otávio Mangabeira.
Ra.!ael Cincurã.
Allomar Baleeiro.
joio Mend.es.
IUberico Fraga ..
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Distri~o Federal:
Hamilton Nogueira.
Hermes I..aiIna..
Euclldes Figueiredo.
Jurandir Pires.

Rio de Janeiro:

Prado Kelly.
.José Leomil.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
Maga1hBes PInto. Z
Gabriel Passos.
Milton Campo~.

:Mato Grosso:

J cio Vllasboas.
Dolor de Andtad~.

Santa. Catarina:

Tsvare.s d'Amr.:al.
Tomás 70ntes

Rio Grande do Sul:

Flores da Cunha.
Csõrto TUiutl.

,Partido Tra.baZh.i!tct BTct3UetTO

Bahia:

Luis Lago.

DIstrlto Fede:~J;

Benjam1.n l''':ltah.
Vargas. Neto
GurgeI do Amb:al.
Segada.s Viana.
Be211c~o FonteDele.
Ba.eta Neves.
ADtônl0 Silva.
Barreto PL"'lt<i.

M!na.s G!!:,aiEi:

Ler! Sa.n.tos.

São Paulo:

Ouarac1 Sllvel:ra.

Pa.n.ná.:

Melo Braga.

Rio Grande do SUl:

• ArtU1' F1seher.
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Partido Comunista do Brasa

Pernambuco:

Agostinho OljveirA.
Alcêdo Coutinho.

Distrito Federal:

Mauricio Grabois.

Rio Grande do Sul:

TrUlno Correia.

Partido ReptLblica.no

Sergipe:

Dunal Cruz.
Amando Fontes.

Minas Gerais:

Jaci Figueiredo.
Bernardes Filho.
Mário Brant.

Partido Popular Sindicalista.

Pará:

Deodoro Mendonça.

Partido Republicano Progressista.

São Pf\ulo:
Campos Verga!.

Parti40 Libertado~

RIo Grande do Sul:

Raul Pila.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub
meter a votos o requerimento do Sr.
Berto Condé, (J qual. allá.s, não está
sujeito à. cliscussão e é votado com
qualquer número. Os Srs. que o a.pro
vam queiram levantar-::;e. (Pausa)

Está aprovado.
O SR. NESTOR DUARTE (Pela

ordem> - Sr. Presidente. vote! con
tra o requerimento. Não vejo razõês
para. que, antes de se conhecerem os
resultados dn medida tentada pelo
Govêmo, já. s. Assembiéia se apresse
em telegrafsr-lhe, apresentando con
gratulações. O momento que atraves
samos, é bem arduo e düfclI. Até éste
instante. queremos apenas abrir ao
Govêrno um crédito, esperando que
êle possa supera.r a. situação; rc.as não

há razão alguma. atra.vés d06 s~us

atos. para que estejamos. desde já,
aqUi, a aplau<H-lo por medidas cujo
resultado não conhecemos.

O SR. AMANDO FONTES - Sr.
:Presi:dente, voto no mesmo senti<io
que o nobre colega Sr. Nestor l:'uarte.
cujas razões subscrevo,

O SR. CARLOS PRESTES - Sr.
Presf.dente, a. bancada comunista tam
bém 'Vota contra o requerimento.

O SR. JOSl:: BONIFACIO <Pela
ordem) - Sr. Presidente, a Assem
bléia. desejava saber se está sendo vo
tado ou discuti40 o requerimento
anunciado por V, Ex.a •

O SR. PRESIDENTE - Peço a
atençã.o dos Srs. Representantes. Co
mecei por dizer que se tratava de re
Querimento não sujeito a discussão e
que pC>dl11. ser votado com qua.lqu.er
nümero.PcçO. entlio. aos Srs. Repre
sentantes confirmarem seus votos.

Os Senhores que a.provam o reque
rimento, queLram levantar-se.

O SR. NESTOR DUAATE - Sr.
Presidente. ao ser anunciada a vota
çã.o pedl a. palavra.. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Queira des
culpar-me. A Mesa. já havia. anun
ciado a aprovação do requerimento.

O SR. JOS~ BONIFAcrO - Sr.
Presidente, o microfone não está fun
cionando bem. Solicito a V. Ex.a Q

bondade de repetir a leitura do reque
rimento.

O SR. PRESIDENTE - Atendo a
V. Ex.:lo (E' lido novamente o requp.
rimento.)

O SR. JURANDIR· PIRES - Sr.
PresLden te, requetro verificação da vo
tação.

O SR. PRESIDENTE - Vou pro
ceder à verificação soUcitada. pelo Si'.
Representante Jurand.!'[' Pires.

Os Senhores que aprovam o req1.lC
l"lmento, queiram levantar-se. (Pausa)

Votaram a fa.vor do requerimento 92
Srs. Representantes.
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Os Senhores que votam contra. o
requerimento, queiram levan tar-se.
<Pausa)

Votaram contra o requerimento 73
Srs. jtepresentantes.Es" confirmada a aprovação.

O SR. BARRETO PINTO - Sr.
Presidente, envio' à Mesa a minha de
claração de voto:

Votei contra o requerimento do Sr.
Berto Condé, por entender prema
turo qualquer pronunciamento, a res
peito. por parte da Assembléia, em
bora reconheça os sinceros propósitos
do govêrno em resolver a grave crise
de alimentação em todo o pa1s. Vo
tei, ainda. contra por se não tratar
de uma proposiçãn partidária (P.T.B.) .

8.S. 24-V-1946. - Edmundo Barre
to Pinto.

O SR. CAMPOS VERGAL - Senhor
Prcs1dente. peço a palavra, pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. CAMPOS VERGAL (Pela
ordem) - Sr. Presidente, desejo en
caminhar às mãos de V. Ex. & um re-
querimento.

Anunciam os jornais que o noVo
decreto relativo à Lei do Inquilinato
deverá ser publicado nestes dias. Di
versos Srs. Representantes' remeteram
à M~sa vários requerimentos tenden
tes a oferecer sua colaboração na fei
tura da nova Lei do InQuilinato.

Acontece, porém, Sr. Presidente, que
o Sr. Ministro da Justiça está prestes
a baixar o novo decreto. Entre os re
querimentos um existe que solicita a.
nomeação de uma comissão de cinco
membros para opinar a respeit.o.

O assunto é por deveras importan
t<., porque diz respel to 8.0 principio
tia sustação de ações de de~pejo. au
mento de aluguéis e demolição de pré
dios.

Assim sendo. Sr. Presidente, c não
havendo absolutamente tempo su!l
clcnte para se nomear a comissão.
menos ainda para se estudar, nesta
Casa. o assunto do inquilinato, diver
sos Srs. Representantes acabam de re
d1g1r o requerimento Que encaminho
às honradas mãos de V. Ex.•, a f1m

de que os requerImentos dos slgnata
rios. todos êles. inclusive as lndica
çóes, sejam, independente de discussão
e de virem a plenário, encamlnh<v.ios
80 Sr. Ministro da Justiça. Convém
lembrar, Sr. Presidente, que S. Ex.·
chama sôbre seus ombros uma grave
responsab1l1dade, nesta época ~m que.
as Prefeituras de São Paulo e do Dis-'
trJto Federal estão continuando na.
o~ra de demollções, e em que grande
numero de ações de despejo estão
pesando sObre inúmeras famDl'9.s das
grandes Capitals do pais e até sôbre
pessoas que estão à frente de estabe
lecm:-entos comerciais e industriais.
(Mu~to bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - A Mesa de
seja um esclarecimento: os signatâ~

rios dêsses diversos requerimentos são
diferente:) dos que firmaram o reque
rimento que o nobre Deputado neaba
de enviar à Mesa?

O SR. CAl\IPOS VERGAL - Es
clareço a V. Ex.· que os signatárlos
dos diferentes requerimentos e indi
cações subscreveram o requerimento
que passo às mãos de V. Ex.·.

O SR. PRESIDENTE - Pedi a. Sua
Ex.& a expli~ação porque nenhum Se
nhor Representante pode .contrariar o
<i~reito de terceiros. Desde. porém. que
sao os mesmos os signatários do re
querimento ora enviado à Mesa, têm
o direito de retirar os a.nter:1ores. Pro
cederei na. conformidade do que ora
solicitam.

O Sr. Campos Vergal ~nvia à
Mesa o seguinte:

REQUER!ME:N"ro N.o 167-46

Solicitam que se,am e1tviados ao
Mintstro da Justiça, independente
de discU.'uáo, diverso3 requerimen
tos e indicaç6es.

C<xns1derando, segundo continuas de
clarações da imprensa desta Capital,
que está por ser publica.do, nestes dias,
um decreto-lei relativo à reforma da
atual lei do lnquillnato;

Considerando que esta Assemblé1a
náo terá tempo de aprecLa.r e nem de
dJscutir os vários requerlmentos e 1n
diCações concernentes à matéria, de
nossa autoria, Que são os segu1ntes:

Requerimento 0.° 11, de 14 de feve-,
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reiro de 1946, de Benicio Fontenele;
indicação n.O 45, de 22 de abril de
1946, de Campos Vergal: indicação
n.o 57, de 30 de abril de 1946; requerI
mento n.o 113, de 3 de maio de 1946,
de Pedroso Júnior e outr~; indicação
n.o 68, de 12 de maio de 1946, de
Campos VergaI; requerimento n.o 128,
de 13 de maio de 1946, de Domingos
Velasco; requerimento 0.° 144, de 17
de maio de 1946, de Campos Vergal e
outros; ~..

Considerando que não haverá tempo
necessário, nem sufIciente pa.ra a
oonsti tuição e fWlcionamento da co
rlllssão requerida:

Requeremos a V. E.".~ que se digne
enviar. Independente de discussão,
todos os requerimentos e indicações,
a.cima referidos, ao Exmo. Sr. Ministro
da Justiça. para serem OS mesmos,
devidamente considerados, na elabora
ção da anunci3-da reforma.

Sala das Sessóes. 22 de maIo de
1946. - Campos Vergal. - Manoel
B e n i c f o Fonte~lelle. - Domin.gos
Vellasco. - Paulo Samsate. - Segadas
Vianna.

O SR. PRESIDENTE - Vamos
passar à matéria da Ordem do Dia.
Tem a ~ palana o Sr. Carlos Prestes,
primeiro or:ador inscrito.

O SR. CARLOS PRESTES (.) 
Sr. Presidente. Srs. Constituintes,
hoje, 23 de maio. nós, d..a bancada
comunista, ao vírmos à tribuna para
tratar de matéria constitucional, tra
zeTlJdo a colaboração de nosso partido
à obra mãx.ima em que estamos empe
nn.a..dos, não podemos de:x.ar de re
cordar a data que transcorre.

Há um ano. no dja de hoje, o nome
do Partido Comunjsln do Brasil em.,
pela primeira vez, pronunciado de
públ1co, em nossa pátria. depois de 23
anos de vida clandestina, de perse
gUJçõe.s de tóda ordem.

Nestas condições, comemoramos,
hoje, o primeiro aniversário de vida
legal de um parl:do que é demo<:rá
t1co; que tem pugnado, durante todo
o a.DO decorrido. pela solução pacifica
dos problemas nacionais; que con
tinuará. lutando Pelo seu programa, o

(.) Não 1:01 revisto pelo orador.

qual deseja, como é direito de todo
homem e de tõda agremiação política,
ver vítor1oso pelos processos democrá
ticos.

Senhores, 80 iruci:!.r minh3. o:·ação,
em que trago uma p~uena contri
buição do Partido, a contribuição da
bancada comunista para a obra que
elaboramos, permi to-me ler algumas
das palavras pronunciadas. justamente
há um nno. no comício memorável de
São Januárlo. no Campo do Vasco da
Gama, aqui na capital da RepúblIca.
Essas palavras ::;ão agora rclembradas,
po!'que servem de ponto de partida
F3.ra justifkar o nosso modo de ver,
relativamente à Cart.a Magna, que,
jul~amos. deve ser escrita em condi
ções de realmente servir aos lnterêsses
da democracia, aos interêsses do nosso
povo e ao progresso do BrasH. Há um
ano. naquêle comício. tivemos oca~ião

de dizer:

"Sabemos o quanto é grave o
momento que atravessamo.o;; , e
em contacto. como estamos, com
as camadas mais pobres de nosso
povo. sa.bemos c sentimos o quan
to é dolorosa sua situação eco
nQmõmica, e miserável o nível de
vIda a. que chegou. Mut1plieam
se eDro a jn:flaçáo os preço.'i dos
artigos de primeira necess1dade
e não são reajustament0.5 de sa
lários com 'lcréscimo..c:: de 40 ou
SO'7c que permitirão à classe ope
rária salr da miséria em que se
debate. Do outro la.do. uma. B;b
surda fixação de preços, QUe em
geral s6 atfngíu os produtos agrí
colas de ma: ar consumo, veio
agravar a sltuaç-.ão já d1!fcU em
nosso campo, fomentar o êxodo
agríCola para as grandes cidades
e determinar a. escassez cada vez
maior dos referidos artigos e 9.11
ment~r a c.s.peculaçãe. lmp1edosa
do mercado negro.

Como enfrentar tão séria. s[
tuação? O remédio não estê.,
ev[dent"emente. na guerra cfvH
nem nos ~olpes sa.lva<iores. Mas
já está visto também que os pa
l1ativos na.da. resolvem. Não é
ms1s possível enganar a tome do
povo com a eloqUencla vas1a. sO-



bre as be~2.as de nossa natureza..
O método mal.s recente do ma.
labarismo com d1ras Já não dá
tam'bém ms.1ores resultados. Co
mo ava.Uar valores com uma unI
dade monf'tá.rIa elástica que en
colhe cada vez mais em /Seu pO
<ler de carnpra?

ESTALA A VELHA ES"I'RU"'I'UltA.

ECoNômcA

A linguagem dos pat.riotas ê
outra - o pOvo não quer ser aca
len tado como criança Quer co
nhecer a verdade, e já. pro~ou

sufIcientemente nesses anos de
guerra que ~n.be sofrer em. sllên
eto, com altivez e resignaçâ.o. se
assim rôr necessário à honra e à
independência. da. Pátria. O Que
é evidente, já. não pode mais ser
negado, é que. já. agora estala
por todos os lados nossa arcâ~ca

estrutura econ6m1ca. Nada. '\6

fez de prât1co nos últimos quinze
anos, . que se seguIram à grande
crtse de ]929. pf\ra resolver as
eontradiçõe.'\ fundamentais entre
as fOrças de produção em cresci
mento e uma Infra-estrutura eeo
nOm1ca secularments. atrnsn.dJ.
em Que os rest<ls feudais lutam
ainda por sobreviver em plena
época da revolução socialista e
da. vitória do soclB.lismo, j\i em
reallZ!lÇão na sexta ou Clmnt.1l
'Parte do mundo.

A verdade é que os eleme-ntos
mais reacIoná.rIos das cl8.&Se5 do
mtns.ntes do País e do ca.1l1tai
estrangeIro procuraram, e e-m
grande parte o conseguiram, nes
tes quinze a.nos. imPedir o pro
gres.w nacional. Política. de pro
teçií.o aos que manopallzs.m 9

propriedade da terra e n!l.o a
oultivam. pela lei do reaJusta
mento econ6mlco, pela Quetma
do café, pelos Institutos monopo
llzadores. PolItica. de proteção
a uma. indústria. primItiva e re
trógrada. pela. prolblç§.o f13 im
portação de maQU1.naria moderna.
Tudo determ.1nando \Una re.nCh.
nacional miserável que nA.o t3e!"-

mIte malor expansão da r~nda

pl1bI1ca, o que impediu o reequl
pamento das estrs.das de terro.
a aquisição de navIos, o desE"n
volvfmento da mstruç10 Çlilp1üar
e o saneamento em es~ta. ne
ce53árta de la.rgos tra.t'J:!: de nosso
vasto País.

PROGR.EDII\ ou PEREClm

Tentamos, em 193:5, com ti
Al1ança NacIonal Libertadora, re
solver revolucionàriamente ta1s
problemas. enfrentar a. demago
gIa integraltsta com a resolução
dos problemas fundamenta.is da.
revolução dl8mocrát1co-burguesa.
- a revolução agrá.rIa e a.nti~

IInpen3,lista pelo seu conteiído.
poI:que. já sa:blamos que sem um
golpe decisivo contra o capItal
estrangeiro reacionárIo e colonf
zador, sem que a terra passasse
1\.0 poder da massa. camponesa
.sem terra, nenhum passo serIa
possIvel dar no progresso do Pais.
Fomos denotados e néstes dez
a.nos de combate ao comunisnto
o que de fato se fêz com as ar
mas asquerosas da. polícia., do
Tribunal de Segurança. Nacional,
do D. r. P. rea.cionâno de on
tem, bem di!erente por certo dês
te de hoj a, que irra.d1a. a pala-yra
do povo, foi impedir o progresso
nacional e enganar a naçAo com
uma prosperIdade ffctíe1a de In
flação e de obras públlcas sun
tuárias e d'e fa.chada. com excl114

do talvez l1n1ca e honrosa. do
tnkio da clJustrução da. Usina.
Siderúrgica de Volta Redonda.

Mqs hoje a situação é outra.
A guerra precIpitou a. crise e pôs
em tensão as grandes fôrças ma
terIa.is e mora.!s de nosso povo.
Com uma. ra.pidez que a muItos
5urpreende, modi!fca-se nossa si
tuaçã.o política e da.moo pass." .
decIsivos para a demvcrac1a, de
manejra. ao poder o BrasU em bre
ve alcançar pelo seu regime po
litlco os pa.ises cs:pitaUstas m.a1s
8.vmc;ados. E, devido a 1sso, lA
sA.o a.gora s.> próprias cls.sse.s do-



mínant!:'s. por lntermédlo da pa
lavra autc,r1z;ad3. dos dirigentes de
maIor prestigio de suas tra<:iicio
na.is organizações, qpe mostram
comvreender o que há. de profun
do ~ verdadeiro no dilema de Eu
clides da Cunha - progreài: ou
perecer -. Pere<:er ou nlcanço1T e
sobrepass3.r aos pa.íses capitalistas
mais avançados, náo s6 pelo re
-gime pol1tico. como também eec
OOmicamente.' '

Isto diZiatnos em maio do ano pas
sado, abrindo pcrspectll'as para a so
lução pacífica dos grn.ves problemas
de nossa pátria. Hoje. aqui estou, pa
ra, repetindo estas palavras, delas par
til' para mostrar c que julgamos de\·a.
ser firmado pela Carta Mágna que
estam{ls elaborando e que, na ;>róxim:l.
semana, virá a plená.rio desb Assem
blé-la, a fim de assegurarmos a saida.
da. situação de miséria. c de atrazo
em que vivemos, para o progresso que
todos almejamos.

E' o concurso que trazemos. Somos
muito atacados. Não respondemos aos
ea.luniaàores. aos homens de má fé.
Sabemos, porém.. que. mesmo entre
os de bõa fé, homens honestos p., sin
ceros. há alguns a,inda equivocados a
respeito do programa do Partido Co~

rnun1sta e daquilo porquê, na verdade,
luta.mos. E' a êsses qu~ nos ditiglmoS,
particulartnente àqueles que, t~nd.1)

assento nesta Assembléia. que a ela
tendo chegado pelo voto do pOvo. es·
tão certam~nte aqui parg discutlr, para
expor suas jdéias e também ouvfr a~

alheias. as dos outros partidos PGIíti.
cos e, na verdade. fazer politIca. Por·
Quê, politica, senhores. é comprornjsso;
é procurar o têrmo médi-o. a soluç~o

Que possa satisfazer a maioria.
Somos, nesta Casa, unu peQuenJ'l.

bancada, que, na verdade. não pode,
de forma alguma. exercer in1Iuênc1a.
predominante, Cremos, porém, na in
teligência. d.os hO'mens; cremos na rOr·
ça dos argumentos; cremos no patrIo
tismo dos brasileiros e, particular
mente, dos que têm assento nesta As ..
sembléia. A êles nos dirigimos. expon..
<10 nossas idéias com sinceridade e
tranqueza.. solicitando a d.1sCussão. ri

bllSc!l, C'nfl111. de 11m lêmw médio que
nos !aclUtoe fl obra. de democratlZlll;i\o
de nossa terra. a obra do prOj:,rcsso.
do avanço do Brasil.

O Partido Cornunl.st..'l é um p:utldo
legaL Hoje não existe llrl.,:,fi,o civili
zada. em que o proletário não conte
com o seu partido. Há, entretanto. 3

:re:;;peito do Partido. das suas teses. do
Drograrna. incompreensões que infe
lizmente, já Uveram ~o mesmo de!;t,a
tribuna.

Confunde-se muito o pro~r~m.l.. pr.
UUca, as atlviWldcs políticas d!! um
partido com Ideologias. PrOCUI3-se
desviar fi luta pol1ticn. para um t('rrpno
ideológico, para as quc5lôcs de ~rcnç~~

religiosa ou de. naturezn filo~óflca.

O Sr. Gojredo Teles -- Uma. CrlÍSl

dc~nde da outra.

O SR. CARLOS PHESTES -- Na.
c>plnlão de V. Ex." Permit.a que c·)n
tinue expondo nossO ponto" de vl:>ta.

O Sr Gofredo Teles - E' cvlt!l'lIlc
Que o poHtica depende da filosof!:l ~

V. Ex." não pode assumir um.a li tl
tude polItica sem antes assumir lima
a tltude filosórica..

O SR. CARLOS PRESTES -- M!>c
guro a V. Ex.o. que. dentro do PartIdo
Comunista, existem pessoas que n\lrC
ciam os acontecimentos por dl\'ersos
prismas nIosóficos. Há. ca.:ó]lco~, pró
testantes, espíritas. como há aLCI:S.
Há materialistas e idealistas. O fun
damental, dentro do Partido Comunis
ta. é o respeito ao' pro(:rrama. c êste é
político.

Pollticamcnt-e, CJual a po~lçã[J do
PartIdo frente ao problema da rell
~~ão? E' a ~cparaçã.o entre o Estado
e a r~re.in,: o respeito a tôdas nS crcn
Ç3S. Tal o nosso proR'ramn. POHt.ICD.

isso o QU~ vimos fazendo durantl. tor.lr)
éste ano d~ida legal do nosso Par
tido.

Qual a !nconrpatlbiIfdade em se
lutar por um programa polftlco de de
mocratização de nossa patria. de abrI:
as perspectivas de J)ro~esso. de avan
ço do Brasil. realmente, no carnlnho
da clvilização? Que lncompatlbiJldnde
pode haver, neste programa. entre
crentes e náo crentes. entre ca t6Uco.;
e protestantes? NII. fábrica, Senhores,
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os operários católicos estão multo·
habituados a estender as mãos nos
a.teus. na. luta. por melhores sa.lárif)s,
porqu~. embora creiam em Deus. sen
tem também a fome de seus filhos.
(Muito bem.) Est::t a. realida.de con
creta, objetiva., da vida.

Nós. comunist'.ls. tem~5 o nosso pro
grama político. que não inclui, abso
lutamente. discussões filosóficas nem
questões religiosas.

O Sr. Daniel FarQ.CO - O ParÜdo
Comunista segue ainda hoje a dou
trina marxJsta lenlnista?

O SR. CARLOS PRESTES - Nã.o
é possível responder assim tão s~ca

mente. Aliás. é êsso: o tema do meu
dIscurso.

O Sr. Daniel Faraco - Para 1.e
nine, o combate à religião era um:,:\.
parte fundamenlal do prog'rama da
partido.

O SR. CARLOS PRESTES - Vossa
Excelência está equivocado.

O Sr. Daniel F'arc.co -- Não c~t<Jll:

U as obras de Lcnine.

O SR. CARLOS PRESTES - É um
equivoco de V. Ex.a : ninguern mais
do que Lenine repetiu que a idéia
não se combate por ciro:!.. As reli
giões são a conseqü;}ncia da própr~a

divisão da sociedade em classes, ~::lm

pre disse Lenin~. Em vez de ::c:n
llatennos a conseqüência, vamos ata
car a causa, justamente 2. e:cplO!'Rção
do homem pejo hO!r.I;:;l.

O Sr. Daniel Faraco - Posso de
clarar ti. V. EY.:.o. qué conheço um li
vro de Lenine onde éle afirma que
~onsiderar a religião questão priva
da, como defende V. Ex.a de~s:l tri
buna. constitui traição formal ao pro
grama do partido. Isso Lenine dis5-=.
Fosso nprcsentar o livrW V. E~.'" .

O SR. CARLOS PREMEs - Lc
nine enriqueceu o ma:t'xísmo.

E, agora. perm1l:l V. Ex." informe
por que a questão religiosa náo entr::L
no programa do Partido.

Dentro do Partido Comunista, no
Brasil como em todo o mundo, in
clusive na União Soviética.. os ma.r
xistas constituem minoria. Sua con
cepçfio materialista não é imposta.. não

é obrigatória dentro do Partido. Sem
pre adotO-mos um programa. poHtlco
conforme a época histórica que atra
vessamos. Nós, comunistas. lut::lmos
pelo .:ocialismo; pretC:ldC~10S cil~g:lr

realmente. a eliminar a. cxpiora.çã.,)
dO homem pelo homem; ist.o não q:.Ier
dizer. absolutamente. que tencionemos
implantar comunismo 0:1 su.óali=.;:1'lo
da noite para o dIa. Justamente por
sermos materialistas e c<:lmpreender
mos que tu<lo depénde d:ts conrllções'
objetivas. examinamos. nos momentos.
históricos. as de cada povo. para. ve
rificar o que é possível fazer com êS'iB
material.

Nas condições brasileiras, por eXp.ffi
pIo, seria tolice pretender, hoje. 11ma
revoluçüo socia!isb.. O Bl"asil' é um
dos países mais atrasados do mllndo.
O:i r~stos feudais ai estão vivos. s~n-·

do necessário liquidá-leso pata que se
torne possível uma rápida expansão
da economia capib.lista. Será M!"a.
vés do desenvolvimento pronto d~

capitalismo que mais ncprC!:S:1 ~ll:~::;a

remos ao soci::olismo. Nós, marxistas,
acreditamos na verdade da ciência de
Marx. de que o capitalismo leva. ine
=<oràvelmente, ao socialismo.

O Sr. Daniel Faraco - Permita V.
Ex.~ que lhe diga o que parece ser.
com poucas cxce~ões, a convicção 'de
todos nós. O Part.ido Comuni~ta. den
tro da democracia. e dela se val'3nóo.
'Ptetende instaurar um sistema' fun
damentalmente antlderoocrátlco. Essa
'ê a verdade. Sr. Senador.

O SR. CARLOS PRESTES e
isso que negamos. Sr. Deputado, de
clarando que V. Ex.>1 está e<]'livo
cado. E assim como acredi.to n:l sin
ceridade do ilustre Representante, es
pero que também creia na dos homens
comunistas e no que inscrevem no
programa do Pa.rtido, t,anto mais
quanto, dura.nte um ano de vida le
gaI. o Partido Comunista fUI dos que
mais lutaram pela democ:'ê~iaem

nossa pátria. Durante anos e anos
temos lutado pela' democrada. por
que o que desejamos é a. democracia.
com tOdas as correntes politicas; que
remos que todos os homens sejam
realmente iguais perante a lei, podcn-
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. do o marxista dizer - sou ma.:"isla
- como o crente diz qüe é crente.
cada. um defendendo suas idéias. l:.'
vando-as ao ~~VO, expondo-as à
nação. Através do voto. Srs. COl1S-

· t1tulntes, lutamos pelos postos de f;n
vêrno - para aplicar o que? O r-ro-

·grama do Partido. Em cada etapa que
· vivemos.

O marxismo, Sr. Deputado Daniel
'Faraeo, não é um dogma.. como

V. Ex.a julga. V. Ex..... pensa que
"O Capital", de Marx. é uma. B1blia,
um livro c3crito para todo e sempre.
Não. E' um método de análise, nma
ciência que se enriquece com :1 vidn..
Seu autor 115.0 podb, por exem;Jlo.
nem de longe, prever que, na época da
revoluçfto socia1ista. qu~ndo p~rt~ C!,)
mundo já chegara 20 socialismo. n:l
queles países onde o capitalismo ~!'t~"

mais avançado - a Inglaterra e (~5

,Estados Unidos - as duas malc,:es
potências imperia!ist3s. justamC!lt~

nesta. época em que o soci:l.JlS!1"l') ,ii
existe numa parte úo mundo. ~:S<;:15

duas potências imperialistas pud~s5çm

.se 'unir ao soôalismo para comba.t~1"

um terceiro imperialismo maIs re8.clo
nário. Quer dizer, tal colaboração é
algo que nenhum cientista podc>ria.
adivinhar; traz: grandes modifIcações.
emique<:e o marxismo. traz mesmo

'uma possibllidade de evolução p~c!

fjca para o socialismo. E Marx nãl~

nega essa evolução pacifica. O que
Marx disse sempre foi Llue, est~ldanQo

a história da hu~anidade. não se co
nhecia nenhum caso de qualquer clG.s
se social ter n,bandonado, sem luta.
R sua. posição de domínio. Mas. nas"
condições novas da humanidade. em
que foi possivel a colaboração :lo
mundo socialista para esmagar o 11?

zismo. essa colaboração, continuanLlo
por mais algum tempo, pode re:l!
mente facilitu.r. e é admissiv:.-l. c11e
gar-sc R essa evoluçáo pacUlca do ca
pitalismo para O soclr.lismo.

Temos nosso ponto de vista c r:.'
c~lnhecemQs o de V. Ex.I\.., que é ,) d~s

três etapas, que achr. possi"el. 1)ara
sairmos c~ssa exploração. Resp2ita
mos essas idéias e pedimos que as
exponha. à nação. como explanamos

as nossas; depois, vamos disputa:' a;:;
sufrágios do povo.

a Sr. Go/reda Teles - Isso tudo
que V. Ex:~ está explicando é, evi
dentemente, uma velharia. Devo, en
tretanto, dizt'r a V. Ex." que o llltlr

xismo...

O SR. CARLOS PRESTES -- Vl)~:::~

~xcclência mu perdoe. mas o t~n1PO

de que disponho é pouco.
O Sr. Go//reda Teles - ... para nós

represent'l doutrina absolutam':nte
fracassada. Já deu o qne tinha dE' (í~r.

O Sr. Carlos Prestes ~. V. Ex ,a já
disse isso da tribuna.

O Sr. Gofredo Teles - De mal\eIra.
que a explicação de V. Ex. tL sõbre o
mar:<ismo é i~Jútil, lUlla VEZ que todos
nós já conhec~mos essa doutrina.

O SR. CARLOS PRESTES - Pt'lllli

tn. V. Ex." que continue.
Senhores. o Partido Comunista,

como partido polillco, tem o seu pro
p;rnma. Não vou lê-lo a~or;], porque
Ú cCllhccidn de todos c do Tríbtmal
Eleitoral que registrou u nosso Par
lido .

A confusão geral provem daqueles
que :.luerem desviar a luta polltica
para a luta religiosa ou filosófica.
Não é, entretanto, esta luta filosófica
que nos interessa. Justamente porqne
somG15 comunistas. nós, dirigentes. que.
dentro do partido. já chegamo:; ao
marxismo. sendo, portanto, materia
listas, sabemos que a consciência dos
homens é dcil'rmlnada pela existên
cia dêlE's. :i::sse o nosso ponto de I:~ta

materiali:;ta. de modo que nito alim::on
tamas nellhuma ilusã.o de pretender
modificar :1.<; idélns dos homens :l tra
\'és u!SCllSSÕCS filosófkas e fazer pro
pa~n.mla ou catequése filosófica ou re
ligiosa. enquanto não modificarmos as
condições maLeriais d~ vida do home:n;
quer dize!", enC1uanto náo tirarmos o
homem da cxploraç[LC} em que vive,

Essa. a ;~ossa posição. êsse. o senti
do de nossa luta. Alem di~su, o mar
xismo pa.ra nós é instrumento de aná
lise, métooCo cientlii::o que em?rega
mos para melhor compreender os ~on
tecimentos sociais, buscando a. causa,
prIncipalmente econOm1ca dêsses acon
tecimentos e ter, portanto, pers-
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pecUvas. saber para onde ,ramos. por
que ciência é previsã.... Nós noc utili
zamos da ciênci~ marxista para
procurar prever e isso, eviden temen·
te dentro da fragilidade humana. tan·
to mais quando se trata de fenôme
nos sociais. Se para os fenômenos da
natureza é mu.llas vêzes difícil prever
- e as próprias teorias estão sendo
<ilà.riamente enrlquecidas, mod1ncadas.
ampliadas ou generalizadhs. negando
se hoje () que foi verdade para os
maIores cientistas durante SéCulos, em
ciência social é justamente mais di
fícil ainda, porque nós. que vamos
utiliza r essa ciência, participamos dos
próprios acontedmentos. de modo qU2
estamos sob a influência de nossos pró.
prios interêsses, das próprIas relações
de produção e das relações de classe
em que vivemos.

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex ....
declarou que a teoria ou idéia mar
xista está em permanente evolução e
enriquecida diàriamente por uma sé
lie de fatores ou circunstãncia.s que
os que crt:lram es.'ia idéia. a seu tem
po. não seriam ca\J:lzrs de admitir; e
citcu ~omo exemplo a colaboração ha
vida entre os paises capitalistas e a
Rússia. Agora. pergunto a V. Ex.... :
por que admite seja o marxismo idéia
em evolução e não admite também es-
teja o capitalismo evoluindo? .

O SR. CARLOS PRESTES - Se
fôr- possivel chegar a uma sociedade
.em que não haja exploração do homem
pelo homem e essa socIedade qulser
continuar <...':;ffi o nome de capitalista.
não terenCbs l1l),vla:õ.. náo a combatere
mos. Combatemos a explo'l'ação do ho
mem pelo homem; batemo-nos pela
passagem dos melas de prOduçli.o das
mãos de uma minoria para a socie
dade. Se o capita.lismo está evoluindo.
() marxismo não foi modificado; e a
hipótese de Marx era a de que. à me
dida que a idéia cresce e se desenvol
ve. leva i:r~p.xoràvelmente ao socia.lismo.
porque cada vez mais a produção se
concentra. cada vez ma..ls o trabalhO
é coletivo. é social e. no entanto. a
apropriação é individual. Essa. a con
tradiçã.o Que faz romper o ca.pltallsmo,
que torna. inevitá.veJ. a marcha para O
socialismo.

Agora, vejam bem VV. Exs.;
nesses últimos anos. com a guerra,
devido a guerra, houve coneentração
formidável do capital. inclusive nas
mãos de um Esl3do - o Estado ameli
cano - como houve na França. na
Chécoslovaquia, com a nacionalização
dos bancos, das minas. na Inglaterra.
Essa, a evoluçã() do capitalismo para
o sQGlalismo.

Quanto ao ma.rxismo. está sendo en
riquecido pela. e::xperiênc1a hIstórica na
luta. pela transic;ã( do capltall.smo ao
socialismo.

O capitalismo. à medida que, cresce
e se desenvoh:e. dá passos para o
abismo. para () desaparecimento. O
capital cada ,'ez mais se concentra nas
mãos de uma minoria.

Diz-se muito que os comunistas são
contra a propriedade privada. E' fal
so. Pretendemos chegar ao socialismo.
à socialização dos meios de produção;
é para ela que caminhamos,

Quanto à. propriedade privada, com
as desaproprIações. quem a está real
mente liquidando é o capitalismo.

Vejam bem. Senhores: no Brasil, a.
pequena burguezla, a classe mé<Ua. se
está proletarizando. com a inflação, a
passos agigantados. Elementos da elas-

• se média, para manter o nivel de vida
que vinham mantendo, já Que seus
vencimentos, seus salários não cres
cem na proporçi!.o do custo da vida,
são obrigados a. hipotecar a última
casa. a levar a 1lltima joia ao Monte
Socorro e, mais dia menos dia. fica
rão sem braços para o trabalho. As
&.Im, são mllharE:s de elementos da
classe média que passam para o pro
letariado, que p~sam a ter, exclusiva
mente, braços p,ara ,trabalhar. Marx
dizia que o capjtalismo evolue nêsse
sentido. Isso que, há .nUitos anos. era
hipótese, hoje c<>nstitue fato provado'
pela própria história. portanto existe
sodallzada uma. parte da humanldade.

Senhores. peço permissão para con
tinuar, porque o tempo de que dispo
nho é multo curto e a matéria. é
vasta.

Sendo comunista, somos socialistas.
lutamos pelo socialismo. e não negll
mOS. Desejamos chegar. realmente, s
uma. sociedade em que OS meios Oe
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IlI"odução pertençam a todos, esteJ;l.ffi,
de fato, nas mãos da sociedade e !lia
de indivIduDs Que exploram a ativI
dade das r;randes mnSS:ls trab~lhadl'-

I,

raso
O Sr. Go/redo Teles - V. Ex.~ di

ria melhor: do Estado.
a Sr. Danie.l FarG.{'o V. Ex."

quer dizer na mão do Estado, p0l'Ql:e,

na da sociec!~de é muito vago 0:<"
pôr em mãos elo Estado os mdC3 de
pro(luç'B.o é t;ma tirania..

ü SR. CARLOS PRESTES
E' uma teoria também de V. Ex ll •

O fato e que temos uma con<:epção d,'
Estado difErente da de V. Ex.", :j'lC

desconheço. Para nós, O Estado ~ r.
que vemos no mundo inteiro, é a urg:l
I.ização de uma minoria, de urna clRS

se possuidora dos bens de proaução
para explor::!r as grandes massas.

a Sr. Gotrecto Teles - Estado nU!1ca
fC"i lsw; e a nação ptllWcament!:l or
ganizada. V. Ex." não pode contes
tar, náo pode dar lições novas sôbr~

o assunto, qUe jã. se acha definitiva'
mente cstudac1o.,

o SR. CARLOS PRESTES
E' uma definição metafísica, en: pa
lavras.

Para nós, que somos materialistas e
plocuramos o lado objetivo das coisas,
vendo e sentIndo na nossa pr6Dria
carne, o Estado é a justiça burguêsd.:
O Estado é o Tribunal de Segurançs.
são as policias, as cadelas. a.s pri
Sões ...

O Sr. Go/redo Teles - Isso é :J.
deturpação do Estado, náo o verdadel
':to Estado.

O Sr. Daniel Faraco - O orador
def1rJu o Estado sovJético.

O SR. CARLOS PRESTES
• .. os instrumentos de que se sel"','~

uma minoria. para poder domlnu ::l

maioria, porque em tôdas as forma..ões
econõmico-sociais, tanto escravajlsta
como feudal, como cs.pilalista, o nú·
mero dos dominadores é menor GU<? o
{'os dominados e explorados. E ~SSH

Dlinoria necessita exatamente de ~:ll~

instrumentos, que são o Estado.
Srs.. na União Soviética existe o

Estado socialista que. agora, já. luta

quasi que sõmente com o ~xterlor.

Entretanto. no início, quando o Esta
do Soviético surgiu, teve de ser re:l!
mente vi~oroso. para cnfrenl~r a clas
se dominante, que havia sido derru
bada, m::ts que, durante séculos. haVIa
explorado o [lOVO russo e o havia le
vadu às derrotas formidáveis de j904
c 1917.

O Sr. GCJ;-cdo Tr·?r.s Mas que
t::l!1lbêlll e E:,t~du.

() ::iR. CARLOS ?lmSTE:S
Sim, 0'31'0$ •• E~t~.do sodalista, o que é
difc!'entc. porque niio há C"1:l~~c ;, ~x!)l()

rnr. O Esta-do. Ia. dC'.st ina-se a en f l'::! II to! r
e dominar LJ inimigo exter.1O. n'lrque
f' interno já clrsaparecw, Pode-se di
zer (1 Clue se rp.lls<.'r dn. Uni?o So\'i:itic~,

1'1:lS não 'lne lá Vl\';l alguém do tra.
balho alheio; lá não exi<;terTl olm;ué
S<'''; n~ UnirlQ Soviética qllcm n50 lra
ball1:t não COnt'~. E' o regime vlgo::nte.
essa a :::;vciccJ:ldc. Huje. só eXiste uma.
classe; () prc:{'t~.rjado.

Sendo ~ocia1ista. nas condiçõrs no
vas do munclo. derrotado como foi o
nazismo. através da colaboração rias
r.:lções drmr.:r.:-:itic:\s, princi;~::.rmpnt~

das tr~:; graudes p;)tências: u Unl:i;)
soviética, a Inglutcrr3. e os :~,)tadoc:

Unidos, é po~sivel uma paz dur::doura.
E enquanto hou....er paz no r.:undo,
aceitemos, "\ través lima amí.lise .)bje
Uva àa realidade, que. em nossa Pá
tria, 8 marcha para o socialismo pode
ser f<.?lta pelos processos democráticos,
das discussõe~, da eciucaçãCl poHtic~

cio povo.
a Sr. Gofredo Teks - E' cOJltrt.ria

:l doutrina de Marx.

O SR. CARLCS PRESTC:S
V. Ex. tl esta. dcfenjclldo Marx

Não temos r~ceio de f:lu':- cem tóda.
~jnceriàadc declarações cte"sa n~ture

7.:\.; queremos expô. Qual a posiçã<J do
Partido; desejamos a luta dC'rncc!"'â.
Uca para. mostrar ao povo as nOSti8S
i<jcias, nossos poatos r:c vista. 1:, at.ra
vês do povo,lut.'1r por aquilo 3 'l;;.~ te
mes circlto, como Clualquer Pa:-! ld:>
Politlco - lutar pelo poder.

~se é direito que C3.be a. cad'l pa.r
t' do, mas não no ser.tido de chegar ao
poder e implantar, da. noite pa:-3. .:>
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dia. o socialismo ou o comunismo.
Justa.mente porquê somos matE"!'iaUs
tas sabemos que não se pode lmpl::m
tar' o comunismo da noite para o dia..

O Sr. Gofredo Teles - Mas o co
mUl)jsm<J foi lmplantado r.a RÚs$ia.
de um momento p.e.ra. outro.

O SR. OARLOS PRESTES· - V
Ex:." está. equivocado. A revoluç3.o
ocorreu em 1917. e foI somente em
1929 que se 1nlclou. com o prImeiro
plano qulnquenal. a instauração ebs
bases do socialismo. Lá não fol im
plantado o comunismo. porquê na
União Soviétíca isso n5.o existe. e, sim,
o socuIismo; o comunismo é et3.pa
superior do socialismo. Depois 'Ja re
volução de 1917. s6 em 1929 S~ Ini
ciou a contl.'ução das bn:>es do sclCla
lismo.

Ness3.s condições. fazendo uso de
UIllil expressão de Marx, ela responde
co.m antecedência aos que f.l11.m de
Implantação do comunismQ, e isso é
bastante sério, porquê eu n:esmo já
passei nove anos no. prIsã.o. acusado
dq tentar implantar o comunismo no
Brasil, quando nem naquela época nem.
agora pretendemos tanto. Seria uma
utópia. uma ilUSM, corno dizia Ma:x;
nós, marxistas. nlio preliendemos a
implantaçã.o de nenhum estado ideal.
uma cl"lisu m·odclar Qualquer; lutamos
pela. negação de tudo isso que aI es';à
dêsse estado de miséria. de atrazo, de
ignorância .

Como construir essa negaçáo? c(,'n
os m3.t-€riais àe que dispomos, alco
difert'nte dessa sItuação d€ rniséna,
dentro das condiç.óáJes extraídas da
era que atravessamos, de dentro do
povo em que vivemos. dentro das con
dições brasileiras. Ningucm mais do
que nós, as~im o deseja; justamente
porquê somos materialistas dlaletas,
I'Ião pretendemos de forma algun1.a co
piar outros, a quem quer que seja,
porquê estudamos a :-eal1dade ')rasl.
letra. naturalmente dentro do quadro
mundial e com os mater1a}s de Que
dispomos no BrasH. dada. a. et3ps. hts
tórica que estamos vivenào. Pelas
condições específicas do Brasil pode
remos. então, chegar a construir a
negaçã.o dêsse estado de miséria. a:.ual

,. ./

Da! a preocupação que temos de ana
lisaI' objetivamente ::l realidade brasl.
leim.

O Si. Jale~ Machado V. Ex.&
acha Q.ue os métodos empregados pelo
Partido Comunista. de agitar aS mR.S
sas em tOrno das grandes clda.dres~

provocando, portanto, o abandono do
campo poderão conduzir à malhada
da situação econômica. do Pais?

O SR. CARLOS PRESTES - V.
Ex." está equivocado, poIs isso, não
faz parte do ?rograma do Partido CO
munista. Não estamos pro<:~:JeI:ao

assim; peló contrá-rio, estamos lutan
do pela ligação com os homer..s do
camp<) , pois. sabe V. Ex..il . ~ dlficfl :lo

um comunista entr~r num:.. fazenda
brasileira.

Não somos os culpa<ios da slvt.:.oção
a que V. Ex.il alude. A culpa do êxo,do
ru.ral cabe ao capitalIslllO: da cnse
terr1vel decorrent~ da situaçãO) á:; po
bresa das massa.s no interior d:>.. nossa
Pátria não somos responsáveis. São
restos feudais: o camponês que !ra
balha de sol a sol não tira o i..""ldispen
sivel paJ'3 comer, e sabe, a.l;ravé~ ela
própria experiência que, l"lluibs vezes.
indo para junto de uma estação de
estrada de ferro na cIdade pod~, nut?
dia ~de rnnJs ou menos sorte. consegU1r
pela esmola. mais do Que ganh~ em
um ano lnleíro de trabalho. Nos::.')
sert:mejo é multo intellgente, muit·}
vivaz e, naturalmente. quando sente
a exploração, a brutalidade, tra t, de
fugir. A sit.uação, hoje, é de fu;a
acentuada para. a cidade; mas, em ab
soluto, não som05 nós os provoc:1d{:r~s

ctessa fuga.
O Sr. JaZes Machado - O Partido

- Comunista tem protegido todos 1)5 ~o

vlment<ls tendentes a elevaçáo de sa.
lâI10s de trabalhadores da cidade V.
Ex!' sabe multo bem Que o opc:'~n:>

da cidade ga.nha 50 a 60 cruzeiro,; por
dia. enquanto o trabalhador rural ape
nas percebe 10 cruzeIros d.1ã.rlos.

O SR. CAltLOS PRESTES - Somo~

o partido do povo, ligado ao P!'o~et3

nado. A sltuação do povo já. na::> é
sàmente de miséria. Posso dlzer, dcs-.
ta tribuna. porquê estou certo que esta
pa1avra rol a,.plaudida por centenas de
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mIlhares de brasileiros, em grandes
com1çlos. aqui na Capital da Repú
blica, em Sáo Paulo, Recife e outras
cidades. Do que o Pais sofre hoje t:
de fome. Desta situação de fome, qu;\l

,a saMa, para o proletariado, senão
pela melhoria de salários? Desde que
os governantes não tomam medidas
práticas para baratear o custo da
vlodá'; para não ser ne<:essário o au
mento de salários ...

O Sr. Glicério Alves - 'Poderia di-
.zer que VV. EE.& têm esta.belecido,
entl'e nós, com as greves. a fome p-.lra
o povo brasileiro. Apresento n V.
Ex.& um depoimento do que se passa
no Rio Oran'de do Sul.

O SIt. CARLOS PRESTES - Diz
V. Ex.:J. Que nós estimula.mos as gre
ves? l..t:::.s, em verdade, quem :>.s es·
timui:< é o Gúv~rz;oJ

O Sr. Glicáio Aive:; - ·No Rio
Cr<,:nd..:: tIo Sul temos uma safra
euorme de cel:'enis. que não pode ser
b·~.~::;p8rt~da devido a crise do car
váo. c0nseq;·(·~tc dn. Greve dos mi
nell'Os.

O sh. C.i~P.LOS PRESTES - V.
Ex.a s?be t'~ condições em que vi
vem o,tru!>:lhadol'('s nC':;sns minas de
cnrv::o.

O Sr. C/i"hio Alre> -- Sr.·i pcr
feit:lInent·~ c acho imp~ll'iólicn a gre
ve.

O Si.l. Ch1~LOS P:1·SSTES - As
co~~diç&cs de 1mbaUlo m~s :ninas de
car...~o no Rio Grande elo Sul são hu
milhantes, vex2. t6lias, de verdadeira
explor~çfio.

S5.o de Ulila tal bn<l::l.1ida:l::! (;:.Ic. con
tra e~c.. t~!Il obrig:!.çà~ de se levantar
tocos os brnsiieiro::;, p;:ra exigir da
quela. ernprê3u que não mate de fome
os nassos concidadãos. Aumo:ntar o
salário d3~uclr.3 operários é medida
patriót~<;a que t~dos temos obrigação
de exi3'~r. para acah:lr com essa s1
tuaç:ío de miséria..

A solução pal"a fi greve a. que alude
o nobr:: Rept'esentante é muito sim
pIes: b~sta a umentnr os salários para
que o:; trabalhadores voltem ao ser
viço.

O $t. Gofrcdü Teles - Aumenta
se o salário, trabalU:l-se menos•.

o .SR. CAr~I.OS PRESTES ~ Isso é
umt;. teoria fascista.

O Sr. Cc.mJJos V Cl"yd - V. Ex.n
permite um aparte? Em 1935 (azia
tU p3rtc da Asscrnbli:i3. Legislativ~ de
São F'a.U]o; o P:ntido Comunista cs
trL\'~ então fora. da lei. Naquela. épo
ca, Cll!;,~ndu grande tru a queima do
café, eu já. pE..'dia que se fixasse o ho
mem no cawpo. porque êlc já come
ç2.V2, a ab~.ndOllá-Io: entretanto, de lá.
~ té esta d::üa )~f;D se tomaram mcdi
áil.5 protetor~s dos trabalhadores do
C[;.ml'O. que fogem dos campos por
falt.a a!:.::;oluta de amparo.

O SU,. ChRLOS PRESTES - Al;:ra
dcçv a V. Ex.'" a CO;:ltl'ibuiç~o que traz
ao ::l€:U discur:;o.

O Sr. OoSz'clldo Um"" - NflO adla.
V. Ex.~ que o êxodo U0S populações
11.1!·:.:.is lJur2. as cidades é mais uma
l"'l;L:rcus::;:~o do ucs~nvol\'imcnto jndtis
ltüd, Lt:unil!o no mundo?

O ôrr. ("_o...l~LOS PI~E3TES ~- Cun
c['rdo Com V. Ex.a , e rligü mais: e~tou

ct:?~o de Cj ll:~ (:sse é:":vdo do trabalha
dor ru~'~d pura rlS citlades virã r.cn
tribtür no sentido do descnvolvimen
tt; d:.l t:'::cni('~L ael'icola, porque, no dia
('D: ::l~e o (a;.:cnddro ou o dono da Lcr
1 a já 1150 ti V(:l" II bra~o ficil p':ra et~l

I iv:~-L1.. :.;el'thl o!.'ri;"·:1Clu a pagar sa
làr! :;:, ln:~i;; ~lll os peJos poucos braços
(il'~ li::.: n <;tar. forçosamente ha de se
intt'I ~::;":'l" pu:, uma técnica mais nvn.n
çr..U::t 110 s.~tor d~ ag-rtcultura. pro
cUral';'l slIh.';Utuir o braço pC!..l. má
qui .1:1. SC;"ú um passo :ldiante. Es
tc.'::~3 c::n!inll:u1do. E' n. marcha pa
ra u!';h} elo capitulü:mo. O prü;;resso
11::'0 ~.:: faz sem soirilr.~:nLo. E' () que
no:; mustr:'. têda no história d~ hu
l1lnnid~G.e. l. pró;::,ria constr11<;ãu do
saci?lismo na UnitLo Soviética foi fei
t~ :í Cl.':..t:r. cl~ grandes ::;acrifícios.

O Sr. Gofrcdo Teles - A custa de
vicH:ncia c sangue.

O SR. C."l.Ri..OS PRESTES - Fu!
p:utic1pante r.cssa constru.;ão e não
SAl:! qualqut.:r vIolência.

O Sr. G~mi Jú1:Íor - Purquc V.
B~:.n. não era russo.

O SR. CARLOS PRESTES - O
s~criHdo era voluntário e consciente.
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de homens que sabiam o que esta
vam fazendo: comiam pã.o negro para.
que o trigo tõsse exportado~ certo de
que o clinhelro de exportação desse
trigo servJ.r1a para a construção dos
altos tornos da indústria siderúrgica
do Pais, e Que representava a. nber~

ts.ção da Rússià..
O Sr. Glicério Alves - Todos nós

devemos ter espiri to de sacrifício.

O SR. CARLOS PRESTES - Nin
guém mais do que n6s, comunistas,
admira o espirito de sacrifIcio, e pro
cura. na medida de suas capacidades.
dlspender todos os çsforços na. causa
que defende. Nós, os marxistas, que
constltulmos, sem dúvida, minoria no
Partido. utilizamos o marxismo como
instrumento de aná,1fse.

Se o marxismo é velho, é er:-ado.
creio que os nossos adversárIos de
vem ficar muito sati13feitos, porque.
usa.ndo ciência. assim errada, s6 V:l
CIOS cometer faltas, desatinos, e mar·

.charemos certamente para completa
destruição.

Para nós, o marxismo é clénc!a cer
ta, é mesmo arma onipotente, justa
m~nte porque é exata. porque é ciên
cia provada. já. na prática.. Esta. é a
nossa opinião. Não fazemos a cateqne
se do marxismo, não temos nenhum
fnterêSse de fazer adeptos do marxismo
dentro desta. Assembléia, nem mesmo
na luta popular; educamos o povo e
procuramos congregá-lo em tôrnó do
partido, que é partido de reivLndica
çóes políticas. Utilizamos o marxismo,
apenas para n05 orlentar:no!ii na
ação.

Senhores, cremos hoje, nas condições
atuais do mundo, que a. marcha. para
o socialismo é possível pelos proces
50s democráticos; lutamos por isso;
mas. justa.mente porque cremos QUé 1s
to é pOSSível é que defendemos s. de
mocracia.. Julgamos que é lndlspen
sável defendê-la porque.. se não o n
zermos, se a demOC!"acla. nos rõr nega-
da e se os direitos dos cidadãos desa
parecerem, Senhores, marcharemos, a
DOSSO ver, inevitavelmente para. a ca
tâ.stro.fe, para grandes e violentos
choques de c~sse.

Não há exemplo lllstórico dessa
natureza, ou se há são muito rar03.

/

o nosso povo - que conhe~emos bem..
- é um povo de grandes tradições de
luta pela democracia. A ·nossa mod
dade, a nossa Juventude em 6~·

ral pouco conhece do que foram aque
las gloriosas lutas do inicio do
século pa.ssado; lutás em que se
revelaram chefes. como Frei Ca
neca. Domingos José Martins e
tantos outros. Nossos pa.trfcios náo se
deba·rão esmagar. recolontzar, desa
parecer, se a democracia. lhe fôr nega
d3. Se vier novamente a. ditadura.
ma:rcharemos inevitavelmente para a
morte, mas, antes dela para o aniqui
lamento físico, porque a ditadura terá
pOr fim manter o sta.tu quo e todos
sabemos Qu-e isso não é senão a misé
ria. cresce:1.te e cada vez maior das
grandes massas; e·lém da miséria, há
o at,razo, a. ignorância. A instrução pú
blica em nossa Pátria. toma-se, cada.
vez mais. privilégio dos ricos. Até há
poucos anos o pequeno funcionário
ainda. podia dar instrução secundAria
aos filhos; hoje, porém, o pequeno 'fun
cIonário já. não pode pensar nlsso,
porque não consegue sequer comprar
cn.lçado para ós filhos, quanto mais
un1f~rme, livros. etc. •

Cada vez mais a instrução é, - re
p1to. - 'Privilégio dos ricos em nossa.
pátria. ...

,
Q'Uanto à instruçâoprlmária, sa.be

mos da situação em que a mesm~

se encontra.

Estive em Recife. há poucos, dias
com o Dr_ Ageu Magalhães, Secretá-
rio da Educação e Saúde do Estado,
que me dizia haver tido necess1dad~

de suspender a instrução !lslca nas
escq1As, porque as crianças não esta-::
"am em condições de fazer ginástica.
bem assim as pro!essôras de minis
trá-la. Para que a freqüência- às eSCQ- .
las aumentassé, procurara fornecer co
pO d.e leite às crianças. Era com êsse
copo de leite que :!e a.l1mentava:n. mas
o Estado não dispondo de verba p:lr~

tal !im. essa Uge1ra. refeição passou
a ser feita. por meio ~e contrlhulção
parUcula.r.

No d13. em Q.ue lhe tale!, mostrou-me
um rna~a, pelo qual se via que nêsse
dia eonseguira o maIs alto nfvel d~
aUmento 1.200 lItros de leite - quan~
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do, pela sua estatística. havia necessi
dade de 2.000 litros.

Esta a realidade. Se não saimos de
la, marchamos para os grandes chQ
ques de classes e para ~ns violências
inevitáveis. Mas isso não depende do
comunismo; não são os comunistas que
estão agitando e fazendo greves. Eles,
sem dúvida, apoiam a luta do proleb
r!ado. Estamos a seu lado.

Julgamos justo que o proletariado
lute para melhorar suas condições de
vida. Não é digno o homem que, de
braços cruzados, vê o filho morrer
de fome. O homem que assiste o filho
morrer à fome tem o direito, tem o de
'ver de lutar para que essa situação nãl)
continu1.

O Sr. Glicério Alves - Será um cir
culo vicioso: aumento de salário, tor
nando mais caro o custo da vida e
trazendo como conseClUência a dimin'Ji
ção da produção ..

O SR. CARLOS PRESTES - A
história da humanidade ai está pru
vando o opôsto disso. O próprio Fard,
grande industrial - está ai para de
clarar a contrário a V. Ex.ll: o aumen
to de salário lncrementa a produção.
A outra tése é reaclonãria e já com~·

pletamente batida; é tese de reação.
de esfomeamento, não é tése justa. nem
humanitária.

A tése verdadeira, provada pelos gran
des industriais, pelos cientistas do tra
balho, é de que o aumento de salário
determina. maIor produção.

O Sr. Gojredo Teles - Não se tra
. ta de aumento de salá.rios, mas. sIm,
de dar ao operãrio uma compensação
justa pelo seu trabalho.

O SR. CARLOS PRESTES
Quando aludo a aumento de salários, é
objetivando a situacão atual, isto é,
uma remuneração equitatlva, como
primeiro passo para se atingi\" um nl
vel garantidor da st:bsistência. Não
concordo com o congelamento de sa
lários; devemos a:ltes começar por

. congelar os prêços, reso1vendo o pro
blema da in!laçáo, paralisando a a1t3
do custo da vida, para que assim se
alcance nivel mais ou menos fixo, den-

o tro do qual tudo se poderá processar
com absoluto êxito ~s.ra a coletlvldR-

"'
de. Mas, aumentar os prêços, deixar
que êles cresçam e apresentar-se como
solução o congelam~nto de salirio3,
realmente não podemos admitir seJa
ésse critério capaz de nos levar a uma.
situação inteiramente satisfatória.

O Sr. J ales Machado - A té.se q \le
V. Ex.n está sustentanto seria per!ci
t::l..lnente exata. se V. Ex.a defendesse
o aumento de sa.lário para toda comu
nída,dc brasileira; o Partldo Comunls
ta. no entanto. só tem pleiteado êsse
aumento para os operários agrupados
em. tôrno das cidades. Com essa ati
tude êle e~tá prejudicando dois terço:;
do proletariado.

O SR. CARLOS PHESTES
C:lI1hece muito pouco, o meu nobre
colega, da nossa atividade. pois o Par
tidc Comunista, nestas últimas sema
nas. em São Paulo. cresceu muito maIs
no campo que na cidade. Sua ativi
dade foi muito maior na zona rura1.
Grande númel'o de células, de LIgas
camponesas estão se formando nos
campos, e começam a lutar por melho
res condições de vIda. E se elas têm
apelado para o Partido Comunista. é
é porque este está sempre ao lado je
tôdos que lutam pelas causas justas.
E não há coisa ma!:s justa que aquela
que procura melhorar o nivel de vid3.
dos trabalhadores do campo.

O Sr. JaZes Machado - Mas, ao
mesmo tempo, o Partido Cornunis!,'l.
exerce pressão sôbre os preços da la
voura, prejudicando, assim, grande
mente, os produtores.

·0 SR. CARLOS PRESTES
V. Ex.ll. labora em equivoco. Não oU\"íU

a leitura, há pouco feita. da passagem
do discurso pronunciado em 23 dE::
maio do ano passado, em que criti
camos a fixação dos prêços dos produ
tos da lavoura. Sômos contrários a
êsse tabelamento, que envolve grave
lnjust1~a. pois, enquanto os campone
ses náo podem conseguir prêços mais
alt·os para os seus produtos, de outra
parte não dispõem de recursos para
aquisição das indispensáveis utUida
des à. existê:J,cia própria e de suas !a
romas. Posso até fornecer farto ma
terial, relativamente à atividade do
Partido Comunista, no que te1'~l imen
so prazer, a flm de que os nobres cole-
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gOlS tenham conhecimento perfeito da·
atividade Q.ue vimos desenvolvendo
em ddesa do programa que nos tra-
~rn~, -

Ins~.:;to aindc., Sr, Presidente, na
tese Jê. focalizada: cremos possível a
marcÍla do socialismo, cientro dos pro
cessos democráticos, e nesse sentido
receberemos com 111uita. satisíaç.ão a.s
lJ1"opoJiçõcs do Sr. Deputada Daniel
F'araco. A sugestão há pouco apre
sentada por S, Ex.a , é no sentido de
Que se busque uma saída., uma solu
ção, por três meios diferentes: a pro
pricJ~,de, a participação nos lucros da
administf2.ç:ão e,' mais tai"d~, a có
propriedade. E' êsse, sem dúvida. um
(;O~ c.ilüinllos, que não crêmos seja
jusb. lnus cst~ não é o momento opor
tuno p;:..ro. disct:.tir. Temos os nossos
l;ontQ:; tie \ ísta., que vimos deíendendo
~rdeuLt:l'lcnte, c c;ue sã.o do conhecl
mClltu da. N:lçio. Esp~rnmos que o
(;;ci: Úl ~do brasileiro um dIa reconheça
,:c (jt:e h'~o está a razão, se com o
iluztrc Deputado" Sr. Daní;:} Faraco;
~c c:·:t~vcrb1Vs errudos. ü'remos a maior
sa tisfação ele dar a mio à palmatória,

Sr, Presidente, e~minamos os fe
nóme:'~o$ p::liUccs e ~ociã1s como cien
tistas, e t':>-:lo <:'.entista. quaI}do in
dice (;r:'1 erro, agrzdece a outrem a
correção que se lhe faz. A auto-c":,,Hi
cu entre nós é condiçâo de lu~a pela.
mclti.on:l e pelo progresso, Tt:mos, re
pit':l. ncss('s pontos de vista, e nos b:l
tCl.'H.l3 pelo programa apresentado .pe
10 nv::',~o partido, que está devidamente
rq;ist:acJo 1;0 Tribunal Eleitoral.

O ,(.;r. Da.de! FaTC/.;::O ~ V. E..~.a

uccit:t minh:t tésc, há pouco exposta.
e que V. EX,a já repeliu ?

O ::·a. CARLOS PRESTES - N~o

~c(;I~:l1!1os n ttse apre!:ocntada por V~

E..x.a , como já dccl2.rel. Se o êrro, é
nozso. e V. Ex.&. é quem esta com a
razão. esperemos, porq?e a vida e os
acontecimentos futuros no:? dirão. O
que nós comunistas pedünos. é que
haja v~rdacleira democracia !lO país,
para que, t2'nto V. Ex.a como nós.
po:;s::::'lnOS er.põr su~s teses e teorbs,
~omo entregando à nz,ç§.o 11 dr:cisão a
respeito. à. nação e à própria. História,

l-F-as, senhores, chego propriamente .'"...

ao assunto de meu discnrso. que é a
nova Constituição.

Justamente porque acreditamos, nos
dias de hoje, r.a possibilidude de uma
c\'oll1ção democrática. dentro da pró
pria democracia, para o socl9.1t;....
mo, somos os mais lntransigen,tes
defensores dêsse regime. Sua. de...
fesa no~ obri;a ao emprêgo de todos
os recurso:;. P01"qu.e. au.lqHilar a demo...
c1·~ci3.. ~ fazer d~saparecer a possibl ....
lid~de de soluçflo pa.cUlca dos graves
problEmas de hoje em nossa Pátria,
po1s não há de ser uma ditadura, um,
··salvador", nem um outro Estada Na....
\'0 qllC "i r~sol"'er aquilo que o Estado'
Novo n:~o resolveu c sómente agravou.

Por isso. a Magna Carta. que estamos
c1aboranrhJ precIsa assegw'ar, acima
de tuóo. o. verdadeira lS'ualdade peran...
tp. a 11.:1. E' necess2.rio chegarmos a.
um h'~~:l~-:: - e é i:;~o que deve ficar
n.!::~:CbUl·:a10 n:1. ConstItuIção brasileira
- em que tôons as instituições te.,.
nham, realmente, por filll. o progresso
social. j'tví'5 isto é que é, de fato
d.clr:.ccl"~~ci<".: gm·t.rno em bem~ficio da.
r:~~:~"' :r: r. 1l;~0 l:C :;!;~3. :"!l1:3.o:i:l. E' a
f~se em I1t1e tôdas as instUuições ~o

dais d~VCIl1 ter por fim o aprimora...
mento sodal. Utilizo esta e~pressã()

fi~l t~Q gI'o.nde C0ndorcet, quando da.
1:~(.vol-..:ç5.c r:'r2..~1cês2., porque êsse é Ó
sentido, o conteúdo de democracia.

As esperanças do pcvo na assem
bléia a'inda são multo grandes. Fo
1'ar.::. cnorm€s os sacrifícios da naçãl}
p:u~ comparecer ~m Inas::::l às UI'

nas cemo fez, Estivemos em con~2to
com o 11':)\"0 e obtivemos prov:t!3 pro·
\'adas C3S Stt3.S formid.áve1s csp.ero:n
ças nest:l. Assembléia.. :?ess~as hou\1~

qu~ passaram o dia inteiro p:lra C()l\

scr;ulr deposli.ar seu voto nas un~'1.S,

Oper~r:os e trn·bIlHl3,d<Jres de Hccl!p.,
qu-z n::'o hav~:lm conseguido zeu Utulo
eleítoral. mesmo sem êle. d~sespera

dos, qucrie.:n "·otar n todo tr:ln~ por
que tinham esperal1Ç3s de qu~ a As
sembléIa Ccostltainte Hles trouXc5se
realme~te algo de novo. uma situação
que f6sse BI negação do estado àe mi
séria c ~i.trazo em que vivemos."

Hoje, Senhores, a confiança já não
é a mesma. Devemos ter consciência. e
senti-lo. Já. cometemos, no conjunto
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dos nossos trabalhos, alguns erros qne
desiludiram a naç5.0. Nosso prõpriü
Regimento Interno e a votação a fa
vor d3 Carla de 1937, foram desilusões;

. m3.S, apesar di~so, a massalJopu13r 
prIncipalmente o prolelariaào - ain
da· têm. suas vistas voltadas para est~

Assembléia e muito esperam dela. in
clusive que votemos uma Constituição
capaz de defender a democrac:a e
de abrir perspectivas e po:;slbilidadcs
para o progra:lso de nossa pátria.
~ justamente devido a essas espera:l

ças qu~ nossa responsabilidade cresct".
além da. que já temos sóbre os om
bros. c{)mo brasileiros. e como repre
tentantes do povo, de realmente nsse
gurar, por meio de uma Lei Ma!;na,

. pvssib:lldadEs pura o progresso de
BI·asll.

Não se trata. para nós, comunist8.s.
de elaborar. no momento, uma Consti
tuição socialista. Não somos 1Cl.~::H~

tas. Sabr.l~"l()':; qllc hoje scri<J. llm6r:fJ
pensar nisso. Não é possível. Vivep:lss
em regime capitalista com grande rc
ma!1esc~ncia de reg:imcs pre-capistalis
ta, feudal e até escravagista. Nas
fazendas do DGI,3S0 interior. o trabaill:l.
dor bra~ile:ro ainda. é vendido - isto é
fato - por dívIdas. Muitas vezes,

: quando o faz2r~deiro pr~c~sa de un~

tra·b3.1hador. vai à faz~nda de eutro
que tem trabalhadores individados, pa
ga-lhes as dívidns, e, sem consultá-lo:;,
levam-nos para sua fazenda.

Isso é escravidão por divida.
O Sr. Francisco Perdra Isso

acontece 110S ~el·ingais.

O SP... CARLOS PRESTES
Quanto aos r~stos feudais. é conheci
da a prisão do homem à gleba. a explo
ração do trabalho rural feita p~los

capito.l!stas. porque é caracter1sticrl
do c:tpit:.lIsmo n relação monetária. a
produção para o mercado, as tr~~s

em dinheiro e o salário. ....
No regime capitalista. qU311do o

trab3.lhador estã na. fazenda ~omo

meeiro. como se chama, para viver no
pedaço de terra que lhe é atribl1I~lo,

tem de entregar ao dono da terra :1!C

tade do que consegue com o sUvr de
seu rôsto. ~sse homem. muitas vêzes,
pa.:ssa ano.; sem ver dinheiro, porque
sJ1 reina. a troca in ruztltra em espé-

ele, no illtl": rior da [azenda. Sáo rCl1li·
nlscências feudais, Que impedem a
criação elo mercado interno em no~··sa

páLria e dil:Cull:::.m, por isso, o desen
volvlmen to industrial.

f: tolice peilsar em desenvolvimento
industrial do Brasil enquanto não ti
vermos mercàdo interno mais amplo.

O Sr. Daniel Faraco - Nê'.5W PIJ:-l
to estou de pleno acOrdo. A luta pc·
lo mercado intefno - permita-me V.
Ex.:! o dedare - êsse ideal pelo qual
me venho batendo desde 1943, com tôo
das as millh~3 fõrças. é a :;mnd~ l'.lta
do momento.

o SR. CARLOS PRESTES _. l\1il!
t0 h~m. St;mcj:t~ nés. como direi
tn:tis adl'l11te. se tiver tempo nInda lFJ
je. sabenH:.;, quc, pr l'=t nmpliarmos o
E1Ercado 11l~['rno, é mister ci:ll' \'1')

Pi}3S0 adiante e ver a causa qUe (1 '~,.

ti entravando. Sc-g'undo minha opi
nElo, f~.l r·.'5Id~ !lC 1~)'Jl1(J~~61in d:.... te r·
ra. Cht'~~;l!·t'mc3 líL

O Sr. Gomi Junior - Como a HlÍ.')
sia conseguiu realizar SE'U programo:!?
Não [oi através de uma dit:1.dura, d~

nm :5Qv['rno forte?

o SR. CARLOS PRESTES - A di
tadur3. foi para começar, para 1!'1 ni
dar a el'J.Ee reacivr.:\ria, c~duca, d('~

g3.Stada.. Só coascgl1! LI se u desenvaIvi·
menta ndot~ndo L. pl.~no quinqueunl.
A produção era oBro nas mãos do Es
tado, com Q qual comprava a maqui
nari:J. par:l o d!:'S;'l1volvimelllo i:1dus
trlal do pais.

V. Ex.:' sab: que o comê:-cio exter
no r:m 1;~1,~:l rit!'ia é um roubo nr
ga~1iz:::.do. porque exportamos café e
alr;:odão aos Ir.ilhart'~ cle toncl:::.dns e
quando ncc.:'~.sit:l.Inc~ fazer Volta Re
donda tivemos de cOlltrair um emprés
timo no est••mgelro, porque, sem êle.
não ('ons~r;uirinmos execulnr aq.l(:1~

plano.
O que a t!!)ião .:5oviétic:'l fêz com o

ouro d:l eXflcrtação .. ,

O Sr. Fernandes Távora - A Rú.s
sia vive de empré~tlmos: os fornecl
. mente:; de mnquinária. de material d~

guerra for~m efetuado$ pelos Estados
Unidos.

O SR. CARLOS PRESTES - V. Ex,&'
altera a orientação do meu discurso.



104 -

Em todo caso, responderei o aparte.
A União Soviética, até o primeiro

plano quinquenal, lutou com dificul
dades !:.remendas para conseguir crédi
tos no estrangeiro. Nem na Inglater
ra, nem nos Estados Unidos os obtinha,
o Que s6 foi posslvel em 1933, Quando
a União Soviét1ca entrou em relações
diplomáticas e comerciais com os Es
tados Unidos.

O único pais que deu crédito à
União Soviética foi a Alemanha de
Welmar. Nem a Inglaterra, nem a
França, nem os Estados Unidos, o con
cederam.

Depois da vitória do nazismo na
Alemanha, a União Soviética conseguiu
alg-um crédito na Ingla terra e nos Es
tados UnIdos, principalmente com
Roosevelt. após reencetadas as rela
ções diplomáticas e comerciais, mas
isso em 33.

a Sr. Fernandes Távora - V. Ex. a
fala s~mpl'e em democracia. Diz, cons
tantemente, aInda, que o comunismo
procura evItar a explor::lÇã.o do homem
pelo homem.

O SR. CARLOS PRESTES - V.
Ex. Do permita um contra-aparte: é um
equivcco de V. E.'{.D.. Não procuramo.s
evitar essa exploração. Afirmamos,
com Marx, que o capitalismo leva. 1ne~

xCl'à-velmente, ao socialismo, forma su~

perIor de socie<iade. Assim como vle~

mos do comunismo primitivo, através
do escravagisrno, e do feudalismo ao
capltal1smo, chegaremos ao socialismo,
o que não depende da vontade doo ho
mens nem dos comunistas. pois cons~

titui a marcha histórica da evolução
da sociedade.

O Sr. Fernar.des Távora. - V. Ex.1l
critica, constantemente. a exploração
do homem pelo homem. Agora, queria
que me explicasse pc.- que o operário
russo vai empurrado para o trabalho,
um metier qualquer. qu~ não escolheu.
mas que lhe impõem.

O $R. CARLOS PRESTES - Natu
ralmente, V. Ex.a se refere a.o operá
rio russo no re~Qe czarista, não ao
atual; do contrário, está equivoca<io.

O Sr. Ferna.nàcs Távora - Quer di-
zer que todo~ andamos equ!voca-
dos ...

o SR. CARLOS PRES'I'ES - Re
pIto: V. Ex." estã equivocado.

O Sr. Fernandes Távora - Entã.o
V. Ex. a afirma que o operário russo
faz o que quer? Absolutamente. E' o
maIs cativo ce todo r.> universo e, por
conseguinte, dizer que o comunismo
procura evitar a explornção do homem·
pelo homem é um contrasenso .. ,

O SR. CARLOS PRESTES - Na
Rússia existe a mais alta forma. de
Dtinocracia. O nobre Deputado rece
beu informações falsas.

O Sr. Fernandes Tá.vora. - .. , e
alegar que existe democracia. na União
Soviética é' eontrasenso ainda maior.

O Sr. Monteiro de Castro - O ora
dor admite que o comunismo já tenha
atingido a última etapa?

O SR. CARLOS PRESTES O
comunismo é uma forma. superior de
socialismo.

Hoje. na União Soviétka, já, exis:"~

sodali::>mo; cada um produz par~ a
sociedade. mas de ac6rdo com as suas
po:;~ibllidades. recebendo em propor
ção. Os mais úteis. que produz<!m
mais, recebem mais. O comunismo
exige tL.'l1 nh'eI de produção mais alto,
que consiste em cada qual prodUZU'
consoante sua capacidade e receber
~t:gundo as necessidades.

O Sr. Monteiro de Castro - Per
guntei .se o ccrnurUsmo já atingiu essa
fI apa.

O SR. CARLOS PRESTES
Não.

O S.,.. Monteiro de Castro Se
~.nda nâo atlngiu a etapa nnal, te":'lho
minhas ·dúvidas de que haja democ"a
ela da Russia. Se não me engano. 0,

próprio Marx afirmou que antes de
alcanç.ada. s. eta.pa tinaI, a cloutrtna.
passaria po!' urna ditadura do prc1e
tariado.

O SR. CARLOS PRESTES
O nobre colega está. equivocado.

O Sr. Gomi Júniur - Parece que
temos de entrar para uma. escola co
munista, por estarmos todos equivc
esdos ...

O Sr. Monteiro de Castro - Então;
o comunismo esta.rã Da etapa 1nt~~...
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mediária e, portanto, nüo podem COê

xistlr ditatura e proletariado. ~

O SR. CAR!..JOS PRESTES
Pe;o permissão a VV. Exas. para.
continuaI:. Não é possível fazer <;aba
tina em Parlamento, discutindo tJlio;
os assuntos. Não se trata. agora pTe
priainente da Rússia, n-fas do caso
trasileiro, da lULa, pela dcmocracla em

. no.ssa Pá.tria.
Lutamos hoje, não por uma C'>m,·

tituição Socialista, porque sabemos que
não é possível estabelecer o socia1).smo
da noite para o dia. Também não nos
esforçnmcs pelQ que se poderla ~h~·

mar uma Constituição avanÇada, pro
gramática, que nos abrisse perS;)f·~tl.

vas para darmos passos adiante na
E-~olução social. Se assim acontece
lutamos contra uma Constituição q::~

tenha pàr chjcto defender o statu quo.
que pretende criar uma camisa. de
fôrça, impedindo o progresso de nos
sa Pátria. Cremos que, na Constitui
ção a sair desta Casa, é inwspens{l.vcl
tsteja jUl'idicamente assegurada a pvf.
sibilidade de progresso, de evo!uçã:J
pacifica e solução dos problemas fu:l.
damentais, os econômicos. sem a Q'.:w 1

não poderemos nem mesmo consolidar
a democracia.

Fala-se em autonomb. municip1.l.
SenhotC's, sabemos o que tem sido>,

em nossa Pátria, autonomia munici
pal. Ninguém mais do que nós 3. c..le
f(onde, Pois julg3rnos que ela é a c~

lula, a base du democracia polltlca
Não temos ilusões porém a respeito elo
Q.ue seja na verdade essa autononm..
munIcipal, enquanto a 'terra fôr de
Pl"oprtedade de uma minoria. Em cad:l
nlUnlci~io e,:.iste uma casta, - porque
não é nem mesmo classe domina'1t~,

diferen~ por completo da outra. a
casta eXplorada - que detém as po
sições. Conta com o Juiz de Direito,
com o Promotor, com o Prefeito, com
o Delegado de Pollcla. O campttnê.i,
na verda.de, não tem para que~ ap~

lar, no Município. Essa. a reahdade;
e é justamente por isso que essa -r.ast3.
dominante defende êsse statu quo c.e
monopólio da terra, propriedade de
tlUl:t mInorIa, como provarei, ah2da
hoje, se tiver tempo.

o Sr. Glicério Alves - V. Ex.u di.z:
"monopóiio da terra", quando esta
pertence a milhões de pessoas e o mo
nopólio dá idéia de que elas estãu em
mãos de pequena minoria.

o SFt. CARLOS PRESTES
li. terra útil, arável, a terra agricultu
rável. a terra nas proximidades dos
('entros de consumo e das vias ele co
municação, é Que esta nas mãos de
pequena minoria. Posso uflrmar a.
\'. Ex.a. que não chega a milhóes o
número de seus possuidores. Che.p.
n.pcnas a alguns milhares. Nada 'lll'l i. '>.
E" monopólio, ainda, porque os senho
res que n possuem não se desf::l?cm
dela.

Os camponeses, para poderem viver e
ser enterrados, têm de pedir licença.
nos danos da terra! Essa, a verdllde.
Os C3tnponês.:-s não têm garantia
de qualqu.::i." espécie.

Tenho em mãos fotografia de uma
!amilla de camponeses que vivia, há
vinte anos, em terras de urna fazenda
no Estado do Espirito Santo, fron
teiriça, com o Estado do Rio. E~;sa

família beneficioU a propriedade c,
agora, é brutalmente espoliada da
terra, ::':cm garantia de natureza al
guma. Por irrisão, o dono da terra
ainda lhe deu uma indenização de
dez centavos por pé de café! E dez
mil pés equivalem a mil cruzelro~ !

Ora, êsses dez mil pés de cafe já.
deram a essa família 120 arrobas, ou
sej..l.m Cr$ 4.800,00 de renda éste a.no,
enquanto a lndenização pelo capItal
empregado foi, como disse, de mil cru
zeiro..<;! g o que faz o dono da terra,
em conseqüência do monopólio.

O Sr. Gticério Alves No Rio
Grande do Sul, onde existem as co
lônias. hi a pequena propriedade.

O SR.. CARLOS PRESTES - Nin
guém lnais do que eu tem salientado
as vantagens E: defendido as necess1da
des da pequena propriedade no Bra
sil. Justamente a zona mais progrcs
51st." do Rio Grande do Sul e aqu~la

onde existe a pequena proprIedade,
compreendida na zona colonial. En
Quanto [l mortalidade 121[llntU, no Mu
niclpio de Bagé, atinge a. 333 por
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mil, na zona colonial é de 32%. dez
véze5 menos.

Mas noRie Grande do Sul é uma
exceção - a zona colonial - dentro ~o

própriu Estado, o mesmo acontecen
do em Santr:. Catarina c Paranà, oneie
t8rnb~m existe pequena propriedade,
nas zonas coloniais. No resto do Bra
sil, predomina a grande propriedade,
Na zcm>,. d'). mat.."I., em Pernambuco. me
no:; c1~ l':fo, isto é, O,9':'õ. ela popuIa
ç~ J dona da terra!

:&.tuu acentuando o fato pa.ra mos
trar a concen tração da propriedade em
nossa Pátria.

O Sr. A/di! Sampaio - Pergunto a
V .Ex.tI. l1f1o há monopólio da terra na
Rússia? A produção industrializada. y.

dl1qtlcle pn.!s não é recomendada para
~:.; grande; propricd::..de~?

O SU. CJ1RLOS PRESTES - Nin
e11ém Il~~jS c.o qJ;e né3, porqttc somos
m~rxíst:::.s, l'C'conhccc que a pequ>.:n:t.
propriedade nada resolve. Sabemo.>:
eZisf;.o. mas através dela é que vamos
chegnr ao cooperativismo, sõmente
mais t~ràc, quando a indústria estivel'
('~: cOI~diçõcs de fornecer ferramentas,
tI'atores. maquinària para. a grande
n;:ricul tUl":l.. I

Precisamos li.f;'Ora começar pela pc
q:.,ena agricultura, ainda atrazada. E'
de:cota que temos de partir a. flm de
n:._.~·cltar p,~r3. a j;"l'ande ngricu1tura c
(. .r à. coletivizaç50.

NiÃ" Uni::'o Soviética. antes de se che
gar a êsse estl:do. em 1917 e em 2929,
hJu"e o. divisáo da terra. Foi justa
mente através do cooperativismo que
s!:! chegc à ~oIctiv~ção,

Sr. Ji lde Sampf!io - Permita-me
V, Ex.o êizcr que êsse ideal não é
c!.:""r:::l.hum rer,ime; é o ideal humano.
~. :-. admit,:: :I. {arma d{! propriedade
privaôa como melhor regime é por
q;.:c a huffianidade cstá. de acôrdo com
êle. O rnonop6iio das gra.ndes pro
prie<1o.des. em Pernambuco. não 1"epre
sC'nta uma questão de assalto, e sim
um p~'ublema ~conémlco decorrente da.
situação da indústria. açucareira..

O SR. CARLOS PRESTES - Niio
estamos acusa.ndo ninguém, apenas fa
zemos análise objetiva, dentro da 51
tUll,:ão brasl1eIra. Não atacamos nIn-

guém, nem julgamos que seja insul
to dizer que alguem é capitalista. -

O Sr. AZd~ Sampaio - V. Ex,o está.
atacando uns em beneiício de outros.
c as cOlldiçóc~ do inteiramente ldên
tic~.

Sr. NesCO;' Duarte - S. Ex:" ata
ca o regime, como toclos o ntacam.

O I SR. CARLOS PRESTES - Se
nhores Constituintes, se a Carta Mag
l:a que aqui vai ser elaborada deve
reunIr possibilidades para. o progresso
e o desenvolvimento de nossa Pátria.,
é ncc.essli.rio não l:lpenas que consIgne•.
em forma jurldica. a atual realidade
brasileira, mas também que não "ir
va ele instrumento retrógrado, para
fíc:lr -- como uma camisa. de fôrça a
lll;~nt,::r o "stc<tZl quo" e a Impedir o
desenvolvimento das fõrças de produ
ção em nossa Pátria.. E' necessário
que. j urf:.tc:U:l.·:n te, sejam asseguradas
ci~:;dc. já as medidas práticas para. que
pos:,:zmas, constitucionalmente e não
l'e\,G!ucion?:"rl:l1nent.e. resolver os p:o
clemas econômicos mais imediatos. is
to é. os problemas econômicos funda
mentais da nossa Pátria. Chegarei lá
mas acentuo que o fundamental, o
primeiro, é justamente o problema da.
propriedade da. terra.. é a questão do
nH,nopóllo da terra. Insisto em aflr
mnr que se não fór consignado na
n<lssa Carta rvlagna, decisiva.mente. o
conceíto novo de propriedade. partl
cu1:J.rmentc da prcpried:lde territorial.
que as:;egllre ao Estado tomar conta.
das propriedades abandonndas, das
t('rras mal lavrad:l.s junto dos grandes
ccntro~ de consumo e das vias de cc·
munlca:;ão, pura que as distrlbua e
ncl:ls coloque realmente camponésc5,
lavradores que queIr~m efetivamente
trabalhar: se dentro da ,noo~a Carta
Magna. repito. não ricar assegurado
ésse principio. marcha.remos para. dias
negros. Porque ou iremos pAra o ani
quilamento ftsJco do nQSSo povo, se
continuarmos nêsse processo de a tra
so, que determinará 1ndice cada. vez
m3 lar de miséti::L c de ignordncia tam
bem crescente, oU então surglIão os
grandes choques de clas~c. porque as
massas camponesas não pod-em con
tinua.r nesse processo de exploração
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cada v:::;: li1aicr, de miséria cadJ. v:.';;
mais dura.

E' êf,s~ o di12ma qUi) todos enfren
tamos; é o ql:e nó;;, do Partido Co
mUIÜsta, pedir,lv:; aos Senhores Con~.

tit.uint';s <;ue ::.tendam. E' preciso es
tudar prorunc.:J.mente a causa des;;:J.
miséria. Se concordarem qne a cau
f~ e~tá l"calmf'ntc nessa concentraçáo
da pWllricd<.tcie. terri toria1 nas mâo
de i;Gl:;!. minoria, se compreenderc'11.
qU2 êsse é o passo declsivo, funda
mental. fl~t~·;). u progresso do Brasíl, é
lndisp::ns;l\'d c;uc a Carta M::::.gna con
signe, dt:sdc j:':", as medidas legais pa
ra qu~, constit.ucionalmente, o govêrno
re::::.lmcli te eleito pelo povo possa fazer
eSEa ref onn~l r..grlÍria sem ChOqUES vio
ler,tos. Se não fôr feita, em nossa
upinião, rstaremos marchando para o
at:fso cada vez maior e o aniquila
InC'n to fisico do nosso povo.

Cn'io já. t.er dito desta tribuna que
o Ge!leral Dutra, há dois anos pas
:;~dof,. quando Mhlistro da Guerra, de
cl~r<1va que G:! '7c da nOSf,;l juventud~

que "l:D1, na sua g-rande maioria, do
campo, cem 21 e 22 anos, é fisicamen
te incapaz para as armas. E' o ani
quilar.1Cnto f1sico do nosso povo.

Além disso. os índices de mortali
dndc bÚwLil e de tuberculose consti
t1.l~m out!OS tópicos '1t:e ~~r:i~ abClr-·
d::dos desta tribuna pelo mell com
p,nheiro <lc bn.ncacla. Sr. Alcedo Cou
tinho, c;Ut: poderá fo:-neccr novos d~

dos.
O Sr. O~1Jrzldo Lima - As estatís

ticas, na Fl-ança e na Inglaterra, re
velu::m os mesmos defE:i~os !1sicos
nC3 operários. nes.sa proporção de
GO'~;' ?

o SR. CARLOS PRESTES - Não
há. nenhuma comparaçáo com êsse
nl1mero.

Srs., l' no arcabouço de uma Consti
tulção - re!1ro-me somente a uma
das medidas, em seguida, ralaremos
sóbre outras medidas práticas que
julgamos ind:spcnsiveis - Que se
deve, na verdade. da forma. ju
ríàka às relações de prt duçAo e às
relações sociais. hoje existentes em
nossa Pátria. Deve-se também, - e
Lsto é indlspensá.vel - a-brlr a. pos-

sibilldade pra que se progrlda, não
admitindo liue conceitos arcáicos con
t.·~bl1am dentro de uma. forma juridica,
de l,iil1::' Carta Constitucional, para.
tr~\"~L ::~:> mios c1:\s autori:.l:: Jt!~. do
p:6prio P~rlamcillo. no sentido de
r~solV(;r os probj.;:m,~', luntlameutais de
nossa Pátrir... Hefíro-mé'. particular
men!:" r:o prdl:c:r.a da propriedade da
t~r:::., (Ice, p;ua nôs, é primário. Sem
a liquià1:.ç:'i.o do monopólio da têrra,
nem mesmo a df'mocracia pode conso
lida:--se no B:asil. porQ'lC não é pos
~ivel dt:mocracia quando há, nos mu
nicípios brasllciros, essa. diferença. for
midável entre a casta dos exploradores
e a massa dos miseráveis que não
têm qualqucr perspectiva, nem pos
~Ib!l:dade, senão a ftlg,~ do campo.
E a tra~édia de no~sa criança. A
c~:anç~ nordestlna, nos sertól:~ do
Ce:uá. c de Pernambuco, chcg":\ aos
13 c 14 3;lOS e que perspéctiv2. tem?
Vê 0.3 pn1s, de cabeça branc:l, tra
balhando da manhã à noite. na maIs
terrivel miséria. Essa crIança, ~e

conse~lle vingar e tem aInda alguma
energia, ainda nessa idade de 13 e
l/i allO:; fog'.:.' da terra. vaI para a
c<'..pital do Estado. pela· prlmclra con
du:;;~() que encontra. para ser ven
dedor de balas, jornaleiro ou sentar
praça na policia e, dentro de pouca
tempo, estar atacada de moléstias ve
nl'r('~.s. Vendo nas cIdades do !:to
ral CJ!.:e não resolve qualquer d~ seus
prt~bleln;:5 e que a exploração contl
11112. a mesma, toma o primeiro barco
q'Je encontra e vem, ainda lIudido pclo
Rio de Janel:-o ou pelas maravtlha.s
d .... São Paulo, para ser explorado nes
s~s grande3 centros de nessa terra.
Ac:; trinta anos é homem !1s!camcnte
Ilquid:lC]O. Ent1l.o. fecha ) clclo, vol
tando . Jw:ra ir morrer na querr:lç:\.
:Bsse cioclo do nosso Nordeste não é
eX:ig~ro. E o quadro do c~mponêg

no ngime feuda1. Já EngeL~. no seu
prefácio sôbre "A obra dos campone
se~ na Alzmanha no século XVI". dI
zia qu~ ,os camponeses. no regime
feudal, não têm qualquer pcr.3pectl,'3,

d:- m~lhorar.

Ou é o milagre divIno, e por Isso
sâ! atr{i~ de qualquer aeate Lourenço.
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ou de Qualquer p~s~oa que o Iluda.
com ê:;..<;!:.'i mllagrcs Que o venham sal
var tja. Sll.Uaç'-D ou, se é mal; enér
gico, empunha armas e vai ser ocan
gacc1ro. Sã.o as perspe<:t1vas do re
gIme feuda.l. Es,sa a. situaçã.o de mi
~rla C de í'Xl)lora.ção em que vive
nOê",<;O homem nn.s grandes proprJeda
de~ t.errllorlnis,

Somos os prhnclros a reconhecer
qllO a. crl:ic alual, a Que chega.rnos,. é
devida, particularmente, à inflação.
Sabcmo~ disso ~ não vamoo, a.gvra.
dlseutlr u.':; caU.'w.:; mals imed1atM ~t\.

1nrlnr..:i.(}, Que lá apontamos em do-'
cumcnto pubBcado.

Dl!'cordamos daqueles Que jusl1rt
c:wn com n guerra n. inflação. Sem
dflvldn a guprra velo precipitar e
tlP.'rR.var o procr.s.,>o da. Inflação, mas
fi, lnflaçi'io brnslIelrn é multo diferente
~:l rlo~ Estnd(",s Un1rlos. Naquele
lls\!:;, \ncontestàvf'lmentc. n origem
foi ('.'>la: o proletariado. dedicado â.
prod ução df' guerra. diminuiu a pro
dllçiin de nrtlg-os de consumo. Au
tnrntnu, n<:slm. o prolelarIado c nú
m('rf) de horas de lrRbalho c a Impol'
Ul.ndn de snlários.

ConsCQUcnlcmcnw. cresceu a C]unn
Udnde de dinheiro na mã.o do povo.
das R'TIlndcs massas. sem que a produ
ção de !\rt,1gos de consumo aumentas
se no mesmo r!lm'O. F:sse fenômero
d<,tcrmlnou. n..'\turalm~nte. procura
malo.r Que a oferta c da! a in-nação
Inevitável. No entanto. o govêrno ame
ricano, com algwnas medidas práti
cns. conseguiu barrar o processo de 1n5
Unção e Impedir que o aumento elos
pr~os ultrapassnsse de 28 11 JO':é.

O Sr. Eu::cbio Rocha - Não .foram
:-;ómentê as conscQUêncills decorrentes
da sttURÇI\O dos trabalhadores Que de
terminaram e inflação nos Estactos
Unidos. mas t3mbém as emissões rcn
UZ3.dns pelo goV'êrno. apesar das cau
te1R.6 tomRdG.s no sentido de reter na!
rn1\os dos particutaree grande número
de Utulos, medida essa que hoje tem
Im1nd~ influência.

O SR. CARLOS PRESTES - Nesso;
ponto concordo com V. Ex...

H1\ outro fator Que. enlre nÓlS, a
guerra trouxe p<l.n\ agra'Var o processo

de inflação: é que. cessa:1do as im
portações, a. compra. de cambiais pro
vocou o aumento do meJo circulante.

Por outro lado. aument.ando o nú
mero de cambiais. seria justo que o
câmbio brasileiro melhorasse. O go-

. vêrno brasileiro, entretanto !êz ques
tão de manter o cAmbio ap'lrentemente
Uxo ao dólar, que estava ~m processo
de inflação, o que significa que o mil
réis e d~i>Ols o cruzeiro acompanharam
a tnrIação do dóla,r também através
do câmbio. Essa. medida, também, c.on
correu para agravar a inflação brasi-
lelra.

A causa predominante üa inflaçáo
brasileira. todavia. foI o defic!t orça·
mentárfo. a possibilidade do govêrno
emitir livremente, desde 10 de novem
bro de 1937. quando. liquidado o Par
rllmento, não Unha êle de dar satis
fação 11 ningucrn.

8abenlOs que a fnflaçáo é, em gran
de parte. fenômeno que depende de
fatores mor-als. O próprio fator mor~l

do poder ditatorIal fazer dinheir~ a
seu bel prazer, por si 56, já. facilita e
estimula a Inflação.

N§.o vamos entrar, prõprinment~ na.
dl~usslio do processo de inflação. a
respeito do qual temos opinião firma
da desde maio do ano passaelo. Quando
apresentamos urna. série de providên

ClllS prãtica.s para en!renta~ a sltua-
~o. .

Sou de opinião que o problema não
se resolve por meio de def!acãõ 1~
dlata e a prova é que, praticando-se
desde já a deflação. nada sz conse
guiu. O atual· Ministro da F1\zenda.
está eQulvocaào se pen.sa qtle náo irá.
emitir: mais dia. menos dia, essa res
triçáo do crédito que se est~ fazendo
atualmente será }>rejudicbl no est:l
mulo da ?Ioduçlo que é o o\)j~tivo da.
lr.!laçlio.

O problema. que enfrentamos. é,
fundamentalmente, econOrnlco e não
financeiro. Só poderemos s~ür da ln
flt.ção. nã.o pela deflação ma.s por melo
de aumento e estimulo à proeuç5.o. de
medIdas práticas para. dlm.inu:r 8.S
despesa.s e combater a carestia da "ida.
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J::sse é o meu ponto de viSta. diante
da realidade cria.da pelo problema da
1n!1a.çâo.

O Sr. Euzebio Rocha - Permi ta 'V.
Ex.- um aparte um pouco longo: Em
tudo isso, e. verdade é a seguinte: a
inflação decorre, em grande parte. das

. grandes emissões; mas, se há. um pro
ceSSQ de incremento, de criação d.e rl
quezas, de produçáo de utilidades e.
finalmente, de aumento de a.tividades
econômicas, pode-se restabelecer o
equilibrlo. Julgo que nos pa1ses novos,
com amplas possibilldades econômt
cas, o que há a fareT é, precisamen te,
êsse de~nvolvimento' das atividades.
ao máximo, ativando-se a aplfcaçã~

do crédito no sentido de criar rlqu~

zas, melhorar o nivel de vida das ca
madas populares, minorar a situação
de núséria dos carn'Ponezes. Assim se
terá. a verdadeira solução para o caso
da inflaçã.o brasUclr:a, e não com. re·
gime que sufoque o crédito, atrofiando
li. iniciativa particular que vem criar
rIquezas para o bem comum da Nação.

O SR. CARLOS PRESTES - Se
nhor Presidente, a propósito da infla
ção jã apresentama3 diversas medidas
práticas; que não vou hoje repetir. CI
tamos a' opinião de que a inflação. sem
dúvida tem sido o ta.tor mals lmedia
to da agravação de crise e mis~rla pa
ra o povo. Temos opinião a,. respei
to.

O Sr. Osvaldo Lima - Permit~ V.
Ex.& um aparte.

í
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao

nobre Representante que está a !indar
o tempo do orador. '

O SR. CARLOS PRESTES - Peço
ao nosso ilustre Presidente permitir o
aparte que me foi solicitado.

O SR. PRESIDENTE - Não tenho
objeção. Apenas lembrei que o tem
po está quase findo e há. outros orado
res inseri tos .

O Sr. Osvaldo Lima. - AgradecIdo.
Desejava indagar do nobre orador se
e. s.1ta. de preços serA, em verda.de, COD

seqüência da inflação ou da !alta de

gêneros, em virtud€ da. lcl da o!ert.'l
e da procura.

O SR. CARLOS PRESTES - So
mos de opinião Que a. falta de viveres
e a alta de preços ~iio devidas, fUllda
mentSllmente, à inflaçâo, que geroll.
sem dúvida, o grande decllnl.o da. pro
dução de gêneros de primeiro. necessi
dade. A inflação llctermlna, sempre,
uma prosperidade flctlcla. Repetimos
que a iIÚlação ocasiona uma prosperi
dade ilusórin, dando às ma.ssas campo
nesas, habituadas a salários de misé
ria, de fome, a possibllldllde de trnb:l
lliar por algo mal.s nas clda<les. E
essa marcha para [\s cidades sempre
se acentua nos pcrlodoo de 1ntlllCüo.

Sr. Presidente. n§.o sendo possivd
concluir meu discurso prOCUl" li.rei. em
outra. oportunidade, chegar a). parte
práttca. que é a dt\.S nossas prup<r.>l··
ções à Constituiçiío. Por hoje, quero
limitar-me a repetir aquilo que o
nosso partido declarava em agôsto do
ano passado, a resJ)€i to das ca.US!lS
mais profundas da inflação. Se a In
flação é a responsável mais Irncdiata.
pela situação a-tual, constltui também
por si só õintoma de um organismo
abalado, de um organismo doenw. FoI
atra.vés da inflação que os nossos gOa
vernantcs, sem coragem para resolver
os prObl€mas. no! época., como devlnm
ter feito, buscaram a salda pa r:l a;;
sUa dificuldades. A ln!iaçáo é febre"
é sl.ntoma de doença - Era justamente
o que diziamos em ngõsto do aIllJ
passado:

"Mas as causa.s da grande crise
que -atravessamos são sem dúvida
muito mc.ls profundas e é ner.es a

sárlo re<:onhccer Que a próprla in
flação não passa por t>ua vez de
uma conseqüêncIa, oU sintoma
alarm.ante de um orga.n\srno eco
nômico já caduco, inca.paz de so
breviver sem refonnaB de estrua
tu=a num mundo Que progride a
ritmo acelerado. São cad81 vez
mais claras tIS contradIções .econô
micas Que impedem o progres>o do
pais e Que resultam de sua pró
pria estrutura de pais semi-feu
dal e seml-colonia.l".

"A crise econ6mic31 que ~tra.

vessamos tem, pois, raízes multo
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msJ.s profundas do que gern1rnen~

te 6upõem os economistas e teóri
cos das classes dominantes, refle
te, pela. própria inflação, pelo mal
estar crescente, pela evidente ine
!1c1ência dos remédios apontados
pelos charlatães salvadores de
uma ordem social caduca, a con
tracllção fundamental Que urge re
solver entre as fôrças de produçã,o
em crescimento no mundo intei
ro e uma 1n!rar-estrutura econO
nUca õeCularm~nte atrasada em
que os restos feudais lutam pOI"

sobreviver em plena época da Re
volução Soclal1sta e da Vitória do
socIalismo numa boa parte da ter
ra. E devido a. isto torna-se
cada vez maior o nosso atrazo, por
que, se não regredimos, dá-se co·
nosco o mesmo "atrazo progres
sivo" a que se referia Lenine em
1913 Quanto à. Rússia tsartst81 que
se atrasava cada vez mais com o
correr do tempo.

PrecIsamos enfrentar com co
ragem e resolver com dc<:1são os
problemas fundamentais da re
voluçâo democrático-burguesa
democrátIca em sua fonna de go
vêrno e burguesa pelo seu conteú
do econômico. - p01s na falta de
solução de tais problemas está. a
causa principal e fundamental de
tiOdo o nosso atrazo econôm.\co, po-.
titica e socia,l. Não será posslvel
a consolidação e o de'Senvolvimen
to do regime democrático sem ll
quIda.r as formas semi-feudais de
propriedade e de exploração no
campo, nem se pode falar de pro
gresso econômico, sem desenvol
ver harmonicamente a IndlJ.stTla. e
a. agricultura" na 'base do aumen
to da produção e da ampllação do
mercado interno. conseqüência por
sua vez de um melhoramento subs
tancial nas condlçl'ies de vida. e de
trabalho da claese operária, das
gnndes massas trabalhadoras do
campO e do povo em geral".

Sr. Presidente, finda a hora de que
dispunha em outra oportunidade· con
tinuare! para concluir mI.nl'1as consi
derações. (Muito bem; muito bem,
Pal11UZ$) •

o O'f'adUr se demora na tTiÕ1Lna
por terem os Srs. Alcides Sabença
e Alcedo Coutinlz.o cedido o tempo
de suas in.scrlçães.

(Durante o discurso do Senlz.or
Carlos Prestes. assume a presf
àéneía. o Senhor Otavio Manga
beira. 1.0 Vice Presidente.)

O SR. PRESIDENTE - Acha-se
sôbre a. mesa o seguinte requerimento:

Requeremos que a Mesa, ouvida a
Assembléia, taça incluir na ata 105
nossos trabalhos de hoje, um voto de
vivas congratulações com o povo do
Esp1r1to Santo pelo transcurso da data
comemorativa do inicio do povoamen
to do seu solo, e u'a moção de confian
ça na. ação do eminente brasileiro
que dirige os destinos da Nação Brasi
leira - General Eurico Gaspar Dutra
- no Elentido de coibir a Impatriótica
querela vinculada a divisas no solo bra
sileiro. depois do pronunciamento do
Serviço Geográfico do Exército. R(>
queremos. mais. que, (ia primeira de
llberaçã.o seja. clentl!1cado o govêr
no do Espírito Santo. transmitlndo
se ao Govêrno da. República o conteü
do da segunda parte dêste requerimen
to, que constituirá. homenagem especial
ao povo do Espírito Santo. em tão
expressiva data. histórIca, pelos no
bres senhores representantes da Na
ção.

Sala das Sessões, 23 de mala de 1946.
- Eurico SaZes. - Henrique de No
vaes. - Paulc Rezende. - Carlos
Líndemberg. - ALilia Vivaqua: 
AT'lJ Viana. - Alvaro Castelo. - As
drubal Soc.rcs.

O SR. PRES!DENTE - Os Senho
res que o a.provam, queiram levant&r
se. (Pausa.)

Está. aprovado.

O Senhor Berta Condé envia à Mesa.
o seguinte discurso para ser dado como
lido:

O SR. BERTO CONDJ:: (Zé o .~e~ .
guínte discurso) - Sr. Presidente, há
poucos dIas tive ocasião de ocupar.
a preciosa atenção desta Ilustrada
Assembléia Nacional Constituinte.
para. cl1zer-lhe da. convicçã.o por mbn
tormada de que o momento pc:' nós
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atravessado requer uma completa re
visão das diretivas seguidas em nes
sas ConstituIntes anteriores.

As Constituições anteriores ao ~a·

tacilSDlo de 1914-18 desde a revolução
de 1789. tinham a flnalistica, certa de
estruturar o Estado Político-Jurídico,
através de cuja ação se pensava pos
s1vel·a solução de todos os problemas
merentes à convIvência do homt:In
em, sociedade. As Constituições de
entre-guerras. e as que se articulam
presenteDlente, sob a pressão da P;l.
vorosa autodestruição humana ja
maIs registrada na história, não PCI
deDl deixar de prover às necessidades
de uma nova cIvilização, que se es
boça com lmperatividade inarrestá
vel, à. qual o homem se sujeita. quan
do inteligentemente orientado nl')
sentido de harmonizar-se com a suu
grandeza transformadora ou é com
pelldo, através dos maiores sofrímlm
tos, por não poder fugir à. sua callsa
llzaçáo verdadeIramente fenomenoló
gica.

O homem moderno, espec1almeHt*:'
o investido do poder honroso de co
laborar na feitura dos Estatutos bá
sicos do Estado de amanhã encon
trl:i.-se ante o dilema de ser vencido
e pOsto à margem se pretender opo~

resistência ao espírito de renovacão
que o n:undo manifesta. ou conscr~3.r
uma flslonoDÚa vencedora se tOr
capaz de compreender êsse espír1to
e aUstar-se corno combatente ão seu
Invencível exército.

A difIculdade na escolha esta em
que ti. socIedade morIbunda, altamen
~e IndivIdualista. promete hon!"3S .:
glórias aos resistente~ e n nascent~

democracia das massas s6 oferece
paz e quietude aos antlentes. sendo
de compreender~se e até se justtlIcar
a preferência pela prImeira atItllde.
dado que ela responde a. um dos tr.l
ços marcantes do caráter a cada um

. de n6s Impresso pela educação a que
fomos submetIdos.

Na resistência o homp~ tem a Im
,pressão de mauter-se destacado dos
~ demaJs. o que é uma das qualidades
,subl1.madas na. socIedade lndivldual1s-
ta; na anuência deve êle con!orm{lr-

se em ocupar a posição de anÔnimo
colaborador do progresso social.

Entretanto é Imperativo o impulso
de escolha_

Analisando ll. sIt.uação mundial an
terior, dizIa Lord Halifnx:

"Em 1919 estávamos seguros de
Que vencida a conjuntura politico
internacional presente. as coisas
no mundo voltariam ao mesmo ps
tado anterior coisas estas Que.
principalmente. nos P a r e c I a m
boas. Ainda era possível tirar da
terr1vel experiência um pouco de
ót1mismo. No último período da
guerra cria-se em geral que uma
vitória aliada teria como resultado
a criação de um mundo melhor.
um mundo seguro para a demo
cracia e adequado para que nele
pudessem viver heróis. um mundo
no qual uma nova ordem 1I'lter
nacional ass~gurarla a jusUçq,
universal e n paz perpétua.. Não
se Unha a sensação de que esta
crença contivesse coisa algu
ma de 1ndole revolucionária.. A
volta à antiga. ordem de cois<ts.
que por outro lado era uma ar
de coisas boas, significava a reas
sunção da marcha organizadtl du
progresso humano."

O professor de Política Internacio
nal da UnIversidade de Galles, Ed
warr H. Carr, escrevendo dur1.nte
a guerra 1939-45. o seu maravilhoso
"Condições de Paz" nos transmite a
se~.I1nte lição:

"O primeiro preceIto Que devem
cumprir os vencedores da guer
ra atual consistirá portanto em
não olhar para trás em busca de
principias Que sirvam de guia
para o estabeleclmento da ordem
de coisas que deve correspcI11der
ao futuro. :E::ste prec~ito podr!:r
se-á seguir mais !àcUmente que
em 1919, porque já não esLamos
mais cegos, como então estáva
mos, pelas antigas modalldaaes
Que aceitávamos como boas dn
mundo de ante-guerra.. Dentro
da situação atual o tato que nos
faz conceber maiores espclü.l.çaa



- 11Z-

é que existe a. convicção profunda,
especialmente na geração Jovem.
de que o ~undo da décad~ pas
sada foi um mundo mau e lO'lCO

e que quase tudo que nele se en
contra. deve ser arran(.;ado pela
raiz para substltulr-se i)or outras
co1sas. A corrente revolu':1onáda.
está no ar.".

Depois de anallsar as várias propo
sições dos mestres sObre as necessI
dades mundiais para o esta.beleci
mento de uma. ordem pacífica. Pro se
guimento à estúpIda destruição cau
sada pelo confUto. especialmente o
anseio ma.nifestado por muitos de que
se viesse a conquistar normas de se
gurança soelal ,assim conclui Ed.ward
B'allett Carr:

"Uma. geração que tenha. pur fi
nalidade a paz e a segurança está.
condenada ao desengano. A única
estabilidade que se pode alcançai.'
em assuntos humanos é a do equf
l1brlo instável. se os vencedores
da guerra atual forem capazes de
criar condlçõ~s favoráveis a um
desenvolvimento progressivo e or
denado da sociedade humana, a
paz e a segurança serão disto a
conseqüência. Os problemas polí
ticos. sociais e econômicos do
mundo de após-guerra. devem ser
tratados não com o propósito de
estabU.1zar mas com o de r~vo"

luclonar. Muito depende:1\. de que
as Nações tenham governos dis
postos a tomar resoluções Jntell
gentes e declslvas; mas isto só
se poderá. fazer depois de haver
consIderado e planificado culda
dosamente a politJca. futura rt •

E· para esta f Inalistica, Sr. Presí
<lente, das Constituições do m",mento
Que atravessamos Que pretendo cha.
mar a atenção dos nobres senhores
Constituintes, porque: - ou fazemos
agora uma. Const1tuição capaz de per
mitir a instauração de um govêmo
verdadeiramente progressista, e tere
mos respond1<1o à confiança que em
nós depositou o povo brasileIro &O nos
eleger para esta Casa, ou f1ctlremos
presos às f6rmulas OCas da mera esta
tua.llza.ção pol1t1ca. do passado ~ duras
contas, mediante. acontee1mentos 1m-

profet1zá.ve1.s daremos a êste mesmo
povo da nossa :ra.lha e inépcia..

Ninguém mais suporta a idéia de
perfeIção do Estado sobreposto à 50-,

cledade, ou mesmo paralelo a ela..
qual foi sempre a preocupação dos
nossos mestTes de ontem, que tlJdo
resolviam dando f6rma adequada ao
exercicio dos poderes reguladores da.
convivênc1a dos co-habitantes de 11m.
território pollticamente Jndependente.

Apezar da vetustez da lição de Di
I eito Constitucional que. com apolo no
d-esenvolv1mento histórico dos povos,
nos veio ensinando a inexistência do
uma forma governamental perfeita;
apezar da afirmação. já encanecida,
de que a. utllldade das formas estrutu
rais do Govêmo dependia, em larga.
escaladB., da conscIêncIa do povo a. que
se pretendesse aplicá-las, renova-se a
d.iscussão em torno dos regimes e as
sistimos lntelectual1dades brilhantes
estal!ando~se na sustentação de que
melhor é a rept1blica parlamentarista
do Q.ue a presidencialista. e vice-versa..
Quando o problema fundamentalmente
poUtico não resIde na forma de fun
cionamento dos poderes dirigentes do
Estado. mas na essência dêsse funcio
namento para manutenção do eCJ'lü
Ubrlo social.

Presentemente é dIminuta a impor
tância meramente fisionômica Jo de
senvolvimento dos Poderes, atribu1dos
a tais ou quais 6rglíos de govema.c;ão
dos povos. O que se requer é que éles
responda.m, devidamente. à ansiedade
coletIva. e iUmitada. pelo estabeleci
mento de uma ordem, concom1tante
mente politlca e social, ca.paz de res
ponder oportunamente a princípios
que todos sentem de incontre.stável
Justiça. nunca. imperantes até nos
nossos dias.

O que resta da ordem poUtlca· que.
pereceu, e resta. para que o aproveI
temos devidamente. é somente que
morreram as f6rmulas governamen
tais sU!ocadoras da igualda.ãe roam.
!est3t1va de todos 08 individuos sObre
a te:-ra; e a legitimidade, corolár1a.·
dessa. experiêncIa histórlca, do go
vêrno. presentemente. reside n:l sua
composição decorrente c:\ manifesta
ção de consciência. do povo s. que deve
z:eger.
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Essa manifestação de consciên<:la
popular, entretanto, não se deve en
ten-der mais como Um mero pro~esso
ele1toral, simples escolha entre os jn
dlvfduos que se proponham B. ocupar
postos de mando, ainda que honesta
mente delibera.dos a desempenha.-Ios
segundo preceltD3 tDnnal!stJcos pré-

. estabelecidos.
A consciência do povo será chamada

a contribuir para a composIção dos
governos, menoS em atenção aos lnd1
"911iuos indIcados para de:>emDenho das
funções que lhes sáo próprias da que
80S programas de ação a que eles se
iubordinem. exeqUíveis na sistemátIca
essencia.l dos mesmos governos.

O que a ttaOsformação presente do
mundo evidencia é uma penetração.
nunca sonhada nos reg:mes meramen':'

. te poIftfcos,· na realidade governativr:.
dos \)OVOS 1mpondo unia nova conc~p-

. ção que, abandonando Q puro forma':
llsmo. ex.terlor. a estruture capaz rle
atontar conveniente e oportunamente
para a problemática da sobrevivência
social.

O que se torna nec.essárlo assinala r
é que as, guerras asslst!das pela nos
ia gerac~o, aO contrário do Q.ue muita
gente ainda pensa. não resultam de
tlliss1dlos meramente pollticos, nem
constituem causas de reIl1odelaçõ~s
neste terreno. Elas são o reflexo, o
corolário exato da fisfonomia a que
DOS conduziu a cultura humana. ora,
reclamando vlsceral re-estruturação.

Para respondermos. Sr. Pres!dent~.
aos Imperativos do presente .instante
h!stór1co, é necessârl0 decorarmos as
pág!.nas caidas da pen~ do professor
de nacionalidade russa. Pitir1m A.
8oroldn, pontificando na excelsa Unl
v·ers!dade de Harward. como catedráti
co de Sociologia, em seu: OI A Crise do
Nosso Tempo":

•• Para a maioria dos grupos não
tem o bomem, presentemente.
nenhum valor, qualquer que seja.
~les não lhe reconhecem nenhum
valor ca.rlsmât~co. por 1sso o tra~
tam como tratamos a outros or
ganIsmos. Só pode êle existlr
sem ser privado das condIçóe3
~lementares de vida clecente, na
medida em qu-e é comunista ou

nazi, adepto do "New Dea!" ou ào
"OId Deal", ou, pelo menos, na.
medida em que serve e obedece {\,5
regras da facção dominante. Se
sua "cor" é diferente da "cor" 113.
facção dominante, então. Úia·
mente, com clentlf1ca e!1c:ênc\a.
é êle esmagado, liquidado, banido.
e toraa-se uma nulidade ou valor
negativo. Essa eqUação se manl
f-esta em fenômenos contemporâ
neos cornO a guerra. revoluções.
criInes e outras formas de bruta
lidade anteriormente discutidas.
Tal prática não é maJs que uma.
conseqüência lógica da ma~or pre
missa da cultura contemporâned
~sses males são produtos v~neno
50S, assim como a Ciência e a
Técnica constituem os seus ma
ravilhosos frutos. Ambos brotam
da mesma raiz, da Umltação à
r:al1dade dos sentidos, na concep
çaa dos valores.

Da mesma raiz na.sceram as ou
tras formas de degradação do ho
mem, atomizs.ção de valores e de
sintegração da cultura. já. exami
nadas atrás: no Arte e F:losofla..
no Direito e Ética, e assim po~
diante. Sào elas largamente con
seqüência da maior premissa pe
las mesmas razões. A mesma rala
é responsãvel pela hodierna scx::le
dade constituída de enDrme nll
mero de campos armados que, pela
aplícação da fõrça e da fraude.
se degladiam !-erozmente. Rela~
ções de empregadores e emprega
dos. banqueiros e sindicatos. dai
classes socia:s entre si, de ricos e
pobres. d-e educado~ e não educa
dos. de privilegiados e não priv1..
leglados, dos partIdos POZit1c03.
grupos profissionaIs e, finalmente,
das Nações, acham~se presente
mente numa guerra incessante,
c~ntroIadas prlnclpalm-ente pela
força. bruta e pela astúcia de de
termInado grupo. Aquêlc Que tem
mais tôrça triunfa, ao passo qUI
o partido mais fraco é cruelmen~
te calcs.do aos pés e esmagado.
Tal é a raiz da crise da nossa cul
tura sensitivs:'
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o que o mundo anseia, Sr. Presi
dente. e para o que têm de concorrer.
conscientemente, todos 05 povos, com
malor oportunidade aquéles que se
encontra.m em fase de discusão de sua.
futura estruturação pol1t1co...socta,l.
como acontece nesta preclara Assem..
bléill Na.c1onal Constituinte, é encon
trar o roteiro em que hs.o de cam.1
nhar nos dias futuras para. uma. trans
mudação completa de. fisionomia que
acaba de ser descrita, com inteira
submissão à verda.de histórico-contem
porânea.

Não desconheço que s tarefa é so
bremodo árdu:l. Ingente sobretudo
porque deVe alijar pr-ejuJzos acumula
dos, através de séculos, pelo abastar
damento do homem, conseqüente a.o
cativeiro em que a sociedade o vem
mantendo ao látego das m-entlrosas
convenções de tOda ordem; no qua.l,
lngãnuamente. sob O império d~ Uu
a6rias concepções. viveu êle êsses tem
pos passados.

E' necessá.rio restaurar uns e substi
tuir outros conceitos que durante os
séculos últimos pareceram serv1l" pard
o progresso humano e realização do
seu ideal. consubstanc~ado.no slogan
que já. o velho Courselle de Seneull
registrava em uma de suas obras pu
blicadas em 1857: - "a todos segundo
a sua capacidade, a cada um segundo
suas obras". mas que atinge nosSOS
dias sem poder penetrar a vida doa
povos.

Atrs.vês a cultura imperante, ex.
clusivamente sensitiva, só atrlbu1ndo
categoria. de valor às nossas percep
çõe~ sensórias, eminente e 01rrônica
mente materialista, o homem desceu
à categoria de coisa e como tal é
boatarIo para a solução dos proble
lOa~ de qualquer na.tureza.

E' a.cabnmhadoramente exata a
crítica do já citado Professor PIU
rim A. Sorokin, s6bre o estaõo atual
da nossa. socieda.de. resuitante da cul
tura que formamos ~

"O espírito do homem contem
porâneo é um mosa1co dos peda
clnhos ma.is fantástIcos e diver
sos das mais !ragmentArlM idéias,
crenças, gostos e restos de infor
mação. Desde o comunismo a.té o

catolicismo, de Beethoven ou Bach
ao mais estridente "1azz" e aos
miados dos cantores; da moda.
ma.ls recente do cinema. ou "best
:;eller", à mais oposta moda. cine
matográ.fica. de "best-seller" 
tudo co-existe de algum tnodo
nela, confundido lado a lado, 6eID
qualquer coerência de ldélas.'
crenças. preferências ou estilos.
Hoje, o melhor ··best-seller'· é a.
"Vida de Cristo"; anmnhà "Tra.
der Ham"; no dia seguinte "E (} ,
Vento Levou"; depois, uma biogra
fia psícanalítJca de Napoleáa~ a.

seguir alguma cocção de arca.ísmo
com classic1smo, de ,erotismo com
santidade, de Four Esquire Gos
pel com Why we Behave Like Eu
man Beings; do evangelho do co..
munisnlo com o da Teosofia... co
roa.do com tôda a descosida varie
dade de nossa uInformac;ão por
lavor", e outros "chicletes' tnte..
lectuaiS. Nossa rellgião· é uma
estravagante cocção de uma. dú"
zia de vários "evangelhos sociais",
diversificados por várias crenças
do Cristianismo, diluidas pelAS do
marxismo, democracia. e teosofia.;
enriquecidos por uma dúzia. d4i
1 d é i a 5 filosóficas vulgariza..
das; corrigidas por várlas teorias
científicas, pacificamente aboeora...
das la.do a lado com as mais n.tro
zcs &uperst1çõ~ Ínáglcas. AsSim
sâ.o também as nossas filosofias.
nossas Belas-Artes e gostos. Com
igua.l enwsiasmo aceita.mos os cà.n
tlcos gregorianos e os "blues", S

B1bUa e a. Nóvela erótica. o "be_
haviorismo" e o néo-tornlsmo. a

Divimt Comédia e o PUTufso Per·
did'J, Esquire e The Grap3 01 the
Wra.tlL. p.si.~-a.naUse e as Confissões
ae Santo Agostinho, "jitterburgsU

e dança. cllíss1ca., e assim por di..
ante. Tudo isso está lado a lado.
lndigerldo e inintegra,do à uni
dade. Essa mistura de elementos
diversos significa Que a alma de
nossa. cultura sen.c;.ltlva estA des
truída. Parece ter ela perdido a
confiança própria. Começa a du
vidar de sua superiodade e pri
mogenitura. C~sa de ser leal &
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si mesma. Deixa progressivamente
de contiuuar a ser sua própria
escultora, de conservar inalterada
B. integridade e a uniformidade do
seu estilo,· que acolhe s6 o que
está de acôrdo consIgo e rejeita
tudo que a deteriora. Essa cul
tura perde o. sua Individualidade,
torna-se Informe, sem estilo. M
sim, tOTrJa-se cada. vez mais in
distinguível no oceano dos fenO ~

menos culturais como individua
lidade original c magnífica. Quan
do atinge êsse estádio, sua car
reira criadora terminou. De cria
dora. da história. ela passa para
um museu de sobrevivências lús
tóricas" •

8r. Presidente. esta dcsordem cul
tural, necessàriamente, tinha que re
fletir-se em todos os ramos da atl
-,Idade humana. Dela provém todCJs
os prejuizos de que nos lamentam~«;

c':ll:tinuamente, Atravês o seu desCl1
volVimento podcriamos lE'var a no.;s:i
P'eSf'nte perlenga ao infinito de cl
t~çl)es comprov~doras de que o II1'J

lrf"::'c. por n··~ V~.\'WO é C d:l Imds
~·rl·fJ!~ta lnsatl.:i:.tçii~ .

Se .bem repute dever lndecllnável
de Quem recebeu o mandato público
Que o autorizou ao uso desta trfbunn.,
ocupá-la desprendido de qualquer 11
mite à lmperatividade de enunclar o
próprio pensamento. devo reconhecer
a necessidade. também imperiosa de
conter-me no tempo regimental pelo
qual me permitem ocupã-la. razão bas
tante para acons~lhar-me a que me
volte para o aspecto mais cruclant~ do
presente momento m1IDdial; que nos
deve preocupar sobremodo nos rumos
a serem por nós traçados para o fu
turo nacional.

Talvez mesmo como conseqüência.
Inevitável da sensorialldade da cultu
ra ora em decUnl0 incontestável. os
seus efeitos mais aparentes se fize
ram sentir na ordem econômica que
impera nos dias em transcurso. tanto
na sociedade polftica de cada um dos
povos como !lO concêrto internacional
entre êles.
NIn~uém poderá. opor fatos conVIn

centes. capazes de noS fazerem recusar
o julgamento pronunciado por Jacque:s
Doboin. em seu OI A revoluçft.o Futura··:

.. A crise atual não é uma crise
c1cllca. Apercebemo-nos de que
aquelas foram crises de escass~z.

ao passo que a presente é uma cri
se de abundâncIa.. Os bomeTl5
morrem de fome enquanto o trlt;o
apodrece e o café é queimado; o~

homens morrem de frio, mas cs
fabricantes de tecidos não COll~~~

guem vender os seus produtos. Os
exemplos desta contradição aCUml.l~

Iam-se; nós os conhecemos. Os
produtos existem em quantidades
satisfatÓrias; o que falta é o con
sumidor solvãvel. e êste falta por
que em uma sociedade na qual o
individuo não pode obter meios
de vida scnão trabalhanao. produ~

zlndo, o excesso de pordução, ad
vindo da. invasão da máquina, a
condena ao desemprégo."

E bem possível. Sr. Presidente, que o
desperdícIo realizado pela recente
guerra tenha mudado. em alguns a.s~

pectos, o panorama visto pelo autot
ao prolatar o seu julgamento. mas êste
continuarã exato se considerarmos quo
() ponto nevrálgico da crise perma~

nece sendo a insolvabiUdade do con~

sumidor. Esta é provável que tenha
causas mais profWldas. talvez mesmo
mais imperiosas. mas tôdos lhe reco~

nheccmos a determinante do c:iesequt
1fbrlo mundial.

O problema reside, portanto, em criar ,.
condições novas de Sobrevivência do
homem, no ::;entido de capacitá-lo parll
a plena consumação dos variados bens
que a inventibilldade humana cr1ou.
Têmos de resol~ê-lo, e isto é o mais
Importante, considerando o homem.
especificamente,. c não nas várlss a
desconcertantes contingências sociais
em Que o mantemos.
. Dir-se-á que o problema é de or~

demo

A cultura que passou. confio.ndo ex·
cessivamente nos seus valores senso
riais, conduziu-nos à. desordem. A sua
Filosofia, se tal podemos consldenu
a Infinidade de escolas que crIou, trou
xe-nos à incapacidade determlnat1v&
presente. na qual nos vemos imposs1
billtados de nos decIdir pela veraci
dade de qualQ~er conclusã.o.
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Dir·se-á. que êste resultad(' é pro
veitoso, pOrQue lógIco conseQüente da
llberdr.de de pesquisa conferida a todofl
os lnàivldUOS. Ilusório considerâmo-lo
porque sem um conjunto, ainda.· res
trIta a princípIos básicos, de ldét3.S
barmônicas tornou-se insustentá.vel o
cqullibrio, condlção fundamental de
eo-eJtlstência. em socIedade.

O que realmente conseguiu a. oultu
ra ~ensitiva foi instalar o 1mpér1o do
hedonIsmo. e não conheço Idéia fun
damental maIs operosamente desagre
gadora. da socieda.de do que esta.. Se
e. própria concepção de vida. em socie
dade estabelece um "sta.tus" de cor
relação permanente entre os seus com
ponentes. é quase incrivel que se te
nha adrnitldo como razoável uma 1délll
fundamental inteira.mente isolaclonls
ta, aconselhando cada indivíduo à.
existência ensimesmada, egoística, e.
por isso mesmo, contundente.

O pa.norama que tal sociedade tlnhs.
de configurar não podia ser outra se
não êste de perene e integral guerra
entre os indlvkluos; de que só nas
aper<:ebemos e contra a qual deblatera
mos Quan<lo. em períodos criUcas, êle
68 patenteia nas batalhas internacio
nais, como todos os horrores do comU.
to de 1914-18, infinitamente multipU
cados no de 1939-45.

Presentemente impera a idéia de
que o homem precisa compreender que
a co-existência social reclama. lncon
trastàvelmente a colaboração entre os
seus componentes. melhor, talvez. a sua
solldarJ.zaçâo, porque silo inevitáveis as
repercussões sObre todos das ações 1e
ca.da. um. Mas isto compreender é
formar uma conciêocia conducente à
harmonia social, porque a experiência.
Jl\ nos demonstrou que esta não pode
ser alcançada pela compressão, de
qualquer natureza., sObre os impulsos
na.turais do homem.

Só a formação de uma. conciêncla
soclal. corolátlo matemático da con
ciência 1D.d1vldual dos seus elementos
componentes, poderá ga.rantir-nos uma
evolução, equânime para os 1nd!v!duos
e harmônica para a soc.1edade.
Cumpre~nos empreender a revisão

básica. dos conceitos de sobrevivência
do homem, por meia de uma. estrutu-

ração nova. amplamente oferecida ao
reexame da. procedência. plausibil1da
de e Justeza. de cada um dos funda
mentos sôbre Que vivemos, a tim de ca
pacItar-nos a rechaçar todos quantos
se mostrem perturbadures da nossa.
harmônica co-existência. gregária.

O hérculeo problema presente não
enfraquecerá, entretanto, o ânimo hJ.l- .
mano para o empenho de tôdas as
suas faculdades no sentido de resol
vê-lo.

Se bem nos pareça que a sua In
tensidade é sem par na sucessão bis
tórl~- da. humanidade. esta nos ates
ta não ser original. Quando aceita
mo~ a probabllldade histórica da
Atlântida, e nos encontramos vivendo
no século XX da era Orlstá. a nossa
cvu f1ança na. SObrevivência. da huma
nidade atinge a própria 1mensurabl
Udade do 1n!iníto.

Não nos pelxemos. porém. arrastar·
pelo poético empolgamento de nosso
idealismo.

Encaremos. realisticamente. a situa
ção e caminhemos para a descoberta
da. lncognita equacionaI.

Tomemos para ponto de partida o
ma.is vulgB.rizad~, e talvez mais 1m- .,.
pressionante, <já que ainda vivemos
uma cultura sensitiva), aspecto da in
quietação generaliZada - o problema
econômico.

Se houver algum resistente, du
vido que possa aduzir argumentos
assentados na observação geral. ca
pa.zes de abalarem B opin1ão expressa
pelo jovem, e já. respeitável, econo
mista Sr. Rôrnul0 de AlmeIda, ao
VIl7'~r seu parecer técnico sObre a pre
posição do ar. Roberto S1monsen no
Conselho Naclonal de Pol1tlca. Indus
trial e Comercial, de que fomos hu
mllde membro. sôbre a urgente neces
sidade de estabelecer-se um plane
ja.mento econônUco p~ o nosso pa1s:

..A Econam19, da. livre concorrên
cia está 1ndiscutivelmen~rompida,
ao menos em certos pontos, e por
medidas de emergêncIa. Não se
vê possibilidade, mesmo num pa.13
rico, possante e quase auto-sUfi
cIente como os Estados Unidos. de
ser ela reconstitlÚda na sua pureza.
Os setores "egulados 1n.flueI1l per"
turbadoramente SÔbre os não re-
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gula.dos, e os resultantes conflitos
e contradições s6 podem ser re
sulvidos com o Planejamento Ge
ral:'

A convicção da necessIdade em que
DOS encontramos, Cada povo e a" so
c' ~dade 1ntemacional, de estabelecer
pla.nos mediante os quais se tome pos
5fvel a sobrevivência humana, pela jn5
talração de efetiva colaboração entre
os homens, de maneira a se vencer
B. indeterminação da vida contempo
rânea, em todos os setores da ativI
dade, que é, sem dúvIda, a principal
agente provocadora da inquietação
mundIal, já deixou de constituir objeto
de atenção dos estudiosos e especia
listas e se integrou na própria cons
cIência dos meros diletantes; razão
que me obriga a reconhecer a estul
tiela de prolongar uma dissertação
em tomo da matéria, diante da ex
pressão mâxima de nossa intelectua
lidade que é esta EgrégIa AssembléIa..
benevolentemente suportando a digres
são que realIzo.

Nem se pense, como tem aconte
c1do a observadores super!1cIa.1s que

. a tese do planejamento econôm!co
social seja uma superfectação inven
tiva de certos regimes pol1ticos. com a
qual ditadores de projeção mundial
pretenderam subordinar a vida aos
!Seus desígnios particulares.

Ao contrário, ela tem uma. história
multo bem apreensivel, qual foi eSM

posta por Lewis L. Lorw1n. em "O
Problema do Plano Econômico" quan M

do acentuou:

"Os teóricos do plano distinguem
a planificação da fundação ou
do invento, ou planejamento in
dustrial e da racionalização do
trabalho ou planejamento técnico.
A rac1onaUzaçllo do trabalho le
vou ao planejamento 1ndustrlal
(de ramos da lndúsirla). sob pena
de 11mltaçâo dos seus efeitos, e
(o planejamento da indústria)
conduziu à necessldade do plano
econômico geral, Que. por sua vez.
é lnexequível se não assentar sô
bre um plano social."

;á. em 1938 um congresso de técn1
c tB. soc!ólogqs. pedagogos e outros es
-reclallstas. convocados de vários pai-
,

ses, reunido em Amsterdam, conclwa
pela necessidade MWldial, segundo in
dicava o citado Lewis Lorwin. de se
firmarem princípios sôbre: - a) fixa
ção do tamanho ótimo dos estabele
cImentos; b) organização regional dos
indústrias; c) méritos relativos das
pequenas e grandes cmprêsas; d} re
lações entre a agricultura e indústria;
e) diretrizes úteís das finanças tudo
isto assentando em bases ordinató
rias da eVOlução cultural e assecurató
rias do pleno desenvolvimento das re
lações sociais.

Nem se póde, depois Que todos os
estudos dos problemas de após guer
ra, (ou seja do instante que ora psta
mos transcorrendo) concluíram pela.
Imprescindibilidllde do reconhecimell
to da "interdependência das nações",
tanto em relações econômicas, como
em quaiquer outras, pensar na reali
zação desse ideal sem o estabelecimen
to de um plano fundamentalmente
conformador da colaboração entre os
póvos.

Aceitamos, com os melhores mes
tres, que a derrocada já em processo
evolutivo 1narrestável, da á.rea do C~

pital1smo impõe ao mundo o impe
rativo categórico de nova conforma
ção, e C01110 esta derrocada é o indis
cutível fruto da indeterminação eco
nômica. cultural e, assim. necc&>:l.ria
mente social, s6 a ordem nos pode sal
vaI". E esta ordem :;6 pode resultar do
planejamento econômico social, pl1r
que este, como acentúa o seu grande
mestre Karl Mannhein:

"Não é a violentação d:l vida, fiM,

ao contrário, a sua compaginação arti·
culada. e vigiada. mediante o livre de
senvolvimento de wn processo regula
dor".

São estas Sr. Presidente as razOc~

que nos levam a entender necessário o
estabelecimento de um planejamento
econômico social como base funda
mental das democracias Que preten
derem subsistir; tal Qual o pontflca.
o c1tado mestre :

.. A tarefa, de uma poUtlca de
mocrática. na. orientação dos va
lores, não consiste apenas na m1
tlgação dos conflltos e desajuste
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depois de sua manifestação, mas
em cuidar também, de !6rma po
sitiva, do desenvolvimento de um
acàrdo básico. Certa. como é. 11

doutrina sociológica de que não
pode sobreviver nenhuma classe da
sociedade sem a. coordenação dos
seus deveres básicos, de sua insti
tuições e de sua. educação, deve-se
dar fórmas democráticas de fo
mento ao desenvolvimento de se·
melhante harmonia soe1a.l - O
ponto fWldamental reside em Q.ue
a democracia não é uma. socieda.
de sem fónna, uma sociedade sem
po1it.ica dos valôres. mas aquéla
na qual tem lugar de modo con
tinuo a integraçã.o do consenso ge
ral em planos düerentes. Grupos
religiosos, locais. de interesses,
profissionais e de qualquer outra
espécie, desenvolvem maneiras es
peciaIs de estimativa dos valOres,
porém é essencial que a sua ài
vergência se acomode medíl!.nt~

um aparelha.mento de coordena
ção c mediação que culmine em
uma politica a seu respeIto cole
tivamente consentida, sem o que'
ao sociedade não pode sUbsistir."
(Karl Mannhein - DIagnóst1co dp
Nossos Tempos).

A beleza empolgante da tése. a fun
dada esperança de que ela. aceita. pos
sa evitar ao povo que assim proceda.
(é desejo que o nosso sejá um deles)
os sacrificios de uma transformação
Que será levada a têrmo por vonta
de ou contra vontade dos homens, po
deria levar-me a continuar nesta. tri
buna. abusando da. benevolência. dos
Srs. Constituintes em ouvir a mInha.
arenga.

Mas vou terminar.
.Sr. Presidente, creIo haver demons

trado que a viabilIdade de manutenção
no futuro da Constituição óra. em es
tudos por nós depende de uxna CoIa
pleta revisão nos conceItos da demo
cracIa. Se fôrmos capazes de a.pro
Te1tar os ensinamentos da história e
concluirmos uma estruturação respoD
dente aos anseIos da Idade contempo
rânea, do nosso trabalho resultará um
estatuto básico com a necessár1a vita
Udade para orientar o desenvolvimen-

to de uma. demotracia progressiva.,
mediante a qual o BrasU col1mará 09
altos desUnos que lhe atrlbuém o nos..
so patriotismo. Se falharmos, êle terá
que experlmenta.r todos os precaIços
da revolução mundial que s6 uma em
pedernida estuItfc1a. pode ignorar ou
negar.

E1s a minha proposta, como desem
penho sereno do dever imposto a quem
solicitou a confiança. dos seus consl
dadãos para vir a esta casa pleItear
uma fórmula poUtica julgada inevi
tá.vel para o estabelecimento de uma
realfstica democracia.

Que se acolha. onde couber. no tex
to ConstituCional, oS seguintes pre- .
celtos:

u Art. F1ca criada a Comissão
Interparlamentar de Planejamen
to EconômIco Social, constituida
de 'Vinte e dois Deputados e onze
Senadores, que fUncionará perma-.
nentemente.

Art. Esta. CoI1llss!i.o serA com
pletada. pOr téCnicos, econoIn1stu.
soclÓ~ogos, pedagogos, juristas e
peritos, de reconhecida projeçm
socIal. que se incumbirão do es..
tudo objetivo dos problemns eco
nOmlcos~socla1s. fornecendo aos
parlamentares os elementos lnd1S
pensávelB à formwa.ç§.o dos pro
Jetos de lei tend~Dtes a dar-lhes
soluão.

Parágra.!o único. Farão pane.
n~essàrlamente. como ass1Bten
teso da. Comissão, jornalistas. tra
balhadores em rád.1o-ct1!usAo e
outros meIos de publJcldade, eleI
tos pelos respectivoo grupos }:':ro
.f!ssionais, que terão a. função de
discuti: e divulgar os estudos e
planos por ela assentados, bem
como de transtnlt1r-lhe a. reper
CUSSão dos mesmos na. oplnao
pública..

Art. As conclusões a. que che
gar a Comissão Interparlamentar
de Planejamento Econômico Se>
cial, serã.o redUZ1da.s a. projetos
de leI. sujeItos a uma. s6 dis
cussão e votação na Câmara dos
Deputados, quJ..nze dias apÓS a
sua publicação no "Dlê.l1o do
Congresso". pa.sss.ndo ao Senado
Federal, onde também, se con
siC::eraráo aprovados em única
dIscussâo e votaça<>.
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Art. Além da iniciativa. con
ferida à. Com1ssâo de Planeja
mento Econômico Social, esta
~uld:l. no artigo anterior, Qevera,
ela opinar sôbre qualquer proje
to de iniciativa dos·· Srs. Depu
tados ou Senadores, desde que
tlSSim entenda útil a Com1ssão
Regimental da respectiva C9.
mara que o exam1nar.

Art. Promulgada a presente
Constituição será a Comissão de
Planejamento Econôm1co SoclaJ
eleita, dentro de quinze dias.

Parágrafo único. O seu Regu
lamento Interno, bem, como o
processo de escolha, nomeaça.o e
funções dos componentes espe
cialistas e asslstentes, será pro~

mulgado em reunião conjunÍ'1l
das Mesas da. Cêmara dos Depu
tados e Senado Federal, sessenta
dias, no máximo, após a eleiçã"
de que trata o presente artigo.

Art. Noventa dias, o· mais tar
dar, a contar da promulga1;ão da
Constituiçãoã, a Conússáo Inter

parlamentar do Planejamento
Econômico Social, devera. estar
em p~no funcionamento.

Art. Os Senadores FederaIs e
Dep~t3.l1os que forem eleitos pa
ra. a Comissão Interparlamentar
de Planejamento Econômico So
cial ficam dispensados de com
parecimento às sessões ordinAIias
das respectivas clUnaras, quand.o
o dêm à. mencionada. ComIssão.

Com êste aparelhamento, Sr. Pre
sidente, poderemos traçar novos
rumos ao evolv-er da vida. Nacional.
Estou certo de que, partIndo da. ne
cessidade de uma reI"orma cultural,
Que éle asse ntará na gratuidade do
ensino. por estar ai o segredo da
19ualitação efetiva de oportunidades
paar todos. e estabelecendo normas
de colaboração entre otdos nós, al
cançare-mos a v~rdadelra justiça so~

elaI.

Entremos. Sr. Presidente, nesta
senda de eefUva reforma socIal. por
Que a conjuntura. em Que nos encon
tramos, como parte do mundo, e
aqu~la resumida pelo grande cere
bro do Partido Trabalh1sta, na. In~

glaterra Harold Laski:

"Ou s )mos cé.pazes de elirninar
a maldião que pesa sObre a. nos";
ia. ordf aI social, assentada em
.suas ir aciona.1s desIgualdade,! ou

ent.raremos logo no conflito <.1e
la decorrente".

Que a ConstitUinte Brasileira. c.1e
1946, pela colaboração sincera entre
os homens que a compõem. para Ó
que se torna necessárta., -ela.borando·
o nosso Estatuto básico, pormos de
lativ o nosso partidaru.mo, (desde
que a Constituição abrigará todos os
partidas) seja capaz de el1mlnàr a.
maldição, que pesa sObre a nossa so
ciedade; são os votos de minha pro
postn idealizando. em substituição à
rneramC'ntl' política, instituição de
ontem a democracia militante ou
progressista que é o fulgurante sis
tema de amanhã..

O ZR. pnESIDENTE Trm [1.

}:a1.J.,:ra o Sr. Be1l1 Carvalho.

O SH.. BENI CARVALHO
Sr. Presidente, srs. Constituintes
Não nos parece desaconselhável ou
inútil, quantia, nesta Assembléia, se
questiona do problema constitucional
do país, para cuja solução aqui nas
encontrnmos - apreciar, desde já.
um dos seus aspectos, que tantas dú
vidas e controvérsias ~lá suscitado,
assim na esfera doutrinária, como na
<10 direito positivo.

Referimo-nos à. forma por que, em
nossa futura carta poUtlcn, de ....erão
ser estruturados os direitos e as ga
rantias individuais.

Para concretizar nosso pensamen
to e afastar, sem demora, digressões
desnecessárias. formularemos, sim
plesmente, esta pergunta:

- Deverá a Constituição a ser ela
borada, consignar, como um de seus
cânones, o da garantia do "direito
adquirido, do "a.to jurídico perfeito"
e da "coisa julgada", ou, no contrá
rio, sõbre êlc deverá silenciar?

Certo. não j;loder:\ tal pergunt.a ser
considerada ociosa ou supérflua, des
de que, como é sabido, jã llillguen.
ignora a volumosa corrente de cons
titucionalistas, contra. ela levantada.,
num movimento caracterizado por
duas dIretrizes bE'm conhecidas:
uma que sustenta não dever p.ssa ga.
rantia ser considerada matéria cons
titucional; outra que, embora assim
o admita, se Insurge contra a malsi
nada expressão "direito adquirido'"
em torno da qual tanta. Unta, tanto
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papel e tanto tempo se têm gasto, ao
lado do tumulto provocado pelos ju
ristas, desejoso cada. qual de criar ou
arquitetar, vaidosamente, a sua .. teo
ria. ,.

São bem conhecidos os nomes. dos
campeões dessa original luta de boz,
no rtJ1g Jurídico internacional, ã que
concorretn todos os pesos -- os pesa
dos, oS medios e os leves. .• Blondeau,
Merl1n. Aubry et Rau, Rue, Lament.
Sav1gny, Lassalle, Gabba, Ch!rI)Il1,
Vareilles-Sommiêres. Pla.n1ol, Mfol
ter, Coviello, Ferrara, Jeze. Bonne
case, Duguit, Roubler, etc., são, 1n
d1scutlvelmente. boxeadores do Direi
to, de fama mundial.

Quanto aos nossos, será dispens!1vel
enumerá...los, tanto nos são êles fami
liares, com os seus pontos de vista.
as suas tendências, as suas !iliaçoes
psIcológicas e jur1dicas. .

Apreciemos. pois, em primeiro lugar,
as ra2ôcs. por vâ.rios dêsses apresenta
das contra a Inserção, no texto cons
tItucional. das garantias há. pouco
referidas, isto é. o respeito do direito
adquirido. do ato juríd1co perfeito, da
coisa julgada.

Cumpre a.ss1ne.lar ter sido esse pre
ceito consignado ou. antes. estrutura-,
do nas cartas constitucionais do pais.
de dois modos distintos.

Na Constituição de 91, como se
M.be, a.chava.-se lmpl1c1to no § 3.o d(,
art. lI, assim reclJgldo:

.. Art. 11. E' vedado aos Esta
dos, como à União:

.... ,. ~ ..

3. Prescrever leis retroativas."
Ora, náo permitir aos Estados, ~m

como à União, prescreverem leis re
troativas importa em garantir o dI
reito adQu1r1do.

Assim. pelo menos, o entendeu RUI
Barbosa., quando doutrinou:

"O texto da. Constituição, art. 11.
n.o 3, que vedou à. Uniã.o e aos Estados
prescreverem leis retroatlv~ dando
à extens1bilidade do pensamento cs
bivel nesta frase, a máxima latitude.
é uma. garantia absoluta do cilre1ta
adquJ.r1do; e êste. em relação a ta1s
entidades juricUcas. abrange todo o

sistema de relações e direitos que, de
acOrdo com. a legisla.ção anterior.
constituIam o patrimônio llrot1ss1ona.l
delas."

Outro preclaro mestre do DIreito no .
Brasil, o Ministro Eduardo Espínola,
subscreve os mesmos conceitos:

OI A Constituição federal. dLz ~le,

prega. o princlplo da lrretroatlv1dade
das le1s no art. 11, n.o 3: - J!:. ve
dado aos Estados como à. União 
prescrever leis retroativas. O Códi
gO Civil preferiu indicar. de nloclu prA
tico, o conteudo e os limites do prin
cípio constitucIonal, deixande com
preender que retroativas se reputam
aS" leis Que prejudicarem direitos ad
quiridos, atos jurídicos pe1'f~:tos, ou
casos julga.dos. O Senador João Bar
ba.lho também dêsse modo interpreta
o preceito constitucionaL

Fora daí, a. leI nova poderá regular
SOl conseqüêncIas dos tatos ocorú:los
na vigência da leI anterior. sem que,
por Isso. se diga retroativa." - <Co..
mentários à Constituição.)

Como se vê das c1tacões i.Hta~, 
para esses juristas. a fórmula adota
da pelo Código Civil, reprodll?1da, de
pois, pela reforma const1tu~lonal de
1916 e pela. Constituição de 1934, lato

.. é - "a lei nAo prejudicará. o direito
adquirido, o ato jurfdIca, oer!elto e a
coisa Julgada, nada ma.1s é. em sín
tese, do que a tradução do ;>rJncíplo
da. lrretroa.tiv1dade, aceito pelos cons
Utuintes de 1891.

Será, porém, verdadeira ta.l afirma.
tlva? Vejamos.

Um dos nossos reputados constltu
clonallstas e sociólogos. autor do Sis
tema de Cíéncia PositÍVa do Direito.
e agudo comentador da ConstitUI
ção de 1934 - observa que, havendo
a carta. pol1t1ca de 91 a.dotado o
prlnclpiq ou a fórmula teodosla.na
- Omnía. constituta non praeterltq
calumntam Jactunt. 3ect /ti.ttLTÍS regu
lam ponunt - foi ela, poster1ormante.
"decomposta". conforme sua expres
são, pelo art. 3.0 da In.trodução
do C6d.ígo Civil. 1Dclu1da, a.:tlnal, no
texto consUtuc1onal de 1934, sob u
tórmulas de-t'n§.o violação do d1re1to
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a.dquirido, não violação do ato Juridico
perfeito, não violação da. coisa julga
da" -; o que, para êle, representa
verdadeiro êrro. (Vide - Comentá
rios à Constituíção. p. 97, tomo n, por
Pontes de Miranda).

E por que? Simplesmente por en
tender nada. significar, em verda.de, de
modo preciso, a expressáo direito ad
tlI'irido, esposando, a esse respeito, o
erttério de Paul Roubler: - "Le droit
acquis' n'est plus qu'un pavilZon qui
couvre tou.te espece de marchandisl::s,
et, en $e débarassant de cette formule,
on ne clétndt Tien de soZide ni de
sérieux" ,

Como se evidencia, não é possível
maior condenação. Dai o anathema
sit"! sõbre êle vibrado por esse au
tor. com uma técnica caracteristica
mente trldenUna, ao afirmar haver R

ciência chegado a esta fórmula:
"Ou a teoria dos direitos àdqu.1rido~

em direito intertemporal, é mera tau-
- tologia, ou é defeltuosíssima e, pois,
injusta"; acrescentando que - "o
legislador brasileiro que permanece"
com mais de um século de atraso, lIês
se aquém. do legislador constituinte de
1891, e legou ao incauto constituinte
de 1934. pouco aleito a problemas técw

nicos, o lastimáVel art. 3,° da Intro-
'dução do Código Civil".

De tudo isso, fácil será. concluir-se,
consoante a técnica constit.ucional dês
ses autores. a relegação da fórmula
- direito adquirido -. por lmpIestá
vel e, sobretudo, InQdmissível no texto
constitucional.

Outros, porém. ainda. vão mais 100
g~. revelam-se mais radicais: - en
tendem que até, mesmo. a fórmula
teodosiana, adotada pelos constituin
tes de 91. ,'edando, expressamente, le!.t;l
retroativas. não deverá. ser cdnon cons- '
tltuclona,l.

E esse. pelo menos, o modo de ver
do Sr. Francisco Campos, quando, no
seu Jã. famoso estudo sObre as "Díre_
trtzes Constitucionais do Novo Estado
Brasileiro", assim defende. ou defen
cUa, o seu ponto de vista:

- ..A supressáo. no texto constitu
cional, do principio da lrretroaUvlda.
de das leis não significa. d ~ modo
nenhum, a adOÇão do prtnci )10 con
trário, Isto é, da retroatlv:lc"ade.

Nã.o é na Constituição, mas na lei
civil, que esse princfpio deve figurar
A não retroatividade é tão sõmcntAl
uma norma. de Interpretação, uma re
gra de hermenêutica, e por ela. se
entende que o intérprete, ou o juiz.
não pode aplicar Si lei nova às rela
ções jurídIcas consumadas na. vigên
cia da lei antiga. Não deve, porém,
'esse principio constituIr uma limlta
ção do Poder LegislatIvo; Quando as
clrcunstênclas especia.is exigirem a
revisão das relações jurídicas acaba
das, o legislador não pode !tcar prl w

vado da faculdade de promulgar taIs
leis retroativas, pois o Estado. como
guarda supremo do intcrésse coletivo,
não à.eve atar as próprias mãos pelo
receio de, em certas circunstâncias,
ter que ferir ou contrariar direi tos
individuais.

A não retroatividade das leis, pos
tulada como proibição ao Poder Le
gislativo, não passava. de um exagêro
do indivIdualismo jurídico e. sobretu
do. do individualismo econôm~co, quP.
reclamavam rigorosa neutralidade ;iO

Estado, no domlnio do comércio ju
rídico,"

Aceito esse critério, s6 haverá uma
conclusão lógica a. tirar-se: nem o
principio da 1rretroatividade, nem o
seu desdobramento ou "decomposl
ção", como lhe chamam os téCllico~,

em garantia do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa jul
gada deverão ser matéria constitucio
nal.

A prim-eira será, apenas, uma regra
de lnterpretaçáu e, como tal, seu lugaI
próprio será. na hermenêutica jurídica;
o segundo deverá. .constituir assunto
de lei ordinária.

Eis, Sr, Presidente, come essl?' pro
blema, que enc-erra uma das gar~mUas

indIvidua.is a serem inscritas na rutu w

ra carta pol1t.ica. tem sido pOsto em
eqUação pelos mestres do direito cons
titucional e do direito cIvll. entre nós.

Uns e outros estão acordes em que
seja êle resolvido fora do âmbito cons·
tltuC!onal; mas, ainds assim, relegada
a matérIa para o plano do direito >lrl.
vado, mesmo ai assestam sua dialética
contra a perma.nência da express~1;)

"direito adquirido", conslderada coiS!'
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passadista, de conceito fIou, 1ns.cel
táv-el pelo técniclsmo Jurldlco dos nos
sos tempos, "pavillon de toute esp~e

de marcha.ndises», DO dizer, há pou
co, reproduzido, de Paul Roubler.

Nesse terreno escorregadio, como
mera documentação do tumulto doe
idéias, desencadeado em tôrno dêsses
conceitos, não será, ta.lvez, inoPort.u
no. para melhor delimitação e 1nteU·
gência. do assunto, raz.er pequena in
cursão nesses domfnlos algO callglnoso3
e esotérIcos, a que, sem temores, só
costumam penetrar os 1.nlclados, a cujo
número, infelizmente, nã.o pertence
mos.

o PRINCÍPIO DA IRRE'l"ROA'1'IVIDADE

Vejamos.. em primeIro lugar, o pr1n
dpl0 da. irretroativ.ldacle. A história
dêsse principio pode Ber feita ou re
sumida em poucas palavras; inquirin
do-se, em seguida, si êle deve, ou não,
pertenc-er à matéria constitucional.

Para tratar da pr~melra parte, tsto
é. de sua notícia. histórica., -::.umpre,
preliminarmente, fixar, desde logo, u
conceIto de retroatividade.

Segundo observa. um dos nossos ilus
tres civilistas, professor Ma.tos Peixo
to, num meticuloso trabalho em que,
recentemente, versou o assunto.
afastadas certas divergências doutri
nárias. todos aCorda.m em que - "a
le~ é retroativa, quando anula ou mo
difica atos passados, ou os seus efeitos
rea.lizados ou que já. deviam ter-se
realizado."

Só dissentem 05 autores, quando se
trata dos "efeitos futuros dos fa.tos ou
atos precedentes. ,.

Assim é que. para uns, se verlflca.
a. retroatividade, si a. lei alcança esses
efeitos; para outros, atingindo-os, ha.~

verá, simplesmente, sua apllcação
imediata.

Ninguém ignora ü quanto têm. preo
cupado os juristas de todo o mundo
o estudo e a solução dêsse problema,
constituIndo, já. verdadeiro jungle
tudo quanto se há escrito a respeito.

Não bastaram. porém, s. esses espe
c1aUstas, as dIscussões circunscritas
aos tempos mod-ernos: rtmULram às
fontes, às matrlzes roman83.

Remontou-se, assim, à Lex Atinta.
que ínterdtsse a prescrição a~u1s1tiva.

da res jurlivae e à Lez Falcidia", cuja.
aplicação era circunscrita aos fatvs
futuros; chegando·se até Cícero no
discurso contra Venes, em que o ora
dor lhe exproba um édito com rõrça
retroativa. (Cfr. Pror. Matos Pf:'l
xoto. Curso de Direito Romano, tom
I. pâgs. 210-221; Limite temporal da
leí. artigo pUbllcado In ..Jornal do
Commerc1o; Pontes de Miranda.. Co
mentdrios à Constituição, tom. clt.;
pág. 83).

Verifica-se, 'porém, como lembra
Matos Peixoto. não haver na legisla
ção romana, sob a república, uma re
gra geral, estabelecendo o principio
da' trretroatividade; atestando, toda
via, Cleero, constar, normalmente,
das leis civis, "uma cláusula de est1lo,
que vedava o efeito retroativo:'

Como se vê, até aí. nada se estatul
ra com caráter terminante, de!1n1t1
vo. sObre o principio da irretoativlr::la
de. Só posteriormente, é que Teo
dós10 l. condenando a retroatividade
injusta. insurgiu-se. pela primeira vez,
de modo claro contra ela, numa cons
tituição do ano 393. estabelecendo a
fórmula, a que já aludimos, de 'Iue
as leis não prejudicam os fatos pa,s..
sados. visto firmarem, simplesmente,
regras para os futUros.

Estaria, asstm. estabelecido, de ma
ueira absoluta, o principio dEI. irre..
troatividade, si não fOra a restrição
a ela. imposta por outra. constituição,
a de Teodós!o n, do ano 4~O. pela
qual, depois de reafirmar o principio
da irretroatividade, de als.rgar-lhe o
âmbito, visto haver limitado a apll
cação da leI aos fatos futuros. com
exclusão, não s6 dos p~ados. como
das suas conseqUênclas, - a.cresccn
tou.;.lhe uma ressalve. - e. õe poder
a leI ser ret~oat1va., desde Que o legis
laclor, expressamente. assim o dispu
sesse. (Leges et comtituttone3 futu
rls certum est dare /CfT'11W.111, negotii3,
non acl 'Jacta, proeterita revocari, nfsi
nominatim etiam de praeterito tem
pore et adhuc pendenttbus negotita
cautum sito <T. 14, de legibus. a.pu.d
M. Peixoto, op. clt.).
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DeDais dessas considel"ações cum
pre, afinàl, indagar s1 deve, õu náo,
ser. lUodernaIl1ente. matéria constitu
clcmal o preceito da. lrretroaUvidade.
João Barbalho, em seus C01nentárlcs
à Constituição de 91. assim pensava.
Quando escrevia.: ':

- "Si a lei 'Pudesse ser. com pre
Juizo dos direItos' do cIdadão. apli
cada. a fatos passa.dos antes d.el3.. mal

. segura ver-se~1a a liberdade: e o po
der de leg1sÜU" fôra o da Urtlnla e
opressão.

Quem poderia estar tranquilo sõ
bre suas ações, pcrguntu ele, sI CJ que,
ontem, praticou como ato 'Permitido
e legítimo. pudesse ser d.ecla.rado pe

la. autoridade pública. como punivel
OU. nulo?

A liberdade. honra. vida e prospcrl
dade do cidadão viriam 2. ser um
brinco nas mãos dos legisladores mal
inspirados. e .ninguém, em SUas açõc$,
em seus negócios. sentll'-se-ia, garan
tido". (Op. cito p. 42).

Entretanto, não obstante a fórmula
r1g1da do n.o 3 do ar-tfgo 11, enten
dJa o Ilustre constituciona~sta náo
haver motivo para preva,lecet ao proi
bição dai irretroatividáde. nos casos
em. que esta. não ofendesse a garan
tIs. dos direitos individua1s e fõsse
proveitosa, a.o bem geral. Por Isso. sus
tentava. <ieverem retroagir: - as leis
constitucionaIs ou pol1t1cas; as que
re~eln o exerc1cio dos clircltos
polUlcos e individuais. ou a.s condi
ções de aptidão para os cargos pú-

. ~1icos~ as de organi7.ação judiciária,
competénclas. e processo cívtI ou cri
Ininal: as de interpretação ou dec1a
nt6rlas (menos Quanto a fatos, con
tratos e decisões judiciárias que, sob a
lei anterior. t1vessem já produzido to
dos os efeitos de q-ge era,m suseeptl
veIs); as penais. quando ellnúnam ou
d1m1nuelb a penalidade anteriormen
te estabelecida.
. E. encerrando seu pensamento.

acrescentava:
..A retroação leJ::'al que, noutros

casos, seria um princípIo bárbaro e
funesto. é salutar e de bené!lcos re
sultados nos casos acima' D:1enciooa-

. ,dos".

João Barballio. porérn, relõume O~

~eus comentários, aditando~lhes esta
nota: - "'Basta. para que () preceito
constituciona.l não seja preterido, que
a. leI de modo algum prejudique 05
direitos cLvís adquiridos: OS atos jurI
dicos já perfeitos; as sentenças pas
sadas em julgado".

Rui Barbosa versou, Igualmente.
'esse aSi'lecto da eXegese consUtucJo
nal, ao tratar dns leis retroativas; e,
com a. limpidez Que lhe era próprIa.
assim se exprimiu:

u_ Anda por aí uma rloção crrôn('3.,
que cumpre evitar: a de que a cláu
sula. da Constituição, art. 11, n,o 3, a
qual, aos Estados e à. União, vecl<:\.
"prescrever leis retroativas, proLbe, enl
absoluto, a retroatividade sob qual
quer forma. em qualquer ~éncro de
leis. É sensível a erroneidnde dessa
preocupação. O pensamento do legis
lador constituint.e tem a sua explana
ção nos princípios cardials de direito
sôbre o assunto. Também a Cons~,Hlll

ção dos Estados Unidos da América
do Norte prescreve leis ex post-facto
(art. 1.e, seç. lo.a); o que.. }10 sentido

literal do têrmo. parece indicu.r tad~

as leis posteriores aos atos, oU ocor
r~ncit1S, 8 que se pretendem aplicar.
E. contudo, a iriterpretaçiio técnica
não inclui ua 1ntenção da ftase cons 4

tltucion41, todas as disposições legis
lativas, destinadas a opera.r sõbre fa
tos e circunstâncias anteriores. mas,
unicamente, as que entenderem com
o direito criminaL Conquanto o pacto
federal norte-americano alUda.. gene-
r1camente, a ex post Jacto Zaws, "g.
jurisprudência estabeleeeu que a. res
trição diz re:;peito somente a essas lels,
Q.uando tocarem a matérias penais."

A inteligência juridica. fiI'lnsda pela
doutrf.na.. limitava. asslm a acepção or
dinária. do vocábuio empregado sem
restrições aparentes na lei fundamen
tal. - Do mesmo modo a. redação
constitucional, existente entre nós,
acêrca ela retroatividade das leis, não
se pode entender senão quanto ti. re
troatividade lnjuridlca. e viciosa: por~

que leis há. 1nofeDSlvamen~ retroa.tt
vas, leis legltimamente retroattns,
lel", até. neces.sàr1amente retroa.t1vM.
Nt pr1Jneiro caso estão a.s leis que
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náo ferem cUreitos adqU1rldos; no se·
gundo. as le~ lnterpreta~va.s. l"etltl·
catha& E:. conf1rm&tlVBs: no terceiro.
as leU! favorá.veis ê. <:ondtçâo cloo
acusados. Todas essas retr')a.gem

-constitucionalmente (e 8. anistIa é
uma delas); porqua.nt() não estão em
eonfUto eom a. razão do preceito
consUtucional, que é, s1mplesznente.
uma garantia a fa.vor d.o.s 1.nd1\1duos
e dos contratos, contra o arbítrio le..
B'lslatlvo" .

Sr. PresIdente, o pema.m.ento ele Rui
Barbosa, expresso no trecho qu~ aca
bamos de transcrever, deixa claro o seu
ponto de vista sÔbre o assunto . .admi
te êle, como matéria constitu~lonal.
a disposição ou a norma concern~nte à
irretroe..Uvidade, em que pêse ao crité
rIo dos constitucionalistas que p. re..
metem para o dom1nIo do direito pri
vado, ou a consideram. slmplestnente,
uma. regra de hermenêutica. Mas,
assim o fazendo. não exclui. COmo se
viu, de modo absoluto, a retroa.t1vlda..
de, limitada, porém. a certo gênero de
leis e a. determina.das s1tuaçõe::. jurl
dIcas.
E~ lógico com a sua maneIra. de

apreciar e colocar o problema. subs
creve a fórmula de Walker, afirmando
terem os republica.nos dos Estadcs Uni
dos verdadelro horror ao arb!tt1o le
gislativo - horror traduzido. ..não
entre as paixões da tribuna Polftlca,
ml16 na. atmosfera .serena da cátedra",
conforme se fntere d.as palavras do
constitucionalista americano. na jus
teza e eloqüênc1a dêstes conceitos:
"- Dai a uma legisla.tura. o Poder de

vot·ar leis retroatlvB..9 e ninguém está
seguro; porQue. exposto ao seu. domí
nIo ficará. o passado inteiro de cada
lDdividuo~ Obvio é, pois, QU~ só de ti
ranos será dIgno fazer lei! retroativas.
e s6 de escra.vos obedecet-lhes"_
(WALlaR. lntrod. to Amene. UnD,
pAgt 221·2. apud. Eu! Barbosa, .Anistía
Inversa. págs. 97-107.)

- Como se evidencia., n~o hfi. negar
a legItImidade do a.dmltir-se o prin
cipio da nA.o·retroatlvIdade entre a
matéria. constitucional. E isso mesmo
tal, até, lmpUelte.mente proclamado
pelo maIs autêntIco intérpr~te da clu
mada Con!titítlçA.o de 10 de novembro.

ao afirmar nâo ser - .. em reverêncIa.
ao mito 1ndlvldual1sta que o Estado
deiKou de postula.r o prlncfpio do. re
troativIdade. mantendo o do. nEio..re 6

troaUvldade das le~B" - principio êste
que êl~ julga. - "i71.dispen3ávcl Ó 3e"

glLrança das relações ;urídica.s e, por
tanto, da socIedade. cuja organt.zaçfío
se baseia no direIto"; a.ercsc~ntnndo,.

Que - "sI a retroativida.de rOs.se pro
clama.da como regra.. o dÚ'elf,o deixa
rIa d~ ser um tato de orgo.nlzaç(lo so
cIal, para tornar-se um clcm~nto de
incerteza, confusão e nnllrqu~a"; poJ!l
- "0 mundo juridlco que é. cs~cndl\l ..
mente, o mundo da. scgurnnçt\ e da
ordem, se baseia, além do POstullldo
da justiça. nos dois postulados cll~ Ci'r

teza. e da. duração," (Francisco Cnnl"
pos, Diretrizea ComtUurionab tio
Novo Esta.do" Brasileiro, Rcv. 1J'urrnnt'.
voi. 73. p. 235.)

O estranho, porém, ê que, dl'poln do
tão categóricas aHrmnçOes, bto 6. ti"
julgar o ilustre autor dl1 !nm()sh;s~mn.

ca.rta de 37, ser o prlnclplo don nAo
retroatividade - "lndlspensàvel l\ HC"

gurança das relaçOes jur1a1cll~, enten
dendo que, sem lHe, ti dJrclto dc]xn.rln.
de ser um fato de organ1zuçn.l) 80C1.\1.
para tornar..se eIem~nto de tnccTte.:C1.
confusã.o e anarquia" - che~ue, en..
tretanto, a.o paradoxo de, ma.u KfadO)

. essa imensa relevância para R vljl\
juridica. acabar· por cons1dcrâ...la sim
ples regra interpretatJ.va, e. coma tal.
ina.dmiss1vel no texto consll tuclonul.

CreIo, Sr_ PresIdente. no.o s("r n~

cessário docutnentar aqui o dl·!'ltlIlLre
resultante do cancelamento ou da I\U~

sênc1s., na. constitu1çê.o cercbr'm\ dI'
37, do prIncípio do. trr~trol~llvldr.d.~.

procla.mado na. Carta pom~cu. 1-1(' 01.
ou do seu desdobramento em - "" ..
rant1e. do direito e.dqulr1do, do nto JU
rldlco perfeito. da cotaR. jut~rt.(tl~. ll\n
crJto nas de 1916 e 1934.

Todo o pais conhece dl~ 50btu. (\~ «".
ereto-leis com efeIto rctr()l~tJVO, _.
casos "tristes e dino", da rtlCl'1IÓrllS",

conto se d1r1s. em glrla Cl\n101\1'lmn, -

ferindo. escs nda.losnmente, dlr.-U".
adquiridos. e invalidando Il ("OIM.
julga.da., com o desre.!Spelto 111,,111 rha.
grante, mais osteDSivo, das dccbJONJ do
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. mais alto tribunal judIcIá.rIo do Bra
.si1.

O nosso objet:vo. nesse momento, é.
tão só, o de mostrar o quanto será.
~esacon$elhável, senão, mesmo catas
trófico para os dIreItos e 'as garantias
individuais, o silêncio do futuro texto
.c:onstltuclonal quanto ao principio da
não-retroatlvIdadé, expr-esso quer pela.
'fórmula da Constituição de 91, quer
.pela de 1934.

A prim~ra, é evidente. nunca foI.
nem poderia ser entendida em ca
xáter ab~oluto, como muito bem
o demonstrou Rui Barbosa; quanto à

. segunda, isto é, à. da garantia do dI
reito adquirido, do ato jurídico per
feito e da coisa julgada. n§.o se nos
a.figura inconveniente a sua aaoçft.o.
.embora, contra I ela desabe toda a
moderna técnica dos constituciona
listas de carreira, já. por julgâ-la ca
bivel, exclu::;lva:nt:nte, na esrera do
código civil, já. por considerarem 1m
próprIa, inexpre:ssiva. tautológica. a
expressão direito adquirido.

E. posta a Questão nesses temlos.
-como é sabIdo, dividem-se os conten
dores em dois grupos - o dos que.
com Las.snlle, Gacba e outros se ba
tem pela teoria dos diTeitos aiJ.quin
dos; e o dos que, com Duguit e Jeze,
Bonnecase e Roubier. defendem a
teoria das situações jurídicas.

Entre os adeptos da primeira, uns
sustentam ser a regra. em direito pri
vado. o princípio da frretroatlvidade.

.. aceitando, todavIa. poder a leI nova
regular os efeitos .:! conseqüências das
relações juddicas. constituídas no do
mín10 da lei antiga. urna. vez qu~ t9.ls
efeitos e conseqUênclas nfto possuam
o caráter de· direitos adquiridcs. e.
sim. o de meras expectatlvas ou facul
dades legais; outros. a. cuja. frente
avulta. Gabba, adrnItlndo ser a. re
troatividade a regra. naquele direito,
aflnnam dever ela encontrar seu 11
mIte. te.mbém. no respeito dos direi
tos a.dquiricIos.

Destarte, uns e outros adotam a
teoria. dos d.ire1to~ adquiridos. embora
lhes seja motivo de divergências e
controvérsIas, nã.o só o conceito. como a
fixação dos limites dêsses direitos.
(Ver: A Lei de lntrod. ao C6d. Civ.

Bra3 .• por Eduardo EspÚloIa. 1'. 312,
voI. I) •

Em campo oposto a essa teoria. está.,
como se disse, a das. situações jurfdi-
caso defendIdas por Dugult e Gastão
J Czc, Bonnecase e RoubIer.

Tem ela por finalidade encontrar
fundações mais s6Hdas para Susten
táculo do principIo da lrretroattvI
dade. desde que, com .Plalúol e várIos
outros, se proclamou, aos quatro ven
tos, a falsidade da teorla dos direi
tos adquiridos, cujo respeito toi tido·
coma Insuflcíente p~ra servir de lJasc
b.quele princIpIo.

Não pretendemos, ê cl,lro, fazer aqui
a explanação da teorIa das situaç6es
jUTfdica3. quer sob a feIção que lhê
imprimIra.m Dugult e Jêze. quer con
soante os pontos de vIsta de Bon
ncçase e RoubIer. - O nosso Intuito é
bem mais sImples e pragmático. Que
:remos, apenas, salientar não advirem
desvantagens do aceitar-se Ul'nu. O'{]

outra. das duas teorias. isto é, a cha
m::tda subjetiva ou dos direitos adqui
ridos, ou a objetiva. a das situações
jurídicas. A técnica, é certo. vê. nesta,
maIor precisão. maior clareza. maior
facmdade na elucidação ou solução
dos problemas do direito intcrtcmpo
ral; mas nem por isso deixa de re
conhecer as dificuldades resultantes.
quer de uma, quer de outra, na apre
ciação dos casos concretos. .. TalVez:
haja. mais propriedade ue expressão.
- observa Eduardo 1,-::.;pínoJa -, c
mais rigor técnico na. dJ.stInç:w entre
as duas espéCIes de slLunções <refere
se o autor às situações Juridlens subje
tivas e às situações Ic(.;aJs objetivas, 
distinção a que se prende n regra da.
não retroatlvld::;,de) "do que nl\ opJsi ...
ção de dIreitos ndquiI1dos n. expectati
vas de direito. Não nos parece, por(:m.
Que, pràtlc:J.mentc, seja mais rácll ca
racterizar uma sttuação Individual.
subjetIva, ou urna situ~çã.o geral. obje
tiva, do que um dIreito adquirJdõ. Nos
pontos extremos, a distinção será. sIm
ples; mas. não raro, surge a dúvida si
a situação, determinada por um. ato
jurídico, tem es~e ato como causa ou
origem, ou si Tão passa. de condição
de a.pllcação d'. lei. .E isso, principal
mente, quan~.> se considere que os
efeitos dos at.)s juríellcos resultam. sem-
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pre, ainda que algumas vezes indiretà
mente, do reconhe<:.1mento da. lei".
<op_ clt. p. 318).

Não obstante ser esse o pensamento
do. preclaro jurista e professor, não
oculta êle, a!1nal, a. sua preferência
pela formula adotada em a. nova. Lei
de Introduçã.o ao CódIgo Civil, quan
do, no art. 6.°. estatue:

- .. A lei em vigor terá efeito ime
dIato e geral. Não atingirá. entretan
to, salvo disposiçác. expressa. em con
trário, as situações jurid1cas definitiva
mente constitu1das e a execução do
a to jurídico perfeito".

Eduardo Espinola vê ai, segundo sua
expressão. .. urna técnica mais perfei
ta no modo de enunciar a solução ge
ral do .problema'.. aceItando o critério
da Comissão encarregada de reformar
o C6digo CiviI, a qual "resolveu sUfra
gar essa fórmula", por julgá-la haver
conseguido - .. o apóio da maior e
O1ell1or corrente. doutrlnária, embora.
não isenta., como qua.lquer obra hu
mana, de falhas e dUiculdades". (Op.
eit. p. 347).

Foi esse. como se disse, o critério
aceito pela nova Lei de Introdução ao
Código Civil.

A êle, certo. nada fõra licito opor,
sI se tratasse, tão s6. de a d<l ta.r-se, aí,
:cova orientação, seguIrem-se novos ru
mos na arte de legislar.

Estamos convencido de que nenhum
lnconvenien te .ou prejuízo adviria,
tanto mais quanto muitos 'vêem maio
res garantias no conceito ampla de
situação jur.fdi~a definitIvamente cons
tituída, compreendendo-se. néle. não
já. o próprio quaàro dos direitos con
dicionais, lnajustáveis à temia dos dI
reitos adqu1rldos, senão também o ato
jurídico peI1eito, Quanto à sua. cons-
tituição e à colsa julgada..

O Que, porém, a nosso entender.
aberra e representa perfeita desga
rantia. é haver-se. DO artigo 6.°. con
ferido à legislatura. ord1né.rIa, a facul
dade de fazer leis retroativas. ao afir
mar-se que - a. lei n§.o atlnglIê. as 51
tuções jurídicas 'definitivamente
constltu1das, e a execução do ato JU
ridJco perfeito·· - "salvo cllspoSJ.çáo
expressa em contrá.r1o" •

Dentro dessa. t:6rmula, as garantias'
resultantes das situações jur.fdlcas de
finItivamente constituídas não passa
rão, em verdade, de simples burla..
perfeitamente com.ijreens1vel e expll
cável nos regImes de solêrcla e pre-
potência. .

Ninguém, com e1a. e por ela, esta-m.
seguro, como mui to bem observa Wal
ker. desde que o passado Inteiro de
cada Indivíduo f~cará à mercê do seu.
dommio.

Tal é, precisamente, o que cumpn
evitar.

O Sr. Aloísio de Castro - Vossa Ex
celência é pela inserção na ConsUt'uJ
ção do principio da lrretroativldade?

O SR.•BEN! CARVALHO - Sou.
A meu ver, é indiferente que se con
signe esse principio no texto cons
titucicr..al. de acôrdo com a fórmula
da Carta de 1891, ou de acôrdo com a
de 1934 que, como sabe -V. Ex.a , não
fez mais do Que reproduzir o dispo
sitivo da primitivo. Lei de Introdução:
ou. ainda, 051 se preferlr, a fórmUla da
nova Lei de Introdução atual.

Adl0 Que o principio deve figurar
como preceito constitucional.

O SR. PRESIDENTE - AdvIrto Bo.
nobre orador que faltam apeo8:3; dOIS
minutos para. term1na.rj o temno d.e
que dispõe e há outros oradore; ins
critos para ralar.

O SR. BENI CARVALHO - Ter
mino em poucas pala.",;ras, SeDhor
Presiócnte.

Felizmente, a. Comissão da Cansti
~uição nisto assentiu, em atender às
censuras a. ela enáereça.cias pelos téc:
nicos: e voltou à fórmula consUt"..:
ctonal de 34, ao inSCrever e aprovar. no
texto do projeto. a disposição: "A lei
Ilã.O prejudlca:râ. o direito adqwndo. o
ato jurlillco perfeito e a colsa. julgada.'"

SI tal v:fer a ser, deflnitívarnente..
um cànone constituciona.l. sua. conse
qüência. imediata. será a mod1!1caç§.()
da. .nova Lei de Introdução ao Código
Civil, que, como se viu, estragou a
nova técnica, com aquela restrição:
- a lei não atingirá as situações ju..
rlcllcas detinH.ivamente canstituk:ls.s.
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·'saZvo disposiÇão expressa em. con
trário . ..

A Comissão da. ConstituIção. reabi
litando a teoria dos direlt05 adqui
rJdoo, certo, tornou-se p:lssad1sta, mas.
nisso, para mui tos, não estará. em má.
companhia~ pois, adotando, 1mpllcita
mente o principio da irretroatividade,, -
continuou a manter, assim a tradiçao
do nosso direito, como a técnica de
várias leglslações civis estrangeiras,
tais como as do Chile, da Argentina.
da BoUvia, de Cuba. da Venezuela, do
~rú, do UruguaI, do Equador. do
México, de Portugal, da Espanha, da
Itália. da. Ho]anda, e da Austria. con
sagrando-se, até, no .códlgo civil dêsse
ültimo pais, não s6 o principio da
Lrretrootividade, como, declarada
mente, o do direito adquirido. É esta
a redação do seu artigo 5.°: - .. Ge
eetze wirken nicht zurück; sie haben
daher auf vohergegangene HandZun
Den un~ auJ vorhcr erworbene Rechte
keinen EinfltLSs:'

ObjetJar-se-á, talvez, que, om. nlu
dindo E'SSCS cânoncs à garantia do d.i
reito adquiriclo. ora à irretroatiVidade
da lei, não são êles, afinal, principjos

~ constItucionais, por figurn.rem, apenas,
nos códigos civis clêsses paises.
F~a iSGo, a nosso ver. argumento

de nenlnuI1a consistência lógica; lhas
si se quer um exemplo expressivo de
orientação contrária, bastará l~mbrar

haver inscrito o recente projew de
Constituição francesa, esta disposição,
em seu artigo 10: - "A lei não pode
ter efeito retroativo"; trasladando,
portanto. para. c futuro texto consti
tucional. a seglUlda parte do art, 2.0

do seu Código Civil: - fiLa 101 ne
dispose Que pour ravenlr; elIe n'a
peint j'efJet rétroactij",

Um àos mais brilhantes humanistas
e profundos cultores da jurlcidade em
nosso pr..ts, o Sr. pro!. Matos Peixoto.
no trabalho a que, aqui, nos temos
rererido. ao estudar a posição da pro
priedade e do seu cUreIto, no tumulto
do mundo atual. parece desaconselhar
a Inclusão, no texto constitucion:::.l, da
garantia do direito adquirido: pois.
enquanto sugere a fórmula assecura
tória do direito de propr1edade, asslnl
se expressa.: - U A propriedade tem

uma. função social; não poderá. ser
Exercida con tra o interêsse colcti l'C)

e será garantida com o conteúdo e li
mites fixados em lei", - ao mC!;tDO

tempo interroga: - U Ora, sendo ta.m
bém patrimoniais, em grande ''parte,
os direitos adquiridos, não colidi!"w..
a sua proteção constitucIonal com o
dispositivo que garantisse, na forma.
acima sugerida, o direito de propri~

dade?"
E êle mesm o acrescenta:
"E' bem de ver que o direito ad

quirido patrimonial, enquanto expres
são da propriedade, ficarIa sujeito às
restrições dcst:J., permitidas pela Cons
tituIção; mas, por outro lado. a g:l.
rantia constitucional obstaria ti. rc
tronção da lei ordinária, para config
car direitos incorporados ao palrimô
nio indivldu~l, como sucedeu no cé
lebre caso Deleuzc. cujos herdeIros se
viram, por um golpe ditatorial, pri
vados de bens cujo dominio e PUSS!)

já lhes haviam sido transmItidos des
de li. abertura da sucessão: (Cúdig:o
Civil, art. 1.572). - Por causa da
enorme fortuna de Delcuze, que nr;u
çou o apetite do poder público. CiU.lU
ta gente ficou espoliada por esse
imenso Brasil! Entretanto, se hou
veSSe um texto constitucional vedan
do leis ofensivas ao direito adqaitido,
essa espolíação não seria poss1vel",
<In Jornal do C01n71l,crcio, de 5 de
rr.aio corrente) .

Tais comentários vêm, de ~('rto

modo, em abono da tese que. aqui,
defendemos, Isto é, a de que, quer.
sob a fórmula de garantia do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e
da coisa julgada. quer sob a de não
atingir a lei as situt!ções jurldicas de
finitivümente constituídas. quer, C71.

fim, sob a do principio da nãO' - re
troatividade - deve qualquer uma.
delns ser consh;nnd3. em nossn flltltrn.
Carta. PoIít1ca.

Sem isso. poder-sc-á fJc3r à mercê
de le1s aberrantes, atentatórias dos
dlreitos e das garantias lndivlduais.
náo passando estas de mero eufem1s
sões e pesadêlos. desde que as t~gls..
mo de surprêsas e dúv!cl'.1s. aprE'en
laturas ordiná.rias possa'J. estatulL' a
lrretroaUvJdade legal l..sslm. ter-se-á.
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muitas vezes. paradoxalmente. a le1
desgarantindo. cancelando o direito;
pois a fonte dêste não deve ser pes
Qulsada na lei. - "no sentido estrei
to de norma leglferada, qualquer que
ela seja"; mas "na realldade social,
<=omplexa, multiforme, rica de nuan
ças adaptativas", a qual é a. verda
deira ela.boradora.. a criadora do dt
reito, pouco importando seja et,. apre
endida, ou nl1o. pelas legislaç6es.
(Cfr. Djaclr Menezes, Sociologia).

Ninguém ignora Que nem sempre
as leis sã.o feitas, obedecendo-se ao
reflexo e às necessidades sociais do
meio em que se elaboram. :E:: que, não
raro, representam. apenas, ob~a. de
"mentalidade pura", fabricada mecà
nlcamente, "no trabalho malsão dos
jurisconsultos de gabinete", na justa
expressão de IherUlg.

Por tudo isso, 1mpõe-se uma fór
mula. constitucional asseguradora dos
direitos e das garantias individuais.
Não nos devemos, Srs. Const1tu1Dtes~

embaraçar com a chamada técnica,
nem com as denominações aparatosas
que, àquela fórmula, se queiram dar.

É verdade que Goethe, no Fausto.
n~ conhecida cena de Mefist61eles
com um colegial. preconisa. ser ne
cessário termos. -sempre, s. nosso ser
viço. de qualquer modo, uma palavra.
J)omposa. impressionante, técnica.. se
gundo a Interpretação de Gérard de
'Nerval:

• Für was drein geht und nicht drein
geht

Ein prlichtig Wort zu Diensten sfeht._

.Isso, porém, estaria certo, "naque
le tempo", para o estullo da metafí
sica, sugerido ao coleg1al goetheano.

Hoje, não. Tratando-se da elabora
ção d~ uma. Ca.rta. poUttca, estamos
convencIdo de que Mefistófeles, com
o senso prático do nosso século, para
tanto aconselharia palavras claras,
simples, sem rigorismo e suntuosida.
de arUstlca, resolvendo. sem pedan
tismo, o problema do direito lnter
temporal ...

A preocupação. nesse problema, Ge
more:! ConsUtu1ntes. deverá ser me-

nos técnica e maior garantia. de di
reitos. menos verbalismo e mais rea.
lida.de. <Muito bem; muito bem. Pal
mas. O orador é cumprimentado).

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o Senhor MUDhoz da Rocha.

O SR. MONHOZ DA ROCHA.
- 81". PreSidente. venho trazer ao
debate da metérls. constitucional o
tema - Territórios FederaIs. Ult1ma
mente criados, tema. êsse de primeira
grandeza, que :!oi, há dois dias, aqui
tratado pelo nobre colega Sr, 8eve
nano Nunes e discutido sob o ponto
de vista. do Amazonas.

Venho, agora, exPor e deba.ter O
assunto. principalmente. sob o ponto
de vista do território do Iguaçu.

Pelo que observamos em ccnt2.t~

com a opinião dos que defendem a
crlBção e permanência dos Terrlt6

.rios federais, são os seguintes motivos
Q.Ue mUltam. em seu favor:

1.° Redlv1são territorial do Brasil.

2.0 Incorporação de áreas abs.ndo
ns.das à clvlllza.ção brasUeLm.

3.° Viv1!lcação das fronteiras.

Queremos demonstra.r que, sob qual
quer desses aspectos, a criação do Ter-
ritório do Iguaçu não se justtlice...

A red1v1d.o territorial do BrasU ê
um dêsses problemas que está ne.
consciência. de todos, cuja necessidade
todos aceitam, mas que vai se ítd1an
do indefinida.mente, acorrentado a in
terêsses dê tOda a ordem, Quer poll
ticos quer l"eglona.13. Não l"esta dú
vida que s. atual divisão territorial do
Erasll é arbitrária. e ilógica. e se tem
a seu favor, argumentos históricos que
se apolam no inIcio da colonização'
brasllelra. alnda. na époc!!o da.5 Japl
tanias no caso de alguns Estados, nem
por isso. conseguem eUmlIlar o seu ca
reter de profunda. des1guaJàa.de dos
esta.dos membros no Ambito da vida
tederatlva..

O pensamento dominante no Insti
tuto BrasUetro de Geogra!1a. e Esta
tfst1ca, que tanto se tem preocupa.dO
do assunto, tem estudado e discutido
vArias projetos de recllvisão territorial
do BrasU, com o sentido de esta.bele
ceITm bem detln1<io equll1brl0 entre
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as várias unidades brasileiras. evitan
(10 as flagrantes desIgualdades que se
observam atualmente.

E' êsse um prohlema de solução di
.UcHima, uma vez que ~oncorrem. para
dar-lhe uma. enorme complexldade,
tatóres de várias espécies.

Fora dos motivos de ordem regIo
nalista, alguns dos quais, perfeita
mente justos e legitimos, surge a com
plexIdade, pelo menos, dêstes três ta
tôres desieuals: área, populaçâo e de...
senvolv1mento econômico, sendo lm
posslvel ou, ao menos, arbitrá:-to, pro
cessar n. red1visão sob a.s lndlcaçõe:s
de um dêsses fatôres isoladamente
considera.do, e di!!cillmo, pela sua
composição.

O mapa do Brasl1 exibindo uma
é,rea continental teol sido um convite
permanente aos mais fantasiosos pre
jetos de div1são administrativa, pela.
c<msideração exclusiva da superfide,
que é um fator nã.o preponderante,
não decIsIvo, dia.nte de outros fa.tores
que det~rm1nara.m o progresso de de
term1nadss regiões, fatõres dos q11a\s
alguns são ele ordem histórica. como Q

desenvolvimento dos transportes e da.
1m1gração e o deslocamento do eixo
econômico do :arasH de uma ãrea para.
outra, e outros de ordem ieográ.fica..
como o clima, a perm1Ur ·.a m~lbor

adaptação de imigrantes estrange1rcs.
O pensamento dominante nos ctiv~r

sos projetos de redivlsâo territorIal do
Brasll, é o da consolidação da unidade
nac1on:t.I, pela diminuição dos grandes
esta'Cios membros. E' uma preocupa
ção multo louvã.vel essa da un.tdade
nadonal, que entretanto, nos parece
já um pouco antiquada, pois queremos
crer, que já. tériha passado, se algum
dia ela de tato existiu, a fase de
ameaça do fracionamento do Brasil. _&\
herança do espírito unitário do por
tuguês somando-se à função hlstór1:a
do Império, fez o Brasil uno. dentro
do centrifugismo do nosso melo fi
slco. A nossa unidade reslstiu às lu
tas republicanas, e hoje o prugresso
da técnica. encurta.ndo as cUstii.ncIas.
ampllando a. esfera de ação dos meios
militares, tornando ma:is in~enso o
intercãmbio entre as regiões IIia1s lon
ginquas, aumenta a solldariedade na
cional e o espírito :aac1onal.

Não cabe aqui estudar o reg!cnll.
llsmo, que náo pode col1d1r, no seu
justo conceito, com o. nação. Ultra
passa os llmltes das considerações que
estou fazendo sôbre os novos territ6
rios federats, dado o tempo de que
disponho. Só posso a!irmar Que, da
de' o tamanho do território nacional.
nada. mais normal do que B. artrmaçáo
dos rcglonaUsmos. Os nossos grandes
fa.tos históricos, políticos e econôm!
COS, só poderIam ser regionais. Viriam
refletir em tôda a nação, mas con
servaram o seu sabor regIonal. con
servaram aquele sentido de arquipé
lago que o Brasil tem sído, pois ainda.
náo nos foi possível, e não o será por
muitos ~nos, tomar mais ou menos
homogêneo o desenvolvimento nacio
nal. Devemos tentá..l0. Cumpre ao
govêrno central atender com mais ca
rinho e matores recursos para as 1e
glÕf:S 'mais pobres, em que as condi
ções àe vIda são mais dlUceis. E' êsse
um critério veràadeiramente nacional
f" humano, bem diferente do critério
unilateral de 2.tcndcr com preferên
cia para as reg1ôes mais prósperas que,
pela circunstância mesma de serem as
mais prósperas, possuem elementos
mais seguros de prossegwr no seu
crescl~ent.:l. E' um critério bem dl
fE'rente daquele qUê já !.,1 pr~on1

zaQo de coneregllI'em-se tOdas as ener
g1t1S naclona1s no desenvolvhncnto d11.6
regiões de melhores condições de ~lda,

deixando as demais para o futuro, isto
é, aba.nêoD:lndo-~à própria. ~onc.

O Sr. Agrícola de Barros - O Dou
tor Getúlio Var~as. ao criar o Terrl~

tório do Iguaçú, entre São Paulo, Mato
Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul.

. s6 tev·;;, uma. fin:::.lldade: isolar São
pa ulo do resto do Bra~ll. para poder.
d9. melhor fO!"ln3., dominar o pais. Seu
objetivo DO Govêrno era wn sé: o elo...
mUlio. N5.o S~ compreende como S~

poss~ colon~~ar roed1nnte:lo simplea
criação de Territórios. A colonJzaçãfl
s6 se faz através de estradas de ferro.
Nenhum paJs do mundo já se lembrou
de criar Territór10s P::lr3 fncilitar sua
defesa. O Sr. Gclúllo Vargas 1nven..
taV::L coisas sImplesmente no intuito
de confundir a opinião pública. Sua
flnaJ.:dadc máx1ma era enfraqu~.~

São PatJlo. de que Unha tanto me·~o...
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Se houver tempo e se o Sr. Presiden
te me conceder três minutos. lere!
algo s6bre o assunto. ...

O SR. MUNHOZ DA ROCHA
Agradeço a contrIbuição de Vossa. Ex
celência.

A criaçã.o dos ter~lt6rlos federalS
teve êsse Intento. M. A. TeIxeira de
Fre1tas, autor de um projeto de divi
são territor~al do Brasil. escreveU c!m
19~1 em "Problemas da. OrganlZ2.ção
NaclonaI": "A criação do sistema de
TerritórIos Federais tem por fim o
rápido e racional estabeleclmen~o da9
concilções mlnimas doe organizaçao so
cial e econômIca e de segurança na
cional - compreendida no seu ma~s

amplo sentido - nos Estados de San
ta Catarina. Paraná, M:a to Grosso,
Golãs. Pará e Amazonas, abrangendo
o atual TerritórIo do Acre.... e adian
te: "Os Territórios Federais - exce
tuando o que se organizar na. frontcl
ra ocidental do Paraná e Santa. Ca.
tarina - terão. aproxImadamente, a
extensã.o territorial das unidades bra·
s:leiras que nesse sentido oferecem o
melhor padrão, a saber, RIo Grande
do Sul. São Paulo, Piauí e Maranhã.o,
'devendo sua área, por conseguinte. ser
fixa.da. tanto quanto possível dentro
dos limites de 250.000 a 350.000 qutlO
metros quadrados."

O Sr. M. A. T-elxelra de Freitas.
SecretárIo Geral do Instituto Brasi..
leiro de Geografia e Estatistica. foi
quem organizou assim, em I:nhas ge
rais a criação dos Territórios, efeti V3.

dos um ano maIs tarde. com exceção
dos relativos ao Estado de Goiãs, que
teve a Fundação do Brasil Central.

O Sr. Hugo Carneiro - V. Ex.- est&
contrariando o aparteante. Vossa Ex
celência não se coloca em oposiçá:> ~

política dos Terr!tÓI1os. Naturalmente,
por um sentimento respeitãvel. toma
at1tt:de em defesa do Terr1tórIo de .
Iguaçú. cuja. área foI desmembrada.
em parte. do Par2.nâ. Entretanto. a.
tese que V. Ex.- se propõ'~ defender
nã.o é contrAr.1a aos Territórios.

O SR. MUNROZ DA ROCHA 
Em. tese não sou contrário à. cr1s.~ã:::J

dos Territórios. Acho fundamental··

mente injusta a criação do Territ6i"!o
do Iguaçú, como passo a demonstrar.

a Sr. Hugo Carneiro - Respeito a.
posição sentimental de V. Ex.B.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
Não é sentimental. mas absolutamente
justa.

O Sr. Hugo Carncíro - TratamO$.
aqui. de interêsses do Bras1l. Contes··
tar que essa poUtica territorial não
veio consultar os interésses do paIs. é
negar a verdade m-erldlnna. Posso as
s:m falar e, com relação ao Territó
rio do Acre, eu me aprazo para rcs~

ponder ao orador, mesmo porque 
minha intenção. mais tarde. varrer a
testada sôbre o jUizo que a respeito
do assunto, sobretudo do Território do
Acre, expendeu, na Comissão Con.:;t1
tucional, o emInente Deputado Scnhúr
Aliomar Baleeiro. No que toca ao
Acre estamos ~m condições de provar
o acêrto dessa politica territorial, que,
a.liás. náo é uma novIdade do Senhor
GetúI:o Varga.s. Ela vem de lo ..'lóc
tempo preconizada, do que temos
exemplos nos Estados Unidos, na Ar
gent1na., na Venezuela, no México.

O Sr. Lauro Lopes - Ma.s o que o
nobre aparteantc Jamais poderá pro
var é s. necessidade da criação do Ter
ritório de Igua,çú.

O SR. Mmmoz DA ROCHA - A
criação dêsse Terrlt6rlo. em absolu
to, não atende aoz interêsses de or
dem I!.aclonal.

O Sr. Aliornar Baleeiro - Não zou
paranaense, mas estou inteiramente
solidário com V. Ex.a.

O Sr. Leopoldo Peres - Não des
cubro onde estavam as razões de de
fesa. nacional que justificassem a cria
ção dos ültimos TerritórIos.

O Sr. Gomi Júnior - 1.1:uito bé~.
O Sr. Leopoldo Peres - Se nao

existlam essas razões, não havia mo...
tivo para a. criação dêles. sem COD

sUlta às populações dos Estados des
membrados.

O Sr. Lauro Lopes - A população
de meu Estado man1festou sua. repul
sa à criação do Território do 19uaç~

O Sr. Gomi J~nior - As popul~'"

ções não foram consultadas.
O Sr. Café Filho - Se ouvldas. se

riam fa.voráveis.



-131 -

o Sr. Gomi Júnfor - E' hipótese
:aventada por V. Ex.·.

O Sr, Café Filho - Tenho recpbi
.do telegrama do Território do Igua.çú,
todos apelando' para mim no sen
tido de defender Os Territórios.

O SR. MUNHOZ DÁ aOCHA
Mais adiante. diz o Sr, Teixeira de
~tas:

.. Os Estados em que se deverio
organizar os Tenlt6nos Federais.
eontinuarão como unidades autô
nomas da Federação. Excetuados
Santa Catarina e Paraná que de
verão reincorporar ulterionneutp
.as circunscrições do Território Fe
deral formado na sua região oci
denta l, os demais Estados em que
se constituirem Territórios terão
definit1v:unente reduzida sua ju
rJsclição a um âmbito geográfico
compreendido entre os limites de
área fixaclos no item precedente
(250 no 350.000 km2) para as uni-
dades Territoriais. Os TeITit6rios
B. que êstcs últimos Estados de
rem lugar serão !uturamente no·
vos Estados".

O Sr. Gomi Júnior - V. Ex.o. pode
'lllzer.: por que não se fez um Ter
'r1tório na costa do Estado do Rio
Grande do Sul? ~

O Sr. Leopoldo Peres -' Distingo
·as duas situações: a do TerrItório do
Acre. um Tenitórlo já 'formado e que
resultou de reivindIcação armada. U:lS
populações brasileiras do extremo
'uorte, e a dos últimos Territór1os, cuja
,criação se processou à revelia das po-
pulações dos Estados desmembrados,

O Sr. Hugo Carneiro - Na opinião
·do nobre apartante. As populações
de todos os Territórios, em sua. malo
tia esmaga.dora, estão satisfeItas. O

.argumento do llustre representante do
Amazonas não reslstlrla. a qualquer
plebiscito que nU se !1zcsse.

O SR. MUNHOZ DA. ROeRA 
-nl.stbgo também a sltuação po Ter
ritório do Acre da dos últl1nos Ter..
ritórios criados.

O ST. Gomi Jú.nior - Não sei por
'Que essa Com1ssão de Geografia, pre
>con12ando Estados de 250 a. 300 mil
'QuUômetros quadrados para. cada. um.
alvesse recomendado tirar do Est.a.ào

do Paraná 51 mil qUilômetros dos
200 mil que possula, quer dizer, tor-
nando-o de área menor do que ela
mesma ndnutia, isto é, a de 250 a
800 mil.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
'€ste. o ponto de vista fundamental
de minha. argumentação.

Se essa não é a palavra oflc1::l.1. ai
estã, no cutanto, a inspiração do De...
creto-leI n. o 5.812 de 13 de setembro
de 1942 que criou os territórios fe
derais.

Desde o iniclo fica bem clara a
distinção entre o Território dt) Iguaçü
c os outros territórios. ~ éste um.
ponto fundamental no exame das no
vas unidades administrativas.

A proposta redivlsão territorial do
Drasn parte da base de área para
cada unidade que deveria varinr en
tre 250.000 e 350.000 km2. Como, tau
to o Paraná como Santa. Catarina es·
tavam lon~e dessas âreas, a criaçâo
do território do Igusçú, é em caráter
provisório. .A área do Paraná. em de
199.897 km2. e a de Santa Catarina.
de 94. 998km.2. F'1caram com. a. cria
ção dos tenlt6rlos, reduzidos respC1::
tlvamentc a 148.445 km.2' e 80.595
km2.

O Pará contribuiu com 10.59, da sua
área e 2,290 da sua. popUlação; o
Amazonas com 15,5% e 5% respecti
vamente: Mato Grosso com 21,7% e
23.7%. Santa Catarina com 15,2% e
2,8% e Paraná com 25,7% da sua su
perfície e 4,2% de sua. população,

Sáo as seguintes as áreas remanes
centes para os Estados em Q.ue foram
const1Lufdos territórios,

Pará 1.219.250 kIn2.
Amazonas 1.541.217 krn.2.
!t,fato Grosso 1.155.961 km.2.
ParanA 148.445 km.2.
Santa Ca.tarIna. 80.696 ton.2.
O Sr. LauTo Lopes - Respondam

os habitantes do Território do Iguaçú
a êsse argumc:lto.

O Sr. Hugo Carneiro - Vou res..
pondero A criação do Território teve.
entre outras vantagens. a.U. a de na..
cionalizar aquele trata de terra.. por
quanto, até então, a l1ngua que lã se
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Cala.va não era a brasUe1ra.
O Sr. Lauro Lopes - V. Ex.- está

no mundo da lua e não conhece o
Território do Iguaçu.

O Sr. Ru.go Carnefro - Estou no
mundo da lua. tanto quanto V. Exce
lência.

O SR. .MONHOZ DA ROCRA - A
nacionalização noderla. ser :feita. sem
a criação do Ter;rlt6rlo. .

Como se vê. os três primeiros Es
tados continuam com. áreas da. ordem
de um m1U1~o de quilômetros quadra
dos.

se dada a necessidade de uma re
visão da. divisão territorial do Bra
s11, não somos, em tese, contrários à
criação dos territórios, o que nos cho..
ca e nos fere, e contra o que cla...
mamas. é a desigualdade que presi
diu à sua criação, a inequidade com
que foram desenhados os territórios.
longe de um plano de conjunto que
abrangesse tôda. a nação, lniqUidade
que &6 atingia pequenos Estados, três
dos quais com mate ~e um m1lhâo de
quilômetros quadrados, mas parado
xalmente pequenos.

O Sr. Gomi ",únioT - O castelhano
se fala em toda a costa do Rio Oran
c1e do Sul: entretanto, o Sr. Getúl,')
Vargas Dão criou qualquer terr1tório
em seu Estado.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA
Na "'mesa redonda" realizada pelo ·~O

Jornar' sõbre os DOVOS Territórios fe
derais. demos os paranaenses. o no~

bre Deputado Sr. Gomi Júnior, lIder
da bancada paranaense do P. S. D.
e eu, Deputado da minoria. as nossa.s
razões contra a criação e permanência
do Território do Iguaçú. O nobre·
~putado paraense, Sr. Agostlnb:>
MonteIrO'. aplaudiu a permanêncLa :lo
Território do Amapá. e o nobre Depu
ta.do amazonense. Sr. Pereira da 511
ya, combateu a dos territórios situados
DO seu Estado. e deu. para. tal, ótimas
razões.

O Sr. Agostinho Monteiro - E' a
expr'~ssão da veràn.de.

O SR. MUNROZ DA ROCHA
O que eu quero, neste momento, é res-

saltar a d.1ferença entre o caso dc:T
Iguaçu e o dos outros terrItórlos. S8'
houve e há razões para a criação e
permanência. dos terr!tór1os, como tã()
bem explanou o nobre Deputado S.!
nhor Agostinho 11-fonteiro, essas razões
não se aplicam ao Iguaçú. com o que
concorda e Que dá. o seu apolo. o m~u

nobre amigo. Deputado udenlsta pelo
Pará.

O Sr. Agostinho Monteiro - Nada.
Just1!!ca.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA
Se houve e há razões para a não crla-'
ção. ou a não permanência dos Terri
tórios cria.dos no Amazonas, como
advoga o nobre Deputado amazonen
se, Sr. Pereira da Silva, essas razões
se agigantam. no caso do Iguaçú.

O Sr. Lauro Lopes - Permita-mp.
V. Ex.- um aparte.' V. ELD ainda
pode frisar a 1ns1rlcerldade dos propó-'
sitos na criação dos territórIos, por-o
que, depo!s de baixado o Decreto
criando o Território do Iguaçú.. em ~

nome de um prlnclplo de saneamenttiJ
daquela zona, o Govêrno da RepúbU
ca, logo em seguida. tirou mais um'
parte do Paraná, para mudar a. t:a.pl
tal de Foz do Iguaçú, sob o pretexto..
de nãó se tratar àe uma zona saneada.

O Sr. AliomaT Baleeiro - E tirou.
de Sa.nta Catartna.. também, um dot··
seus mais prósperos e povoadas .mu
Diclpias.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA
(Lendo) - A criação dêsse territóriO:
é -um contra-senso dentro do crlté4'10
da rediVisão territorial do Bras~l. pots
tanto o Paraná. quanto Santa Cata-o
:rlna não atingiram nem a área míni
ma prcposta que é de 250.000 quilô
metros quadra.dos. E, s.inda ma.ls,
num projeto de redlvLsão, ainda de
autoria do Sr. Teixeira. de Fre1ta::.
consta a. união dos do~s EstaClOS for
mrndo o Estado do Iguaçú. Quer 1sto
dizer: o projeto da red1V1são, em '111.,
os territ6rios serão o estágio prepa.
rador para a criação de novos Esta
dos. fomentando s.s condições Que ve
nham a permitir a vida. de unidade..
aut:ônomas, visa diminuir as atuata..
un!dades para que ha.jn. um eqUllibrl,.
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mais estável dentro da nação, e o
TerritórIo do Iguaçú diminUi Estados
já pequenos. Estados Que na próprIa
redivisão seriam aumentados por jun
ção.

Agora. quanto à. lncorpomção de
áreas aba.nd.ona.das à. civilização brasi
leira: - é possível (chamo a atenção
do Sr. Hugo Carneiro) Que nas uni
dades de vasta área.. de superfície
de mais de um milhão de quilômetros
quadrad05, o que mesmo no Brasil
supera á.reas de ordem provincial, e
de ínfima densidade de população, A

criação d.e TerrltóriOG seja uma forma.
de acelerar a in-corporação de grandes
ãreas à civilização brasileira. a con
vivêncIa brasileira, à comunidade bm
alleira, lJelo desenvolvimento dos re
cursos naturais dessas regiões.

O Sr. Rui Santos - Para Ul
cor.porat', não há necessIdade.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
Ev:identemente. não há necessidade.

(Lé) ~ d.i!1cll que êsse objetivo seja
atingido, ainda para um aproveita
mento med10cre de tôdas as posslblll
dades regionais, num. largo periodo,
com a simp.les montagem da máqUina
a.d.mãn1stratlva dos Territórios. Não se
~oVÍ$.m num mWldo de exube
rànc1.a assustadora. num mundo quase
Tirgem de elemento humano, <:ondiçõcs

. satiSfatórias de vida. ~ dilicil mas é
possível. E essas regiões s6 poderã.o
receber deterIl"'..1nados benefícios. com
.. criação dos Terrltórtos.

O mesmo não acontece, porém. com
o Terrltório do Iguaçú. Todo o bene
nela que a região venha a. usufrUír,
poderia. ser realizado, com os atos nor
mais do Govêrno Central. mantida a

. ,a.nterior divisão administrattva.. As
condições ex<:epclonB.is da região são

, a ga.rantia. do seu progresso em futuro
P=óximo. Nada. mais do Que transporte
está sendo ped1do, e para 1st ,o, nfio é

~ necessário o desmembramentá dos.
dois Estados.

O ST. Aliono.ar Baleeiro - Se aqui
, ae invoca. o exemplo nM'te-am-erlcano.
'. c1everfall1OS tomar o maIs recente e
~esstvo, que é o caso da Tennessee
Vs.le~. O Govêmo am.ericano empregou
700 milhões de dólares, criando· uma
e1v1l1zação nova, saneando todo o

'Vale, proporcionando eletricidade a
tôthl.s as regiõe-s vizinhas, sem ferir, no
minlmo ponto. a. autonomia. do &5
t:J.do. (Uuito bem.>

O SR. l\WNHOZ DA· ROCHA 
Ainda mais: não há têrmo de com
paração entre a criação dos territórios,
no Brasil e nos Estadas Unidos. Ali.
essa criaçáo foi uma forma. de in
corporar à. Nação Americana regiõ-~s

que não lbe pertenciarr..

Sr. PresLdentc, tanto não rra. ne
ccssá..Tio o desmembramento dos do~s

Estn.dos que Do estraüa. de roda~em. ti

magn1fica estrada de rodagem em
construção, de Pon ta Grossa a Foz do
Iguaçú. foi iniciada. pelo Govêrno Fe
deral antes .da criação do Território.
A região a.brangida pelo Território do
!guaçú está encravada no pedaço do
Brasil que, com mais Intensidade tem
ere5Cido em população. Entre os dois
nltimos recenseamentos. isto é, entre
1920 e 1940. os Estados do paraná e
Santa Catarina foram os que a.lcan
çaram maior de~nvolvimento de
mográfico, o Paraná com um aumento
de população de 81% e Santa Oa.
tarfna com 79 % • Quer isso dizer que
se todo o Brasil tivesse crescido da
mesma forma. entre aquelas duas
datas. a popub.çáo nacional em 1940
não sena, em números redondos, de 41
milhões mas de 54 milhões de habi
tantes.

O cllm..'\ tempm-ado e a fert1l.1dade
da. terra ~rantem o seu progresso
ráp1do. Bastava que o G~vêrno Fe
deral não ntrapalhasse. como fêz vá
rias vêzes, impedindo que se CQ.I1S

truissem estradas de ferro para a.
fronteira.. Ficamos entre São Paulo e
o Rio Grande, isto é. entre dois Es
tados. de população já densa. que estã.
a!lu1ndo para o Paraná e Santa Ca
ta.rina.. dois Esta.dos Upicamente de
pequena. proprleda"de, de retalhamento
de grandes glebas em pequenos lotes
colon1a1s de aquisição muito fa.cllltada.
Ainda. sob êste asPecto, várias leis do
govêmo central d.1!1cultaram e. mesmo.
paralisaram o admirável traba.lho de
colonização que está. sendo reallzadO'
pelo Govêmo do Paranâ, com colonos
nacionais na. quase totalidade..•
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o Sr. Gomi Júnior - Quem des
bravou aquela. zona. :tolo Pa.raná.

O SR. MUNHOZ DA RoCHA 
•.. notada.mente em Pato Branco,
i:ujas titulos definItivos náo puderam
ser exped1dos, em virtude da vigência
dos novos decretos-leis do govêrno te ..
deral, principalmente com os de nú
meros 1.968, de 17 de janeiro de 1940
e 2.681, de 7 de outubro do mesmo ,
ano. Foram demarcados mais de 12.000
hectares sem poder ultimar-se a co
lonização em virtude da legIslação de
fronteiraS. Entretanto, depois da cria
.ção do Território, não houve mais res
trições de áreas, e as la!ga3 concessões
de terras não a colonos, mas a inter
mediários, foram freqUentes.

O Sr. Lauro Lopes - V. E."C.A pcxUa
·pergtllltar aos que falam em iote
rêsse nacional; qual o Interêsse nacio_
nal que os paranaenses e catarinen
ses não sabem defender?

O Sr. Pereira da Silva - Aliás to
dOIS OS Estados.

O Sr. Rui Santos - Era o sistema
de dividir para reinar.

O Sr. Agostinho Monteiro - Saiba
V. Ex.a que o único argumento que

~ prevalecia na criação do TeIT1t6rio do
Igu2,çú era a questão de segurança na
cional. Tivemos, entretanto, a opinião
.ãe técnicos do Estado Maior do Exér
cito, de que êsse argumento não tlnha.
cabimento.

O Sr. AZíomar Baleeiro - Neste
caso, tôda a orla do Atlântico deVia
ser território nacional, e o Rio Gran
de do Sul mais do que outros.

O Sr. Calé Filho - O Sr. Maga
lhã.es Barata. na Comissão da Cons
tituição, disse que o Par:.\. tinha inca
pacúia..de de adnúnlstrar o Território
do Amapá..

O Sr. LaUTO Lopes - :Mas o Pa.ra
ná não tinha. Portanto, cumpre dis
tinguir entre terrItórios e TerrItório
do Iguaçú.

O Sr. Hugo Carneiro - A incapaci
dade a que se r~erlu o Sr. Senador
Magalhães Barata é a financeira. a
falta de recursos.

(Trocam-se vários outros apar
tes) •

o SR. MUNHOZ DA ROCHA 
Disse o chefe do govêrno em 1945: :
U A criação dos territórios !rontelrlços
nas zonas coUdantes e de população
esparsa deve ser consIderada, por isso•.
medida elementar de fortalecimento·
político e econômico. O programa de'
organização e desenvolvimento dêsses
territórios resume-se em poucas })301a.
\'Tas: "sanear. educar e povoar". Mui
to bem. Mas em relação ao Iguaçú,
o govérno feàcral além de não ter a.u
xiliado, dificultou a obra de sa.near,
educar e povoar. quer pelos obstácull$
criados para a colonização quer para.
a construção de estradas. O povoa
mento foi impedjdo e dificultado; e
criou-se depois o território, natural..

. mente porque a região não estava con_
venientemente povoada. Pode~se con
cluir: prêso par ter cão e prêso por
hã.o ter.

O saneamento é relativamente fá
cU, nota.damente nas regiões do pla
nalto, que abrangem a maioria do ter
ritório, onde o clima auxilia notA
velmente a profilaxia.

A edt1caçáo é função do povoamen
to.

E' a seguinte a pOsição dos territó
rios quanto à. superflc1e. popUlaç§o e
sua densidade:

Axea Pop.~

Amapá ••.•. 143.716 Km2 21.191 0,14'1
Rio Braru:::o. 252.365 Km2 12.130 0,048
Guaporé •.•. 251.194 Km2 21~97 0,085
Iguaçú ..... 65.854 K.m2 96.848 1.471

Essa a. situação no momento em,
que foram insUtu1<:1os os territórios.
As diferenças tenderão a amplla.r~se.

pois· sob êste aspecto do povoa.mento
a posição do Iguaçü é excepcIonal. e,
com os recursos normais, sem neces~

sldade de alteraçáo da máquina ad
ministrativa, em poucos anos. será in
tenso o povoamento da regUlo. M
nossas distâncias, comparatlvamente
com as dos outros territórios, são "Ver
dadeIramente llllputla.nas. Ponta
Grossa, a segunda cidade do Paraná,
estão a menos de 300 qu1lômetros do
território e Guarapuava, cidade tra
dicional do nosso planalto, sede do



- 135

guarnição do Exercito, n. cem qUilô
metros.

Se quanto à rcdivisã.o territorial do
'.Brasll e quanto à. lncor-poração de

âreas aba.ndonadas à civilização b-ra
, :slleira, é essa a situação, qU312tO à vl
: viflcaçáo das íron telras, o problema se
· reduz ao da incorporação de zonas

fronteiriças à. convivência. nacional.
· Não se pode situar a questão isola-
o camente sem grave ofensa aos brasi

leiros. Que pelo seu exaustivo traba
lho e dedicação ilimItada consolida
ram os direitos brasileiros a essas faI
xas de fronteiras: aos bandeirantes
curitibanos Que tornaram real a posse
das regiões entre as rios IguaçJ,í e
Uruguai; e aos bravos amazonenses.
lutando eon Lra o melo agressivo e as
distâncias infinitas, e assIm dclimi-

.. tando as fronteiras do Brasil.
A nacionalização efetiva de zonas

1rontelriças com o completo predom1
nio das inIluências brasileiras é uma

'. .questão de densidade de povoamento
e !ac1lldade de comunIcações. Fora dai,
tudo o que se tentar, e deve entre
tanto tentar-se, serão paliativos. so
luções força.das e dispendiosas.

Em quase tOdas as fronteiras do Bra-
,: s11, o pOvoamento é mais denso e as

comunicações são mais fáceis do Indo
oposto ao brasileiro. E é explicável que
assim seja, dadas as dimensões do ter
ri tório nacional e densidade média de.

.nossa população ainda na casa. dos
cinco ha.bitantes por quilómetro qua
drado. E' êsse o motivo da predomi
nância de intensidade de vida na lado
nâo brasileiro da fron teira. .

Assiste ao govêrno nacional o dever
de atender aos problemas de!rontei
m, que não são provInciais nem re
gionais, mas interessam dlreta e in
dIretamente a tOda a nação. Não lhe
faltam. para êsse fim. Inelos de agir
com o êxito possivel, de acOrdo com
as condições locais. A criaç5..o do Ter
ritório do Iguaçú, porém, não consul
ta, ainda sob este aspecto. os Interês
ses brasileiros, e prejudica. sangra. OS

· Estados do Paraná e Santa Catarina,
. nas suas melhores reservas e nos seus
mais poderosos elementos de pro-
gresso.

Ondas as condições excepcIonais da
zona abrangida pelo Território do
19uaçú que oferece recursos próprios
ao seu completo desenvolvimento den
tro dos Estados de que (oi desmem
brado, é pelo progresso. sob todos os
pontos de vIsta, notável, de ambos, que
se tornará. efetivo na medida que to
dos desejamos o florescimento das zo
nas mar:;inárias do rio Igua,çú,. no
oeste paranaense e ca ...arinense, sem
encargos maiores para o govêrno fe
deral. S6 qucrçmos que o Govêrno
F~deral não se anteponha e não pre
Judique o desenvolvimento normal da.
zona, reintegra.cla na posse dos dois
Estados. Não é preciso que permaneça
o Território, para que a Nação atcl1
ds. os problemas brasil21ros do. fro:1
teira, como é do seu dever, e como tem
feito em outras regiúes, como no Hio
Grande do Sul. E o fará com muito
mais eficiência, quando convergirem
para o mesmo objetivo os esro:-ços de
doIs Estados, de duas provinclns bem
organizadas, florescentes e' ricas. Nã'.J
.será mutilando o território já peque
no nos dois Estados, c, assim, tnter
rompendo o ritmo da. sua evolução,
que se obterá a solução normal do

·grande problema, tornando efetiva, no
grau conveniente. a naciona.lizaçâo da
fronteira.

A vida. do BrasU tem sido ....ívldo..
e conquistadas as etapas do seu pro
gresso por núcleos reg-ionals. A su
perfície do Brasil e a sua disposição
- basta olhar o mapa da. nação - es
tão IndIcando que não pode, ainda.
por muItos anos. ser de outro modo.

AInda. por muita tempo, o cresc1
mento nacional não poderá ser homo
gêneo, homogêneo dentro das possl
lJilidades de cada regIão, pois o I3rasll.
~omo quase todos os países, não apre
senta em tôda a sua superfície a mes
ma capaddade de crescimento demo
gráfico e de evolução econômica.

Enfraquecer as posslbH1dades regio
nais, quando estas se restringem n. um
Lerr!t6rlo já. pequeno. como é o caso
do Paraná. e Santa Catarina, é, ao
contrárIo do que se tem dito e pro
metido, retardar o progresso da zona.
que constitui O Território do Iguaçú.
J::ste, por maiores que sejam as suas
possib1l1dades, não estará em condi
ções de alcançar um alto srao de de-
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ficnvolvlmento como unidade autô
noma.. Será llusórla a encena.ção da.
fiua máquina. adm1nistratlva., custosa.
e com recursos que nunca rcsponde
irão às necessidades da região.

Recursos necessá.rlos terão o Pa
raná. e Santa Catarina. na. integr1da.de
de. seu terrItório e das suas riquez:l.S.
os quaIs torna.rão menos cUspendiosoB
os esforços que à União cumpre ~~pe

cifícamente desenvolver, nas !rontel
cas com países estrangeIros.

O Sr. Gomi Júnior - Pergutarla
a V. Ex.a que fez o Govêrno Federal
durante os dois anos em que está to
mando conta daquela' parte de !10SSa

terra.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
Pràl1camente, nada.

O Sr. Lauro Lopes - Criou uma. bu
rocracia caríssima, e nada !êz pelo
~·errlt6rio.

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
(Len~.) - Quanto ao aspecto milI
tar dos Territórios. portanto 9.fJS 1n
teriJsses da defesa nac~o:1al. que tfí.lJ
fundo poderlaln calar nas reivindica
ções regionaIs justíssimas, já se des
fE:z o s~u tabu. O Coronel Juarez Tá
vora, em quem reconhecemos um es
pIrita público e uma sincerIdade nada
comum nos nossos homens que têm
exercido as responsabilidades de postos
de comando, é o campeão da rç,Uvisão
tt::rritorial do Brasil, e apresenta para
a sua tese, sólidos argumentos. Pois
o Coronel Juarez Távora acha secun
dário o aspecto milltar dos Territó
rios, por moti\·os clamsimos até aos
leigos na arte e ciência mIlitares.

O Sr. l1ugo Carneiro - A cJJjlnlão
dp Sr. Juarez Távora é pela poUt1ca
terrItorial..

O SR. MUNHOZ DA ROCHA
Muito bem. mas não dá motivos de
defesa da. ordem nacIonal.

O Sr. Gomi Júnior - Reconheceu
que houve injustiça quanto· ao Pa
raná. E e contra essa Injustiça que
nos batemos.

p

O SR. MUNHOZ DA ROCHA 
Fica, assim, desfeita uma das caU:.ias
Que tornaram In tocável o assunto
"Territórios", a nós, pobres mortais
que desconhecemos os altos lnterêsses
de Estado' só dados a. conhecer aos

".

poucos eleitos que freqUentam os ba&-
tidores do govêrno. .

Se jé. náo há os interêsses da defesa·
nacIonal moUvando a. formação dos.:
terrl~6rios. fica-se mais terra. a terra:
para discutir a sua. necessidade, a sua.
.função, a sua permanência ou ext1n~'

ção. ~

De todos os territórios, aquele cuja.;
formação é um contra-senso sob qual
quer ângulo em que o consideremos,
êsse o Iguaçú. Se mo~ivoo existem
para a. pennanênda dos outros terrl
tonos. êles desaparecem no caso do
Iguaçú. Se motivos ex1stem para a.
extinção dos territórios. êsses motivos
se multiplicam. se ampliam em rela.
ção ao Iguaçú.

O Sr. Agostinho Monteiro - E é
dE; justIça regIstrar que o próprio go-'
vêrno não justificou cabalmente á
criação.

O Sr. Lauro Lopes - E que a As
sembléia Constituinte extlr..gutrã o
Território do Iguaçú.

O SR. I\.ruNHOZ DA ROCHA
E~tá chegado o momento de demons-
trar-se o que aflrmei num, dos meus
artigos: O Território do Iguaçú será.
extln to quando todo o Brasil deixar

. de ser um territórIo da ditadura. Va
mos provar que a dItadura. passou.
(Muito bem; muito bem. Palm~. O
orador é eumprimentaào.).

O SR. PRESIDENTE - Está finda.
s. hora da sessão; vou levantá-la, de
6ignando para. a de amanhã.. a. se
guinte

ORDEM DO D!I\

Continuação da di.scussão única. do
requerImento n.o 79, de 1946, sol1cl.
tando seja nomeada, pela Assemblé1a.
Constituinte, uma Comissão Espec1àI.
destinada a proceder a um exame em
vários casos. cujo esclarecimento ê
de 1nterêsse da. Nação. -

Discussão única. do requerlment()
a. o 136, d.e 1946. solicitando a. no.··
meação de uma comiSsão de parIs,..
mentares para examinar, com ur
gência, no local, a. situação do pOrto.
de Santos. Sã.o Paulo, em face doe.
01times acon tecImento:s. .

Discussão única do requerim'l::n\O
Q. o 48, de 1946. solicita.ndo in!orma.-
ções ao Poder Executivo sóbre a. apI1-
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,-

:a.ção do art. 19 do Decreto-lel que
·Jnstituiu o Fundo Nacional de Pro
t-eção à. Infância. e bem assim sõbre

'os dispositivos da Constituição de
,1934. referentes a.o assunto.

DJ.S.cussão únf.ca do requerlmento
·n. o 22, de HJ46, solldtando Informa
,çOes ao Poder Executivo, por inter·
· médio do Mlntstérlo da .!ust1t;6. e

Negócios Interiores, sôbre P2€amen-
· ~o de grat1tlcações a. ju1ze.:s ele1tora1s
; aos Esta.dos e ao,!) preparadores das
-eleições de 2 de dezembro último.

Discussão do requerimento n. o 40,
(1e 1946. pedindo se consigne em
-ata voto de regozjjo pela chegada do
-primeiro trem, conduzindo minérios,
a. Volta. Redonda.

Discussão única do rC'Quer1.mcnto
n.- 30, de 1946, solicitando ao Poder

: Executivo Informações sôbre o anda...
mento das re:ilizações empreendidas

· em Alagoas pela CompanhIa IDdro...
· elétrica do S§.o Francisco, autorizada
a organizar-se pelo Decreto-lei nú
mero 8.031. de 194:S.

Discussão única do requerimento
'%1,- 44, ~e 1946, sol1cltando sejam en..
carninhad:!3 ao .Poder Ex€cutivo su..
gestões sôbre medidas a serem to
madas para debelação da crIse cco
nOrn.lea.

Discussão única do reCJu~rim~nto

. n. o 62, de 1946, soJ1citando informa
t;ões ao Poder Ex~eutivo sôbre as
medidas tomad:lS ou a. serem toma.
d~ com tf:lação ao problema dos
nossos transportes marítimos.

Discussão única do requerImento
n. o 21, de 19ot6, solicitando à Mesa
da. Assembléia. oficie ao PrefeIto do
~trito Federal, soücitando suaS pro- •
v.i.dências junto à administração da.·
Companh13 Light and Power, a fim
de que sejam tomadas n:edldas que
be.ne~!c1em o serviço d~ transporte
<1e passageiros de bondes.

Discussão única do requerimento
n. o 63. de 1946. requerendo seja. su
gerido, pela. Mesa da Asembléla ao
Poder Executivo. o estado c constru
ção de duns 'Pontes sObre o no São
Francisco; uma llgando J oàzeiro. no
Estado da Bahia, a Petrollna. em Per-

nambuco; e outra, nêste último Es·
tado, em Jatinã.

DIscussão un1ca ào requerimento
n.o 46, de 1946. sollcltando medidas
do Poder Executivo tendentes a mo
bilizar todos os recursos e melo~ do
trasporte dispon1veis nos Estados do
RIo Grande do Sul. Santa Catarina.
e Paraná, paLa. dar vasão 80 escoa.
mento da. safra do milho: e conces
são de prioridade para o transpor
te de cereais das zonas produtoras
nos centros consumidores.

Discussão única. do requerimento
n. o 42, de 1916, pedIndo Do interferên
cia da. ASsembléia Constituinte junto
ao Poder Executi\'o para que seja.
considerado válido l)ara os próxlr.1os
pleitos estaduais e municipais o alis
tamento voluntário sob o Qual se rea
lizaram as eleições de 2 de Dezcm...
bro.

Discussão única do requer!.mento
n. o 69. de 1946. solicitando ao Poder
Executiva a rc,"ogação do decreto que
prorroga. por mais um ano, o man
dato das &:tuais diretorias dus entl...
dades sindicais.

DIscussão única do rr:ql1crimento
n. o 73, de 1!H6. solicitando no Poder
Executivo informações por lntermé..
dio do Instituto Nacional do Alcool
e do Açúcar, qual o "stock" de açú~

car existente nas usinas produtoras a
no comércio encarregado da distribui
ção,

Discussão única do requerimento
n. o 65. de 1946. solicitando ao Poder
Executivo a remessa., à Assembléia do
extrato da conta c;/i-rcnte do Go
vêrno Federal no Bo.nco do Bra
sil, relativa. ao financiamento espe
cial do algodão, no pcrlodo de 7 de
outubro de 1944 até a presente data,
bem como do processo n.o 183-45. da
Comissão de Financiamento da Pro
dução.

Discussão única. da ind1caç~o nú
mero 9·A. de 1946, sugerindo que 50

repr2sente ao Poder ~xecutivo. no
sentido de serem propostas medida.s
urgentes de ordem econômica.

Discussão única da indIcação nú
mro 32-A. de 1946, sugerindo ao Po-
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der Executivo medidas a serem toma
das, com urgêncIa. para. desobstrução
dos canaIs que ligam ns lagoas "Nor
te" e "Manguaba", no Estado de Ala
gons, inclusive a. assinatura de um
acõrdo entre os Govêrnos da União
e de Estado. para execução e conser
vação d~s obras.

Discussão única. da Indicação nú
mero 29~A. de 1946. que propõe seja
desaprovado pela Assembléia Consti
tuinte o uto do poder Executivo baI
xando um Decreto-lei contra o direI
to dp. greve; e sejam pedidas infor
m:l.ções sôbre os motivos da presença
dos agentes da Ordem Política e So
cial nas assembléhis dos Sindicatos.

Discussão única da indicação nú
mero 37-A. de 1946. que indica seja
sugerida ao Poder Executivo a trans
ferência do n.cêrvo de "A :Noite" pa
ra o Instltuto Nacional do Livro. e
abolição Imediata. dos impostos que
gravam a importação do livro estran
geiro.

Discussão lÍnic:a da indicação nú
mero 44-A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo providências para pa
tamento imediato de indenizações de
vidas às fami1ias das vitimas do de
sastre ferroviário. ocorrido em Sergi
Pe no dia 18 de março p.p.

Discussão única do requerimento
n.o 71. de 1946. s<llidtn:ndo informa
ções ao Poder ExecutIvo. com a máxi
ma urgência.. sóbre as despesas re3.li
zadas até agora pelo In'Stituto Nacio
nal do Sal com o pessoal e a instala
ção do seu esc'i'itório Inclusive da Dire
toria da fábrica da Compannla Na
cional de Alcalis, no Estado do Rio.

Discussão única do requeriment.o
n.O 20, de 1946. solicitando lntcrferên·
ela, da Mesa da Ass~mbléia junto ao
Ministério da Viação e Obras Públi
cas, pGr meio de oUeto. sugerindQ se
ja notificada a LeopoldJna Railway.
erlcarecendo·se a necessidade de ele
trlflcação de SUa ferrovia. com SI pos-
sivel urgência. . .

DIscussão única do requerimento
n.o 66, de 1946. que solicita ào Poder
Executivo lntonnaçães sôbre O mon
tante das i:5enções de direitos adua.nei
ros concedidos entre Março de 1938 e

outubro de 1946. inclusive as que o fo
ram baseadas no art. 107, do Decreto
lei n.O 300, de 24 de fevereiro de
1938.
. DIscussão única do requerlment()

n.o 91, de 1946, solicitando seja infor
mado pelo Poder Executivo o anda·
menta da construção da Estrada de
Ferro de l\{ossorõ. o material de que
esta dIspõe; despesas com seus funcio
nários e ..operários; s'e o Govêrno tem.
recebido reclamaçõcs contra a sua nd
min!stração.

Discussão único. da indlcaçs.o núme
ro 36-A, de 1946. pedindo seja. suge
rida pela A$embléla Const!tnfnte ac
Poder Executice> a necessidade urgente
da criação da cadeira de Tisiologia.,.
nas Faculdades de Medicina. de> Pais.

Discussão única do requerimento
n.o 129. de 1946. solicitando a nomea
ção de uma Comissão de 8 membros..
incumbida de estudar a ir..fluênc13 na
economIa nacional das tarifas alfan
degárias.

Discussão única da indicação nú
mero 3S-A, de 1946, pedindo seja su
gerida ao Pod€r Executivo a conclu
são da construção de tre<:hos de estra
das de ferro no Estado da Bahia.

Discussão única da indicação nú
nlero 38..A., de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo provIdências para a. re
tirada do carco do navIo OlItacaré" e
do tubo de sucção da draga "Bahia"
que estão obstruIndo a· barra do Pôrto
de Ilhéus; e dragagem da menciona
da barra c do canal destinado à. n:l
vegação.

DIscussão única da indicação nú
mero 52..A. de 194.6, solicitando c;e
constitua uma· CO'111issão para apresen
tar sug-estões ao Govérno no sentido

- de sa fLxar a data do descobrimento
do Brasil; com parecer da Comissão
de Estudo das Indicações.

.uelxaram de comparecer 64 Se
nhores Representantes:

Partido SocfaZ Democrático

Amazonas:
Cosme Ferreira..

Pará:

Magalhães Barata.



Maranhão:

José Neiv3..

Ceará:
I~oreira da Rocha.
Almeida Monte.
Osvaldo Studart.

Rio Grande do Norte:
Georgino A ve1Jno.
Mata Neto.

Pernambuco:
Oscar Carneiro.
Barbosa Lima.

Alagoas:
Teixeira de Vasconcelos.
Lauro Montenegro.
Afonso de Carvalho.

Bahia:
Fróes da Mota.
Luiz Barreto.

Rio de Janeiro:
Pereira Pinto.
GetúHo Moura.
Bastos Tavares.

:M1nas Gerais:
Juscelino Kubitscnek.
Pedro Dutra.
Duque de Mesquita.
Crlstiand Machado.
T""aquim Libânlo.
"osé Alkmim.

São Paulo:
. César Cesta.
Martins Filho.
AtaUba Nogueira.
João Abdala.
Sampaio Vida!.
Sílvio Campos.

Goiás:
Calado Godói.

Paraná:
Roberto Glasser.

Santa Catarina:
Altamiro G ulma=ães.
Bens Jordan.

RIo Grande do Sul:
Adroaldo Mesquita.
EIóI Rocha.
Dainaso Rocha.
Antero Leivas.

União Democrática Nactonal
Ceará:

Pl1n1o Pompeu.
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Parafua:
Adalberto RIbeiro.
Argemiro de Figueiredo.

Bahia:
Clemente Marianl.

Espirito Santo:
Luis Cláudio.

São Paulo:
Paulo Nogueira..
Romeu Lourcnção.
Toledo Plz:l.

Mato Grosso:
Vespasiuno Martins.

Partido Trabalhista Brasileiro

Rio de Janeiro:
Abelardo Mata.

São Paulo:
Marcondes Filho.
Hugo Borgh1.
Pcdroso Júnior.
Romeu Fiori.

Partido Comunisla:lo Brasa

Bahia:
Carlos Marigbela.

Distrito Federal:
João Amazonas.

Rio de Janeiro:
Clal.1dino Silva.

Eão Pnulo:
José Críspím .
Jorge Amzdo.
Caíres de Brito.

Partido Republicano

Minas Gerais:
Artur Bernardes.

São Paulo:
AlUno Arantes.

Partido Popular Sinc!.icalis!a

Ceará:
Olavo Oliveira.
Stênl0 Gomes.
João Adeodato.

Partido Democrata Cristlío

São Paulo:
Manuel Vitor.

Levanta-se a. sessã.o às 18 ho·
ras.



70.& Sessão em 24 de Maio de 1946. .,
PresidênCÍa do Sr. Melo Vian.a~ Pre sidente.

-As 14 horas, comparecem os Senho-
res:

Partido Social Democrático

Acre:

Hugo CarneIro.

Amazonas:

AlvR1"O Maia.
Leopoldo Peres.

Pará:

Magalhães Barata..
Lameira. Bittencourt.
Nelson Parijós.
João Botelho.

Maranhão:

Crepori Franco.

Piam:

Areia Leão.
SJge!redo Pacheco.

R. G. Norte:

Georgíno Avellno.
Diocléc10 Duarte.
José Varela..
Valfredo GurgeL

Paraíba:

, Janduf Carneiro.
José J afili.

Pernambuco:

Novais Filho.
Agamemnon Magalhães.
Ger.cino Pontes.
OsvaldQ Lima...
Costa pôrto.

.Alagoa.s:

Teixeira de Vasconcelos.
Medeiros ~eto.

José Maria.
Afonso de carvàlho.

• Sergipe:

Leite Neto.
Graco Ca.rdoso.

Bahia:

Pinto Aleixo.
Vieira de Melo.
Alt~miIando Requião. I

E. Santo:
AtUio Vlvaqua...
Henrique de Novais.
Ari Viana.. ..
Carlos Lindemberg.
Eur:2co Sales.
Alvaro Castelo.

R. Janeiro.:

Amaral Peixoto.
Carlos PInto.

M. Gerajs:

Levln{}o Coelh~.

Benedito Vala.dares.
Blas Fortes.
Israel Pinheiro.
Augusto Viegas.
ROdrigues PereL.'""a.
Milton Prates.
Alfredo Sá.

São Paulo:

Costa. Neto.
HorácIo· Lafer.
Alves Palma.
Hon6rio Monteiro.



M. Grosso:

. .Argemiro Fia1ho.

Paraná:

Fernando Flores.
Lauro Lopes.
<iom1 Júnior.

S. Catarina.:

Ivo d'Aquino.
Otacíllo Costa.

R. G. Sul:

Teoãomiro Fonseca.
Daniel Faraco.
Manoel Duarte.
Sousa Costa.
Bittencout AzambuJa.
Glicér~o Alves.
Nicolau Vergueiro.
Mérc!o Teixeira.
Heróina Azambuja.

União Democrática Naciona.l

Amazonas:

Severiana Nunes.

PiauI:

Matias Olimpio.
José Cândido.

R. G. Norte:

José Augusto.
Aluisio Alves.

Paraiba:

PUnio Lemos.

Alagoas:

MárIo Gomes.

~ergipe:

Heribaldo VieIra.

Bahia:

Aloisio de Ca..rvalho.
Ma.nuel NÜ'vals.
Dantas Júnior.

E. Santo:

LuIs Clá.udio.

DistrIto Federal:

Hermes Lima..
Jurand1r Pires.
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R. Janeiro:

Prado Kel1y•

M. Gerais:

]'IonteIro de Castro.
José Bonifácio.
Gabriel Passos.
Milton Campos.
Lkurgo Leite.

São Paulo:

Mário Masagão.
PUnia Barreto.
Toledo Piza.
Aureliano Lcit~.

Goiás:

Domingos Velasco.

M. Grosso:

Agr1cola de Barros.

Paraná:

Erasto Gaertner.

S. Catarina :

Tavares d 'Amaral.

R. G. Sul:

Flôrcs da Cunha..
Osório Tu1uti.

Partido Trabalhista Brasileiro

Amazonas:

Leopoldo Neves.

B~hia:

Luiz Lago.

Distrito Foederal:

Segadas Viana.
Bactn. Neves.

M. Gerais:

Ezequiel Mendes.

São PaUlo:

Pedroso Júnior.

Pa.rtido Comunista. do BrssU

R. Janeiro:

Alcides Sa.benço..
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Partido Republicano

Maranhão:

Lino Machado.

Pernambuco:

Sousa Leão.

sergipe:

Amando Fontes.

M. Gerais:

Jaci Figueiredo.
Bernardes Filho.
Mário Brant.
Felipe Balb1.
Artur Bernardes.

Paraná:

Munhoz da Rocha.

Partido Popular Sindicalista

Bahia:

Teódulo Albuquerque.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:

Arruda Câ.mara.

Partido Republicano Progressista

R. G. Norte:

Café Filho.

O SR. PRESIDENTE - Achando-se
presentes 115 Senhores Representantes,
declaro aberta a sessão.

Passa·se à leitura da a ta da se.;são
anterior.

o SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente, servindo como 2.0 Secretárlo)
procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a. ata.

o SR. AGRICOLA DE BARROS 
Sr_ Presidente, peço a palavra, sObre
a ata.

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa.-
13.vra. o nobre Representante

o SR. AGRíCOLA DE BARROS
(Sôbre a ata) ( .) - Sr. Presidente.
um aparte que dei, ontem~ ao 8r.
Munhoz da Rocha saiu truncado, de
vendo ser o seguinte:

"O Dr. Getulio Vargas, ao criar o
Território do Iguaçú e os territórios
existentes nos Estados tracos. quis
observar a reação que produzida no·
Brasil. para. em seguida. criar "l'e-rrJ
tório entre os Estados de Goiás. Mato
Grosso. Minas e Sáo Paulo e. assim,
enfraquecer êste Estado e isolar S~O

Paulo do resto do Brasil, para poder.
da melhor forma. dominar o Pais. Seu
objetivo no Govérno era um só: o do
mínio. Não se compreende eomo se
possa colonizar mediante a. simples
criação de Territórios. A coloniZação
só se faz através de estradas de feno.
Nenhum país do mundo já se lem
brou dé criar Territórios para taeill-·
ta! sua defesa. O Sr. Get.úlio Vargas
1nven tava coisas simplesmente no In
tuito de confundir a opinião pública.
Sua finalidade máxima era enfraque
cer São Paulo, de que tinha tanto
medo. Se houver tempo e se o Sr. Pre
sidente me conceder três minutos, lerei
algo sóbre o assunto.
~te aparte, Sr. Presidente, entre-

guei ontem à Mesa para ser pubUcado
no Diário da Assembléia; entretanto,
isso náo se verificou.

O SR. PRESIDENTE - Devo in
formar ao ilustre representante Que
não se fez a. pubUcação a que a.caba
de aludir. por não ter S. Ex.a assinado
o seu pedido, o que conviria fosse fetto
agora a fim de que passa a publica
ção verificar-se.

O SR. BEN1CIO FONTENELE: 
Sr. Presidente. envio à Mesa. o seguin
te pedido de retificação à ata.:

Em virtude de não terem sido re
gistrados na a ta ds. ~9. Do sessão, rea
lizada no dia. 23 do corrente, os apar
tes que deI à oração do nobre deputa
do Paulo Sarasate. quando falava sô
bre a ata, solicIto à. V. Ex. a • que se
digne determlnar uma retificaçáo no
sentido de t1cal' consignado que apar
teei em apoio das brtlhantes conslde-

(.) Não foi revisto pelo orador.
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-
rações que fazia o ilustre representan-
te cearense: e rebatendo aos apartes
contrários do nobre deputado padre Ar
ruda Câmara.. Como autor do primeiro
requerimento, pedindo medidas favorá
veis aos inquilinos. neste ~ve mo
mento, isto em 14 de fevereiro de
1946, quando defendi os interesses da
nudorll1 das populações bras11elras. na.
tribuna dessa Egrégia Assembléia. De
sejo que fique registrado na referida.
ata. que ao aparte do nobre deputa
do, padre Arruda Câmara, nos seguin
tes têrmos: •• O direito dos proprietá
rios é tão respeitável Quanto o dos ou
tros", contra-aparteei nos seguintes:
O direi to das populações brasileiras
que é o direito das maiorias dos in
quilinos, se sobrepõe ao direito de uma
minoria privilegiada. "

Sala das Sessões. 24 de maIo de
1946. - Manoel Benicio Fontenelle.

O SR. PRESIDENTE: - Não ha
vendo maJs Quem peça a palavra sôbre
c ata, encerro a sua discusão e vou sub
mete-la a votos. (Pausa)

Está aprovada.
Passa-se: à leitura do expediente..
O SR. GEORGINO AVELINO (1. o

Secretário) procede à leitura do se
guinte:

EXPEDIENTE

Oficios:

Do Sr. Ministro da Justiça. trans
mitindo informações solicitada.s em re
querimentos pelo Sr. João Amazonas.
- Ao requerente.

Do mesmo titular, encaminhando in
formações solicitadas pelo requerimen
to n. o 100, de 1946, de autoria do Sr.
Ar! Viana. - Ao requerente. ...
. Do Sr. Ministro da Justiça, sob
n.o G /2.581, de 23 do corrente:

Senhor 1.° Secretário,

Reportando-me ao oficio n.o 258, de
3 do corrente, com o qual Vossa Exce
lência me encaminhou o texto do
requerimento n.O 112-46, aprovado pela.
"Assembléia Nacional Constituinte, te
nho a honra de remeter a. Vossa Ex
celência. em anexo. cópia das informa
ÇÕes prestadas pelo Senhor Chefe de
PoUcIa do Departamento Federal de

Segurança Pública sôbre o assunto
tratado naquéle requerimento.

Aproveito a oportunidade para re
novar a Vossa Exceléncl3. os protestos
de minha perfeita estima e distinta
consideração. - Carlos Luz.

Em 22 de maio de 1946

Senhor Ministro:

Tenho a honra de acusar o rece
bimento do ofício n.O G-2.31fi, reme
tendo o teor do requerimento formu
lado por divcr:-;os Exmos. SenhOl"CS
Senadores e Deputados e aprovado em
plenário, no s0ntido de que o Govêrno
informe. por intermédio dêsse I\1inis
térlo. o seguinte:

a) Se é verdade que foram proibI
dos quaisquer demonstrações públicas
em comemoração à data de 1.0 de
Maio; ~

b) em caso afirmallvo, quaIs os mo
tivos da proibiçã.o.

2. Pa~so a dar 0$ csc1:1 rccimcn tos
qUe Vossa Excelência. teve ocasião de
solicitar desta Chefia, para conheci
mento da digníssima Assembléia Na
cional Constl tuin te.

3. Quanto ao 1.0 item, fol negado.
permissão para que o chamado "Con
gresso Sindical" realizasse, 110 dia 1.0
de Maio, uma concentração na Pmço.
Mauá, seguida de dcsrile pela Ave
nida Rio Branco, c promovesse um
comicio no Larg-o da Carioca. Outras
demonstrações públicas foram reali
zadas, h~vendo o Departamento Fe
deral de Segurança Pública assegura
do o direIto de reunião.

4. Quanto ao 2.° item, o motivo lJcl0
qual foi negada a autorização ao cha
tnado "Congresso SindIcal" para rea
lizar cóncentração, desfile e comicio

- foi que tal "Congresso Sindical" é
considerado pelo Ministério do Tra
balho um órgão espürio, não eüando
compreendido na estrutura sindical
das leis vigentes no Brasil, não sendo
igualmente uma pessoa jurídica de
direito privado. devidamente registra
da, na forma da Lei.

5. Assim, dentro das instruções re
cebidas do Govérno e transmitidas a
êste Departamento Federal de Segu
rança Pública, seja diretamente pelo
Chefe do Oovêrno, seja por intermé-
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dio d,: Vossa Excelência. não foI per
mitida. no dio. 1.0 de Maio. a realiza
ção de uma ·concentração. desfile e
comfcio. em lugar inconveniente, cons
tituindo ~lém disso perigo Imediato
para a segurança pública. nos têrmos
da parte final do inciso 11.° 10. do
nrt. 122 da ConstitulçfLo.

G. Em hom~nagem à Asscmbléi3.
Nacional Constituinte. cabe-me acres
centar alguns esclarecimentos comple
mentares que servirão para ajuizar das
circunstâncias que precederam à. reali
zação das comemoraçõcs do 1.0 de Maio.
nesta Capital, circunstâncias que são
do conhecimento público e têm me
recido especial e incessante atenção,
tanto de Vossa Excelência, como dos
Exmos. Senhores Ministros do Traba
lho e das Pastas Militares, como ainda
a vigilâncla direta do Exmo. Senhor
Presidente da República.

7. E' do conhedmento de todos que
se fermenta no Brasil. e especialmente
neste Distrit o Federal e no Estado de
São Paulo além de muitas outras ca
pitais. notadament-e portos do Brasil.
llm movimento de subversão da ordem
pública, de caráter permanente, re
clamando dos responsáveis pela ma
nutenção da ordem os maiores sa
criffcios e os mais penosos cuidados_

8. Elementos já bem identificados
comandam um movimento de despres
tigio às autoridades, em geral e ao
Poder Executivo. em particular, de àe
saprêço ao Poder Judiciário e de
ll.chincalhe premeditado e expr-esso ao
Pode::- Legislativo.

9. Já, em multas oportunidades.
tem êste Departamento Federal d~

Segurança Pública recebido a invoca
ção de auxilio e socorro da 1\:!esa da
Assembléia, tendo-se verificado repeti
damente, no recinto e nas imediações
do Palácio Tirad.cntes. fatos de excep
cional gravidade e de profundo des
respeito à missão nobilíssima. dos Se
nhores Representantes do Povo.

10. Algumas vezes, os criminosos
perturbadores da paz pública se agru
pavam nas tribunas e galerias do Pa
lácio Tiradêntes para vaiar, apupar.
clesrespeitar, desacatar a Casa da So
berania. Nacional e muitos dos seus
mais emInentes membros, Individual
mente. Surgiam verdadeiros comícIos

nos corre-dores e salas de espero. da
quela Casa. em choque com as auto
ridades incumbida.s do policiamento

, Interno e externo do edifício, as quais
executavam ordens da Mesa, delegado
da Soberania da Assembléia Nacional
Constituinte .

11. Registrou-se até um caso de
coação, nas escadarias do Palácio Ti
radentes, a grandes figuras do Parla
mento Nacional. as quais for~m cer
cadas. insulta.das e ameaçadas . de
agressão física pelos perturbadores da.
ordem.

12. Em toclos êsses acontecimentos
o Departamento Federal de Seguran
ça Pública aguardou o reclamo da.
Mesa da Assembléia (pois que a poli
cia da mesma. no interior como em
determinadas ceN::ani-as. - é um pri
vilégio de sua soberania) e nunca deI
xou de providenciar, com êxito ime
diato. o resguardo dessa Câmara Le
gislativa, não diretamente, mas ·sem
pre colocando os elementos necessá
rios para o restabelecimento da orde·m
à disposição da Mesa Nacional Cons
tituinte .

13. Não é sàrncnte contra o fun
cionamento normal do poder Cons
tituinte que se encarniçam e se des
mandam os empreIteiros da desordem.
E' do conhecimento público a cam
panha de descrédito contra o Poder
Judiciário a propósito da sentença
pronunciada neste Distrito Federal.
considerando o Mo\oimento Unificador
dos Trabalhadores (MUT) como um
aparelho de subversão. Essa decisão
que está em pleno vigor. não subor
dInada a qualquer efeito suspensivo é
dlàriamcnte desautorad3.. Em muitos
pontos do Pais, reclamam das autori
dades policiais um trabalho incan
sável. no sentido de fazer imperal'l. o
prestígio da Justiça..

14 . ~s-e agrupamen to de perturba
dores. cuja ação nefasta está cons
tituindo uma am€aça séria. às nossa.s
instituições, pela audácia de Que se
;reveste. não conllece. llmites à. sua.
ação lnsurreclona]. vivendo num clima
de Incitamento direto à. lndl~lpllna.

provocando animosidades. gerando no
seio do Povo o temor. pregando aber
tamente a luta pela. vIolêncla e o ódIo
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entre! class:s, provocando a paraliza
ção de servjços públlcos e abasteci
mento da popubçú,o. e realizando. em
suma. uma ~ão escancarada. renden
te :3. d€sprestl~lar a autoridade dos
três Poderes. visando, por sem duvida.
a preparação de subversão por pro
cessos Violentos de c,rdeni. polft1ca e
social. Sem querer. neste momento,
entrar em m~fores detalhes. é de sa
lientar n. n tividade desnacionalizadora
do Brasil. empreendida dentro do
território nacional, em ligação com es
trangeiros e contra a independência
da soberania. da nossa Pátria.

15. Ainda recentemente. nas vés
peras ào 1.0 de Maio, e em )jgação
com us comemOrações projeta.das para.
aquêle dia. por órgãos nitidamente
revolucionários. - as autoridades fl
xararn a existência. à Ru2. PaÍssandú
n.o 174. de um sociedade constituída
de elementos estrangeiros, sob a. deno
minação de "União Geral Eslava".
criada em contravenção aos dispositi
vos das leis brasileiras e operando cri ...
mJt10samente no sentido de desnacio
nalizar o Brasil e conduzí-lo aos h()r
rores de uma guerra ciVil.

;. ~. A finaIIdade dessa agremIação
ilícita era apaten~mente desenvolver
um programa cultural e beneficente.
IIms. na realidade. unir todos os es
lavos do Muntlo numa reivindicação
de racismo vel"melho. destina-do, d~n

tro do nosso País. a sobrepor sobera
nias allení~enasà Soberania Nacional.

17. A chamada "UGE" desenvolve
Intensa ativ1darle em todo o Pais, con
trolando Dor meio de "frações co
munIstas". entre outras. as segujntes
células estrangeiras:

Sociedade Beneficente Húngara.
Sociedade EscandJnava Nordily ~

So<:i~dade Eslava de Cultura.
Liga dos Judeus prestamfstas.
SocIedade Brasileira de Instrução

. religIosa. israelita. .
Sodedade Estrêla da Manhã.
Socieda~ Balcan.
Sociedade Aleixel Tolsto1.
União dOIS Trabalhadores Yugo

6lavo:s.

Scdcuadc Zsnimlcr.
SocIedade Molotov.

Sociedade Sblingrado.

~sses órgãos de subversão, denlro
do País, mal disfarçam o fundo po
litico de sua !lnaltdade. dizendo-se
pIopugnadorcs dos segulnLcs ')bjctivos:

"a) Comt:'moT:zção C.1S datas nacio
naIs c de acontecimentos de :)1{;nH'l
cação pa tri6 t1<.:a <los vários paises
cujos nncionais fizessem p:\rtc da.

União Eslava~

b) Dnmo de toLlos os eslavos c ci
dadãos soviêtkos radicados no Brasll.
como bose princi lJal para. a u:dEl',} a.

todos os povos que lutaram na defesa
de SUt\ liberdade e de suas Pátriu.s:"

19. Não resta dúvido. de que as
numerosas agremiaçocs de súditos que
se dizem de raça eslava <croatas. iu
goslavos, bielo-russos, poloncs~s. che
coslovacos (etc.)" tôdas rotuladas de
"União Geral Eslnva", são sucursa.is
do "Comité Geral Eslavo", com ~ede

em M:'oscou. à Rua. Kroptk!ne D.a la.
com o qunl S~ comunicam os respon
sáveis P€lns filiais revolucionárias
existentes no Brasil. aQui funclonando
irregularmente, S<lm acatar ordens. e
exerc~ndo ativid::J.tles vedad~s a rJgre
miaçõcs estran(;eirns.

20. Como vê Vossa Excelência. Se...
nhor Ministro, impõe..se. mais do que
nunca. completo apoio no Govêrno do
Brasil. no sentido de evitar essa onda
dcsnacionallzadora. destinada a ferir
o nosso País. em paU tos mortaís, não
sendo mais de tolerar que associações,
ditas brasileiras ou rotuladas de bra...
sileiras, vIvendo num clima d~ ilega...
lidade, possam promover concentra
ções. efetivar desfiles ou realizar co
midos, com :l finalidade preconc~bIda

de, a servIço de estrangEIros, despres
tJgl.ar o Poder Constituinte e LegIsla
tivo. desobedecer ao Poder Judiciário
e àCS;lcatar {> Poder ExecutIvo.

Queira Vos~a Excelência receber as
expressões de meu aprêço c de m1nhu
saudações brasileIras. - J. Pereira
Lira. Chefe de Pol1cla. do D.F.S.P.



-146 -

REQUERIME1'o"'TO N." 170, DE 1945

Solicita ao Poder Executivo in
jorma;;ões sÕÕTe produção e ez
portação brasileira de trigo e sô
bre os motivos que teve o 1J.finis
tro da Agricultura para autorizar
a. venda de sementes ao Urugua.i.

RequeIro que a Mesa da. Assembléia
5011c1te do Poder Executivo as iufor
mações seguintes:

!) Qual foi a produção brasllelrn.
de trigo e a exportação dêsse oruduto
para o exterior no último triênio e
110 primeiro trimestre do corrente
ano?

11) Que motivos teve o Ministro
da Agricultura pa.ra, dentro da. atual
crise do trIgo. autorizar a & taçáo
Experimental Fitotécnica de Bagé, Rio
Grande do Sul, a vender, ao govêrno
do UruguaI, 5.000 sacos de ::;emente
àe trigo da variedade "Rio N~g:o",

considerada a melhor da América
de Sul?

Sala das Sessões, em 24 de Maio de
1946. - Café Filho.

nF.QUEntMEr..""TO N.o 171, DE 1946

Solicita ao Poder Executivo in
formações sôüre o montante das
dividas de agricultores pagas pelo
GOl,êrno. POT intermédio da. Co
missáo de Reajustam.ento Eco
mico.

Requel.ro a V. Ex.. a se digne. lnde
pen-dente de discussão e votação, a
11m de basear discussão em que deito
tomar parte. solicítar ao Poder :E::xe
cutivo. as seguintes lIÚQrmaçõeõ:):

a) Qual o montante das dívidas de
agricultores pagas pelo Govérno, por
intermédio da Câmara de Rea.justa
mento Econômico, desde 1931. quandQ
:toi 1nstittúda. se possf.vel com a espe
cifIcação anual de pagamentos?

b) Qual o número de estabeleci
mentos de ensino, custeados e manti
dos pelo Oovêmo Federal. e qual o
seu .número atualmente, se possível.
com a respectiva designação e loca
liza.ção?

c) Qual o esta.do atual de desenvol..
vimento da. Compa.nhia. Nacional Slde...
rúrg:!cs. e da Fábrica NacIonal d~ Mo
tores?

.
d> Qual o estado da nossa aviação

civil e militar, em 1930. incluindo seu
preparo técnico e aparelhamento. e
qua.l o seu desenvolvimento de então
até aos presentes dias?

e) Qual a nossa rêde ferrcviária no
ano supra....menelonado. pela sua. ex
tensão e aparelhamento, e qual o vi
gente nos dias presentes?

j) Qual o aparelhamento de nosso
Governo, em 1930, relativamente à co
lheita de dados cstatisticos .:;ôbre a
vida. nadonal. e o que a esta re'3pcita,
se executou de então até hoje?

g) Quando fal criado e qua\s as
realizações do Instituto NaciO'lal do
Livro?

1t) Quantos indivíduos 5'50 :Itmt]
mente amparados. no BrasU, a qual
quer título, pelos Institutos de Apo
sentadorias e Pensões?

i) Qual o montante das auxilies,
pecuIÚãriamente estimados. dist.ribuí
de aos associados dos referidos Insti
tutos?

j) Qual o patrimônio imobillár!o, e
em aparelhamento, das nossas :fôrças
armadas, em 1930 e atua.lmente?

Z} Qual o montante de créditos for
necidos pelo Banco do Brasil. em 1930.
aos lavradores e qual. a importância.
atual dos fornecidos pela sua Carteira
de Crédito Agticola?

Sala das Sessões, 23 àe Malo de 1946.
Berto Condé.

REQUERIMENTO N.o 173, DE 1946

Solicitam ao Poder Executivo a
construção de uma ponte sõbre~ o
rio Curimatú, no Rio Grande do
Norte.

Tendo em conslderação as exi:;êl1
das econômicas e sociais dos habi
tantes do município de Nova. Cruz, no
Estado do Rio Grande do Norte. re
queremos. por IntermédIo da Mesa da
Assembléia Constituinte. que o Qil-

• vemo Federal determine s. constl11
ção de uma ponte sObre o rio Curl
D1.ataú, com o objetivo humano c lJa.
tr16tico de evitar, durante a.s epúcas
Invernosas, o isolamento de milha
res de brasileiros nordestinos 1:ue ha..
bitam aquela ríquíssím:l rcglão.
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Justificação

O município de Nova Cruz ocupa.
'1lma das faiXas mais produtiv3,s do
Rio Grande do Norte. E' abundante
e {}e primeira qualidade o n.Igodão que
se cultíva em suas terras. A saf:d. de
cereais e a v~riedade de frutas, nos
perll>dos de chuvas, poderiam trans
formar Nova Cruz num celeiro dos
munIcípios limitrofes, tanta norte
riograndenses quanto paraIbanos. E'
intenso o seu comércio e o po"lO pos
sui virtudes admiráveis de trabalho
e iniciativas inteligentes.

Pleiteia, entretanto, há muitos
anos. sem ser ouvido, o progressista
município um beneficio, n. fim cte me
lhor desenvolver as suas atividades e
-defender-se contra o isolament\l ~m

-que fica, por ocasião das en'Chentes
do rio Curimataú. A construçãu de
uma. ponte evitaria graves prejuízos
à economia regional e também às ren
das da União, Essa obra s~ria de
·grande efetto pl:\l1Uco, social e eco
nômico. além do aspecto estratégico
que apresenta.

Milhares de !amf11as se encontram
segregadas. durante largos dias, quan-
elo o inverno é forte. e prejuizos enor

.mes se ,verificam com a perda. de ce
reais, devido à !alta absoluta de +,rans
-porte. A medida sugerida. corr.igiria de
uma vez essa dolorosa situação.

Sala dÜ5 Sessões, em 21 de Maio de
1946. - Dioclécio DUarte. - GCor
gino Avelíno. - 'Walfredo Gurgel.

, Mota Neto. - .Tosé VareZa.

-mDICAÇÁO N.O 85-46

Encarece ao SI'. Ministro da
Aeronautica a terminação ào
Campo de Aviação de Atalaia
Aracaju. '

A bancada de Sergipe encarece, por
~1nterméd!o da Mesa da. P.sseml>léia,
ao Sr. hnnlstro da Aeronáutica, a ter
minação do Oampo de Aviação de
Atalaia (Aracaju).

Justificação

O Campo de Atalaia. estava sendo
construido e os trabalhos iam bastan
te adiantados. Uma série de obras
já estã.o all realizadas. com o dJspên
.d!o de vultosa soma da União, como

sejam: locação. desapropriaçáo. des
locamento e movimento de terra. nas
pistas. A surpreendente parali7.ação
dêsses servlços não se justifica, um.3
vez Que o campo foi tt'Cn1camente es
tUdado e é indispensável, ao tráfego
aéreD, a Sua conclusão.

O ntual <:ampo de Aracaju tem uma
pista pequena, não havendo possibi
lidade, pela má localização, de au
mentar a sua capacidade.

Os aviões descem sem a devidu. se·
gurança. noladn.mcnLc no inverno. se
gundo nlegnrn as CompnnhhlS que
fazem pouso na capital scrgiD::tn:l. A
propósito. no dh em que devia che
gar a Scr~ipe o seu atual Interventor,
o avião da carreira dn. .. Cruzeiro do
Su1", em que viaja.va S. Ex.a• não
poude descer em Aracaju, devido a
i1npraticabilidade do camlJo.

E' urgente a terminação do Campo
de Atalaia, aproveitando-se as obras
executadas, e, evitando-se, ainda, que
; ergipe. .mais tarde, venha ficar fora
da rota de na.vegação aérea, que tan
tos e tão assina1ado~ serviços vem
prestando ao Brasil.

Sala das Sessões, 23 de maio de
1946. - Leandro l.facicl. - lValter
Franco. - Heribaldo Vieira. - Leite
Neto. - Amando Fontes. - Graccllo
Cardoso. - DurvaZ Cruz

TNDIC,"\ÇÃO NY 86-46

Sugere ao Executivo Que nos
centros de maior densidade tra
balhista, com parte do Fundo So
cial Sindica.l, sejam construídas
Escolas-Hospitais. destinadas. es
pecialmente, aos jilhos dos traba
lhadores.

Considerando que os problemas da
saúde e da instrução são dos mais
graves e urgentes no momento;

Considerantlo que no Brasil a infân
cia não tem afnàa. o amparo desejado.
nesse sentido;

Considerando q'le as crianças cons
tituem um dos maiores patrimÔnios da
na.ctonalldade;

Considerando que, entre as crianças,
as mais sacrtf1cadas são aS que des
cendem dos trabalhadores;

Considerando que a instrução mInis
trada lsoladaII1ente, sem atender-se, a
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mn tempo, a uma orientação sanltã.
na. condigna, o resultado é, quase
sempre, poucb satisfatório;

Considerando que o ImpOsto SincU
cal se destina a. várias finalida.des,
entre as quais, assistência à mater
nIdade, assistêncla. médica, assistência
dentãria e colônias de férias;

Considerando que o Fundo SocIal
Sindical deve ser aplicado em objeti
vos que atendam aos interêsses gernis
da. organização sindical nacional, de
acôrdo com o artigo 594 da Consoli
dação das Leis do Trabalho;

A Assembléia Nacional Constitulnte
resolve indicar. por intermédio da
Egrégia Mesa, ao Executivo, para que
DtlS centros de. maior densidade tra
balhista, com parte do Fundo Social
Sindical, sejam construídas Escolns
Hospitals, destinadas, especialmente,
aos filhos dos trabalhadores.

Sala das Sessões, 24-5-46. Ben-
;amim Farah

mnICAçÃO N.o 54-A, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo. caso
seja tomada qualquer medida de
retenção ou congelamento de ven
cimentos dos m-viços públicos, nlIo
permitir que tal providência
abranja. os que percebem menos
de cinco mil cruzeiros mensais;
com paTeceT da Comissão de Es
tudo das Indicações e voto em
separado do Deputado Segadas
Viana.

. Os nobres representantes do Par
tido Trabalhista. signatários da indi
cação n.o 54, propõem que a assem
bléia Constituinte sujira ao Senhor
Presidente da República que, no caso
de ser absolutamente necessária qual
quer medida de retenção ou congela
mento de vencimentos dos servidores
públicos, não venha· ela a abranger
os que percebem menos de cinco nu1
cruzeiros mensais ou os que, perce
bendo importância. superior a este li
mite, tenham mais de três pessoas sob
sua dependência econônnca.

Duas questões prellminares impedem,
a meu vêr, o pronunc1amento íavom
vr' a essa indicação que, sendo apa
rentemente destinada a favorecer o
:tuncJ.onallsmo público, pode conver
ter-se em perigosa arma contra a mes-

ma classe, porque admite não s6 a.
pos:;lb1l1dade ou a proba.bilidade de o~

fazer o congelamento de uma parte:
dos pr01'entos dos serventuários pú
blicos, como também admite a imi
nêncfa de wna lei nêsse sentido, sexw
fazer nenhuma objeção à. mesma.

Poder-se-la interpretar o gesto da
Assembléia como antecipado aplauso.
s tal lei em que iria colaborar com os
dispositivos sugeridos na indicação tra
balhista.

Ora, nã.o há noticia de nenhum pro
Jeto. de. nenhuma proposta concreta.
de autoridade ou de repartição pú
blka ou de qualquer entidade repre
sentativa de classe no sentido de se·
por em prática. êsse meio de absor
ver uma. parte do poder marginal de·
compra pÔsto à disposição de numero
sos consumidores.

O que há. por enquanto, não passa..
de uma sugestão que surgiu amparada
por um dos nomes mais prestigiosos
e mais competentes da Casa de Mauá.
por todos os titulas merecedora do
nosso respeito e apreço. Mas. tal Idéia.
não s" corporlflcou nem tomou a for
ma de uma proposta concreta sôbre ~

matéria, digna, sem dúvida, de cui
dadoso estudo.

b. manifestação pedida na indicação·
dos honra.dos representantes traba
lhistas seria c primeiro exemplo de
pronunciamento coletivo a favor da
medida alvltrada de congelamento de
vencimentos.

Se o objetivo da indIcação é aplau
dir tal sugestão que tem, aliãs, o am
paro de economistas de renome, se
os signatários desejam encorajar oz
Govêrno a tomar êste caminho. poder
se-ia entrar no exame do mérito da
indicação.

Mas, estou que o objetivo visado é
inteiramente outro e que os nobres
Representantes não pretendem levan
tar a lebre.

Esta. só consideração bastaria. para
q"" opinasse no sentido da rejeição
da proposta.

Existe, porém, outra preliminar. R;

5aber. a de que entendo que não deve:
esta. Comissão tomar õ 1n1ciativa d~

sugerir ao Govêmo nenhum à1sposl-·
tivo de leI.
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Sala d::ts Sessões. 16 de maio de
1946. - Alfredo Sá. Presidente. 
Daniel Carvallto. Relator~ - Ga
briel Passos. - Novaes Filho. - Se
gadas Viana. de acôrdo com voto em
separado. .

Data vênia, o ilustre autor do pa
recer nã.o atentou nos têrmos da in
dicação. Ela não visa sugerIr ao
Govêrno nenhum dIspositivo de lei;
o que vIsa é. justamente. advertir o
Govêrno de que, no caso de se tor
nar necessária qualquer medida de
retenção ou congelamento de v~ncl

mentos. não deverá abranger os qu~

percebem menos de cinco ml1 cruzeiro3
menssis, nem os que. percebendo impor
tância superior a êsse limite, t:mham
mais de três pessoas sob sua depen
dência econômica.

Estamos entre os que entendem qnc
os salários dos servidores públicos não
devem €st:lI sujeitos.a qUtllquer nova
taxação, tanto mais que ainda são re
duzidos em face do alto nível' de sa
lários em Certas atividades pr:.vadas.

Mas estamos, também, entre os qu~

entendem qUe se o ínterêsse superivr
da Nação exigír uma verdadeira medi
da de salvação pública, todos. à me
dida de 'suas possibilidades. devem
colaborar para o bem comum. Se pro
curamos fixar um llm:te para a even
tualidade de uma taxação foi porquc!,
aba!xo .dê!e, a. vida. é lmpossfvd quase
Dara os a,ue têm as restJons~bl1ltj2des

e a representação dos servidores pú
blIcos ..

Quanto à possibUldade da expe.:'li
ção da medida, não pode ela ser negu
da. pois se encontra entre as sug~s

tões do E~"11.o Senhor MinIstro da
Fazenda, na sua exposIção de moti"J03
lioDre a situação econOInlca naCIonl::l.1
I~ fol objeto de conferência entre o
J\l)t~r rtp.st~ voto e o Utula.r daQll~lq,

Pasta.
Em. nosso entender a indicação não

~ode ser entendida como um apla.uso
I a. qualquer ata que, nesse sentido. fOs

se expedido.

Ela contém uma a.dvertêncIa. e. .ao
mesmo tempo, a afirmaçiio de que se
u.ecessário os servidores do . Estado,
pela pala.Vra dos mandatár~os do povo.

nuo se n~g~r~o 3. contribuir pRra o
bem comum.

Sou pela aprovação.

Sala das SEssões. em 22 de maIo de
1946. - Segada3 Viana. - A impri
mir.

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE o

I"ARECER

Considerando que o último aumen
to de vencimentos dos funcIonárIos
públícos veio. apenas, reajustá·los ::lO;;

níveis do custo da vida;

Considerando que. per onerosos que
sejam aos cofres da 1'Iaçüo. represen
tam a reparação de uma injusUça. de
tratamento que sofr~:lm os serv idúrc3.
do Estado;

Considerando qUe o desintcrêsse de
clem:?ntos capazes pelo serviço públl.:)
e a dificuldade de preenchimento de
funções técnicas d~orriam justamente
dos vencimentos reduzidos pagos p~10

Estado'1:i, seus servidores;

Considerando que, da data do cIta
do aumento náo somente não se veri
ficou qualquer baixa DO custo da vida.
mas até sua continuada elevação.

Ind!co:

..A Assembléia Constituinte deverá
se dirigir ao Exmo. Sr. Presidente da.
República sugerindo que, se se tornar
absolutamente necessária qualquer
medida de retenção ou congelamento
d~ vencimentos dos servidores públi
cos, n5.o deverá ela abranger os que
percebem menos de cinco mil cruzei..
ros mensais, nem os que. percebendo
lmportãnc:a superior a ê~se limite.
ten!u.m maís de três pessoas :::ob sun.
depcllcellc!:l. econômIca."

Sala das Sessões, em 25 de nbrl1 de
1946. - Segadas Viana. - A. J. Sil
va. - Francisco Gurgel do AmaTaI
Valente. - Rome1' Flori. - Leo
poldo Neves. - Lery Santos. - Abe
lardo Mata .- :Manuel Benfcfo Fon
tenele. - Baeta Neves. - Edmundo
Barreto Pinto - Benjamin Faran.

- A imprimir.
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Indica ao Poder Executivo a
necessidade tna.d1á~1 do prosse
guimento da cunstrução das lí
nhas telegráficas que fecham os
circuitos Bahia-Sergipe e Ba1l.ía
Pernambuco; com parecer da.
Comissão de Estu.dos das Indica
ções.

A matéria sôbre que versa. a In
dicação n.O 56, apresentada pelo no
bre Deputado Dantas Júnior, con
siste num requerimento à. Assem
bléia a. fim de que esta. encareça ao
Ministério de Viação e Obras Pú
blicas n. realização de providências
destinadas ao prosseguimento da
construção de linhas telegrá11cas em
sergIpe, Bahia, Pernambuco e Aia.-
ro-oas ; . 1\'~'<~':b· • • .1.-.

Após tecer considerações sôbre a
necessidade e lmportân<:lra. de tais
serviços, numa zona como a. situada
n·aqueles territórios. de populações
espalhadas em pontos diferentes, re
fere-se o Ilustre representant~baiano

à gente sertaneja, vitimada. ~o iso
lamento do Nord€ste. devido exclu
sivamente à falta de ligações desti
nadas a lhe assegurar auxilio e pro
teção. Estabelecendo fácil sistema de
comunicações defender-se-á a coleti
vidade contra a sanhr.. bandoleira e
contra. os grupos de criminosos; a
vrar-se-lam por meio de aviso pré
vio, as plantações margInais, das
inundaÇÓes e das cheias. E quando
êsses dois males. o dos homens e o
das coisas, o físico e o humano não
têm contribuído para tornar inse
guro o patrimônIo da vida. sertaneja.
mergulhando o progresso de gera
ções sucessivas numa. trajetórIa de
orfandade, de íom-e e de viuvez.

Parecem-nos pois, bem acertadas,
. em tese, tôdas as resoluções do Po

<ler Executivo. tendentes a aproxi
mar populações isoladas e distantes
·entre sI. Dentre os meios de 'Comu
meação o telégrafo é um dos' mais
rápidos e seguros. Por isso. concordo
em que seja. subm-etida. ao exame da
.Assembléia. a sugestão lncltlSa, para.
o fim do Min1stério da. V1a.Ção e

-Obras Públlcas prosseguir na. cons-

INDICAÇÃO N· 56-A DE 1946 trução das seguintes linhas telegráfI..
cas:

r - Fechando circuito Babia-5er
gipe: a) Itap1ctuú-Toblas Barreto..
pass:aJldo por SarulÍ.aba; b) Cfcero
Dantas-Paripuanga. passando por
Andust1na.

11 - Fechando o circuIto Babla.
Pernambuco-Alagoas: a) Jeremoa~
Qulxaba. passando por Glória..

In - Tucano Monte Santo, ~
sando por Eu.cUdes da Cunha..

Rio de Janeiro. 23 de maio de
1946. - A l/redo Sá, Presidente. 
Novais Filho, Relator. Gabriel
Passos. - Segtulas Viana.. - Daniel
de Carvalho.

INDICAÇÃO A QUE SE REFER..E: o PARECER

Requeremos que a. Assembléia
Constituinte encareça ao Excelentis
slmo Sr. Ministro da. Viação e Obras
Públicas a necessidade inadiável do
prosseguimento na construção das
seguintes linhas telegrá!kas:

r Fechando o circu1to Bs.hia-
5e-rglpc:

a.) Itapicurú-Tobias Barreto, pas
sando por Sarubaiba.

b) Cfccro Dantas-Paripiranga, pas
sa.ndo por Adustina..

11 - Fechando o circuIto Bahia.
Perna.mbuco-Alagoas:

a) J eremoabo-Quttaba, passando
por Glória. .

m - TucarnJ-Monte Santo, pas
sando por Euclide.2 da Cunha.

Justificação

E· problema sObre o qual não exis
te e nem pode existir divergênclas
o do aumento dos meIos de comu
nicações entre as populações do nos
so vasto "hlnterlandP

'.

Nenhum pais necessita mais de es
tabelecer facilidades de entendimen
tos entre seus habitantes, que o
Brasil, dada. a imensa área de sea
território e, em inúmeros casos, a
grande distAncia que medeia entre
suas e1dades, Vilas e povoações, per
tencentes muitas vêzes a uma mesma
zona..

E' bem & situação do nordeste da
Ba.hia, região que se lImita com. os
Estados de Alagoas, Pernambuco ~

6ergipe, ms.ntendo, mormente com oa
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'dois últimos, intenso intercâmbio co
mercial, mau grado consideráveis dJ
!lculdades de comunicações ainda
persistam.

Não padece dúvida que o Govêrno
Federal vem, de al~ tempo, cui
dando da. solução dêsse problema vi
ta.l para. a nossa. gente, mas com
tanta. morosidade e intermitências
tais, que não há ev1ta4o prejuízos de
várias ordens, em todos os setores
das a.tividades dos nossos patrícios
sertanejos; antes, vem acarretando
demora na marcha progressiva e cul
tural dêsse povo, digno de melhor
sorte e de decidido amparo, povo
que, da infância à velhice, luta in
cessante e corajosamente contra a
na.tureza, reagindo, denodanamente,
tanto lhe permitem suas fôrças, con
tra o terrível flagelo das sê<:as, quan
do não sofre, como em épocas não
muito remota, as desgraçadas conse
qüências da falta de garantias· para
sua vlda. e sua propriedade!

Há cêrca de cinqüenta anos oas
sados foi o nordeste da Bahia tea,
tro da chamada. "Guerra de Canu
dos", cuja triste história nos COouz:),
o incomparável Euclides da Cunha.:
no decênio 1928-1938 palmilhou o
solo dêsse tra to do território pátr10
() famigerado bandido "Lampeão",
pratica.ndo tôda a. sorte de crimes e
d.e perversidades. lançando a orfan
dade e a viuvez aos honra.dos lares
dos sertanejos e, muitas vêzes, tii
Zimando familia.s inteiras.

Em ambas essas eventualidades, tie
penosa record·açáo.· um dos maiores
hnpecllhos à. ação pronta e eficaz de
parte do Pode!' Púb11co na re!>res
~ão aos bandoleiros e aos jagunços
e no socorro às populaçóes· nordes
tinas, foI prec1samer.te - a caTên
cia de comunicaç6es rápidas.

Quantas e quantas vêzes deixou
uma. coluna expe-dic1oné.r1a de mar
char em perseguição aos bandidos,
t>ela. falta de comunicações, o:u pelo
~ta.:rda.m.ento delas, devido à inexis
tência de meios llgeiros de transmis
são?

Quantas e quantas vêzes Dão é pos
s[vel ao Poder Público acudir a.os
a.pêlos de populações sofredoras ou
ameá-~a.das de sotr!mentos, pela. de-

mora de chegar ao seu conhecimentt')
êsses mesmos apêlos?

Por outro lado, quanto não hão
sentido as relações comerciais, difi
culta.das e impedidas mesmo pela
mo:'osldade de comunicações, trazen
do prejuízos aos negociantes e aos
fazendeiros e até mesmo ao Fisco?

Que prejulzos não têm experimen
tado os serviços públicos, quer fe
derais, quer estaduais, quer munici
pais, em todos os seus d·esdobramen
tos, com a dilação na transmissão
duma ordem, ou num pedl'do de m
formações. assim como nas COnse
qüentes respostas?

Enfim, sob qualquer aspe-cto que se
encare o problema, ressalta. a neces
sida-de premen te e 1na diá.ve1 de ser
solucionado com vontade firme, sem
descontinuidades nem hiatos, de
modo que o programa das constru
ções telegráficas prossiga, até que
os fios atinjam aos pontos mais ]on
gínquos do Brasil.

E no caso em espécie essa neees
sidade ainda se torna mais palpi
tante, dadas as razões expostas e
a conveniência do fechamento dos
circuitos referidos, evitando-se, por
exemplo:

a) que um telegrama expedido de
Itapecuru para Tobias Barreto (a
primeira cidade em Bahia e a se
gunda em Sergipe), distantes aper-as
seis léguas, percorra o itínerário
Inhambupe, Alagoinhas. AraC3Jjú, To
bias BarretoI

b) que um telegr3ma expedido de
Paripiranga para Cícero Dantas ou
GeTemon.bo, transite por Ara<:ajú,
Alagoinhas, Cipó, até atingir seu des
t.Ino~

c) que um telegrnma e:lCpCdidc de
Gcremoabo (Bahia) para Qub.aba
(Pernambuco). via.j.e por CIpó, AI,,
goinhas, Ara\:ajú. Maceió, RecUe e
chegue flnalm-ente a Qulxabal

d) que a cidade de Monte Sa.ntCt.
loca.lizada em pleno nordeste do Es
ta.do da Bahia, continui digamos as
sim isolada do mundo 1

Com os motivos constantes d.e.;t.a
justlfJcação esperam os requerentes o
apoio da. Assembléia para a. Justís
sima. soUcltação que o Requerimen
to encerra, na plena certeza. de
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que merecerá. boa. acolhIda d~ parte
do Exmo. SI'. Ministro da. Via.ção.

Em Assembléia Constituinte - RI:::>.
29 de abril de 1946. - Dantas Jú
nior. Rui Santos. Alíomar
Baleeiro. - Luis Viana. - Octávio
Mangabeira. - Luis Lago de Araú
jo. - Juracy MagaZháes. Ar
mando Fontes. Leite Neto. 
Lauro de Freitas. - Luf.s Barreto.
- Eunápto de QueiToz. - DumaI
Cruz. - Mário Gom.es. - Góis Mon
teiro.

INDICAÇÃO N,o 51-A, DE 1946

Indica ao Poder E:recutivo a. ne
cessidade de ser revigorada.. en
quanto perdurar a crise econômica
a prorrogação prevista no Decre
to-lei n.o 7.466. de 1945; com.

I"ARECEIt DA COMISSÃO DE ES'IUDQ
DAS INDIC~ÇÕES .

Tendo sido apresentada em plená
rio uma indicação sugerindo a uni!i
cação de diversas outras que se re
ferem ao mesmo assunto, inclusive a
de n.o 57, de que é objeto o presente
parecer, opino pela devolução desta
à Mesa para 03 'fins previstos no cita
do pedido.

Snla. das Sessões, em 22 de MaIo de
1946. - Alfredo Sá, Presidente•. - Se
Dadas Viana, Relator. - Daniel de
Carvalho. - Gabriel Passos. - Novaes
Filho.

mDICAçÃO A QUE SE REFERE o PARECER

Considerando que, apesar da.s falhas
observadas na sua execução, o De
creto-lei n.O 6.739, que dispõe sôbre
os aluguéis de casas, atenuou, nesse
particular, e de algum modo, a situa
ção de angústia que envolve ã popu
lação brasileira, a braços com um:l.
crise econômica. sem precedentes;

Considerando Que o prazo previsto
no art. 1.0 do referido diploma legal,
proibitlvl"' do aumento dos aluguéis. lol
prorrogado até 31 de agOsto do cor
rente ano pelo Decreto-lei n,o 7.466,
de 16 de Abril de 1945;

Considerando que a crise econômIca
está longe de ser debelada, em razão
da amplitude a. que atingiu e de sô-

mente agora se estarem ensaiando.
medidas naquele sentido; •

Considerando que o govêrno, em do..
cumentos oficLais, a.pregoa. a necessi..
dade de impedir maior elevação do
custo da vida, com a redução dos pre-
ços das utilidades; •

Considerando que. nestas condições
não se compreenderIa qualquer ma
joração dos aluguéIs de imóveis, plei
teada, ao que se anUncia, por elemeo
tos interessados, através de memo
rIais e representações ao Chefe do:
Govêrno;

Considerando que, para evitar a in
tranqüilldade que a ação dos proprie
tários está provocando, com custas ra..
zões, no espírito dos inquilinos, se im
põe, como em 1945, a antecipada prol'''
rogação do prazo para a ~anutenção

dos aluguéis em vigor.

Requeiro

à Mesa da Assembléia raça sentir aQ
Govêrno, por intermédio do Sr. M1~

nlstro da Justiça, a conveniência de
ser revigorada., enqua.nto perdurar P.

crise, a prorrogação. prevista no De
creto-leI n.O 7.466, de 16 de Abril de.
1945, adotando..se, ao mesmo tempo,
as medidas que a experiêncIa ha,1&
aconselhado para. evitar as costume1~.

ras burlas às cautelas legais em fa
vor dos Inquilinos.

Em 30 de Abril de 1945. - Pauz"
SaTasate.

mDICAÇÃO N.o 59-A, DE 1946

. Sugere a rev:sdo elo plano a.
benefício dos Institutos e Caiza,.,
~ Aposentadoria e Pensóe:t pa
ra a concessão de aposentadoria.
em casos cLeterminatios.

<Com. Est. IndIc.)

P.ela. IndIcaçã.o n o 59, os nobres Re
presenta.ntes Srs. Francisco Perelrá
ela 511\":3., Leopoldo Péres, Alvaro Ra
mos, Café Filho, Adelma:o Rocha,
Valdemar Pedrosa, Leopoldo Ne"les,
Severian() Nunes, Lino Machado, Do
nUngos Velasco, João Botelho, Nelson
Parij6s, Epllogo de Campos, Agostinho
Monteiro, Hugo Carneiro, indicam ao
Poder ExecuUvo .. sej.a revisto o plaoo
de beneficIo dos Institutos e C~
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ode Aposentadoria e Pensões. para o
deito de concessão de aposentadoria,
..etlm 00 ven..:imentos da. fW1Ção l aos
segurados eLas mesmas entidades, ata.
cados do Mal de Hansen, Tuberculose,
Paralish Geral, Câncer, Loucura, Ce
gueira, ouvidos os órgãos técnIcos
autorizados quant.o à. contribuição aill
donal a. ser estabelecida para consti
tUição do fundo de manutenção do
novo beneffdo".

Os co~ideralldos e a justificação
.que Se seguem à Indicação. demoos·
tram a. conveniência e justIça da
medida.

Penso que merece a.provação desta
Coml::zão, nos termos em que foi pro
posta.

Sala das Sessões. 23 de m:tio de
1946. - Alfredo Sá, Presidente. 
Gabriel Passos, Relator. - Daniel
de Carvalho. - Novacs Filho. 
Segadas Viana.
~DICJI.ÇÃO A QUE SE RE~En.E o PARECER

Indíca ao Poder Executivo. seia
revisto o plano de beneficio dos
Institutos e Caixas tle Aposenta
doria e Pcns6cs. para o. eleito de
conce.'Jsão de aposentadoria., com
Os vencimentos da funçúo, aos
Segurados das mesmas entidad.es
atacados do mal de Hansen, tv.
berculose. paralisia geral. cânc?T.
loucura. cegueira. Duvidas os ór
gãos técnicos autorizados, quanto
à. contribuição adicional a ser es
tabelecida para constituição do
fundo de manutenção do novo
beneficio.

Co.:nsiderando qUe o atual plano de
seguto soclal em beneftcio do Tra
balhador brasilelro é lacunoso, no ter
reno da proteção económica QUe pre
cIsa ser dada aos segurados atacados
de IUoléstias até agora considera.das
incuráveis e socialmente perIgosas à
comunidade;

Considerando que tais enfermidades.
entre outras, maIs freqüentemente. a
tuberculose, acometem o lnclfvíduo
preferentemente na. idade proflssio..
nal, quando o homem do trabalho re..
presenta para a nação maior vaJo.r
econômlco;

Considerando que se vêm demons..
trando deficientes e 1n-ef~cazes os

meios prevenLlvos existentes. at.ual
mente, no terreno da. promax1::\. désses
tn:lles, cuja propagação constJtul ver-

. dadeiro flagelo social, sendo certo,
igualmente. que a evolução, como a
invo]uçâo. dessas dDenças, depende da
situação econômica do e-nfêrmo, que
precisa ser assegurada de modo a.
conjur;ar as condições soctais e eco
nômicas que regulam as receitas e
despesas dos organismos humanos;

COl1sidcrz:.ndo que 3. tendência do
poder público é preencher as l::lcunas
mais sensíveis do nosso atual sistema
de previdência e assistência social.
qua'nto à m e r l1 o r i 3. do seguro-in
validez, nos casos espeCialíssimos de
lepra, tuberculose ativa, neoplasia
maligna, cegueira c paralisia geral;

Considerando que o Decreto-lei nú
mero 8.348, de 10 de dezembro de
1945, COl1'C2'ctiz::mdo cs..<;~ orientâção.
sábia, justa e hwnana, do Govêrno.
manda contemplar os servidores das
eniid::l.dcs autarquicas jurisdicionadas
ao Ministério da Viação e Obras Pú
blicas, quando atacados dêsses males.
com aposent31doria, na base elos venci
mentos da função;

Ccmslderando. entrctrtnto, Que o
mandamento citadQ, criando um reg1
me de melhoria de beneficio para êsses
segu.ra-dos, todavIa deixa à. margem
do tavor legal. os dc-mais cont.ribuin
tes e sL'gUrndDs, vitjrnas do mesmo
infortúnio, o que contraria o sentido
e a finalidade da previdência social,
que a todos os segurados, deve pro
teger c amparar, dentro dos limites
de Um p13 no de igualdade compatlveI
com os imperativos da dignidade
humana;

ConsLdera nclO estar insuficiente
mente anl'paI"adn, dentro do plano·
vigente do seguro 0'0 Esta~o. n sítua.;ão
econômico-social dos contribUintes
atingidos por acIdente de Que resulta.
Invalidez absoluta, para todo e qual
quet seniço;

Indicamos que a Assembléia Naclo
nal Constituinte manifeste ao Poder
Executivo a necessidwc de seI" revista.
n. leg!sl:u;ão em vigor nos Institutos
e Caixas de Aposentadoria. e Fensões.
para os efeitos segulntes:

I - Concessão do benef1cIo de apo
sentadoria., com os venc1m~ntos da.
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flUlÇáo ou emprêgo. aos segurados <Ias
mesmas ent1.d.a.des, atacados do mal
de Hansen, tuberculose ativa. parali
sia geral, ca.Dcel. loucura e ceguefra..

11 - Concessão de idêntico bene
fício, Il3. mesma base, aos invaI1dados
em conscqUênc!a de acidente de Que
resulte total ínvnUdez para todo e
qualquer servic;o ou de doença profis
sional. observado, nestes casos, o dis
posto na parte final do art. 1.0 do
Decrct.o-lei n.o 8.348, de 10 de dezem
bro de 194.6.

Sal:l. das Sessões da Assembléia.
Naciona! Constituinte. em 30 àe abrn
de 1946. - Francisco Pereira da. Silva.
- Leopoldo Peres. - Alvaro .Ramos.
- Café Filho. - ~1delmar Rocha. -
Valdemar Pedrosa. - Leopoldo Neves.
- Severiano NUnes. - Lino Machado.
- Domingos Velasco. - João Bo-
telho. - Nelso1z Parijós. - Epilogo·
de Campos. - Agostinh.o .Monteíro.·
- Hugo Carnei1o.

Justificação

I. O Decreto..Ict ri.o 8.34.8. de 10
de dezembro <te 1945, m.~1.nda conce
der aposcnt:ldoria com vencimentos
integ-rnis aos servidores das entiào.àes
autárquicas jurisrticionadas ao Minis
tério da Viação e Obras Públicas,
quand.o atacü.-dos de tuberculose ativa,
alienação mental, neoplas1a ma Iíg-n;l.,
cegueira, lepra ou paralisia geral, di
VÍi<Üdos cs encargos pecuniários do
~enc!icio entr~ as instituições segura
doras e as entidades empregadoras,
na seguinte base:

a) Os Institut.Qs e C:l.ixas pagarão
1.1D segurado na b.3se estabel~ida na
leI própria. para o srguro-inval1dez
nos casos de moléstIa 1nfecto-conta
glOSí\. considerada in~urá\fcl;

b) a entidade emprega.rlora co.nt!1
bulrá com a dIferença que seja verl
l1cada entre a quantJa do benefíc10
conce-d!.do pela entidade seg-uradora e
o vencImento da função oU empreóo
exercido pelo segurado, ao ser aco
metido pela moléstIa que o tornou
defin!tlvamcmte itUpto para tod.o e
qualquer ser'·lço.

lI, 1::sse sistema. é errôneo e de
exocu,çii.o duvidosa, de vez que sõmente
a.s g:-andcs emp:ê.sn.s poderão es~

!inanceira.ménte habilitadas a cumprir
com o encargo legal de 1ntegrallza.r C>
benencio em correspondência com Q

salário nonnal do segurado.
, lU. OCorre ainda que. visando, em
hora. a melhoria do beneiícl0 da apo
sentaotiorla. nos casos acima Indicados...
sa.:nclons. um tratamento desigua.l para
os segurados na prevt~ncla social..
que não sejam empregados das llU-
tarquias subordinadas ao Ministério.
da Viação e Obras Públicas, os quaIs
permanecerã<> subordina.(ios ao regime
d.os 2/3 sóbre o salá.rio percebido nos
três ültimos meses de emprégo.

IV. Essa desíguaIctade é incornpa
tbrel com a natureza e a. finalida<ie do.
seguro social, cujo sistema em nosso·
pais, abrangendo a obrigação de uma
contribuição trJpartite igualitária (em.
preg~do. empregador. Estado). CQlima.
Q mesm.o tratamento, Quanto ao gôzo
dos beneficios da. pre,'idêncla sQda]~

aos traba.lhadores regularm'ente ins
critos nos qua.dros dos Institutos e
Caixas de Aposentadoria e "Pensões.

V. Ora, há um objetivo de proteção
social. no conteúdo do Decreto-le1
lm,roca.do, qUe sõ se pode conc.eber
abr~mgendo a totalià.aode dos segUr-ados
dos Institutos e Caixas de Aposenta
dorla e Pensões: - a melhoria da
coooição econõmlca do .conklbUinte
acometido. de moléstia. consid~rada'
lncuráNel ou altamente perigOSa· à
ComtmidSJde. pela. Sua natureza 1n
fectu~a.

1::sse objetivo. porém. estará pre
judicado. se não a-àot:lr o Pooer
Executivo meüidas Que anulem a res
trição absurda que o mandamento con
~gra.. de aoenas conceder..se a. me.. '
lhorla do beneficio, em faver dos em
pregados das autarquias subordinadas
ao M1n!stêrlo dn Viacão e Obras Ptí
blJcas.

VI. A 1ndicação que ora se apre
senta, nivela direitos, repelindo uma
àesJgualrlade de tratamento lnconcJ
llável com os fundamentos da previ
dência. social, devendo o Ministério do
Trabalho, orientado pelo Serviço Atua
rial, encontrar a fõrmula para. o es
tabelecimento do segura tnvaUdez pa..
ra os casos acima. Indicados, na base
pretendida .
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VII. Não é pr~ciso enca.recer a. 3us
teza socIal da medida, nem acentuar
,a. sJtuncão terrJ:vel do traba.Jhador
atacaào do Mal do Hansen. a quem.
por eqU1dade e alto sentldô de so11
datiedade humana. em grande nú
mero de casos. vem ~endo concedido
o bene!1c\o. A l~gislaçãc federal e do
Distrito Federal, já. atenuou os so
frimentos de seus servidores acome
tldos dessa doença bedjonda. .até
agora considerada. incurável. concC
dendo-Ihe5 apos<;!ntadorla com os pro
ventos da. função. O lneSm() em reta..
ção aos tuberculosos. A legislação de
nossas fôrças armactt3.s também se
orienta no mesmo· sentido.

Nada há. porém. de decisivo e unI
forme, quanto a.os segurados das Ins
tItutções de Pre'ttldêncfa. SociaL O que
existe. atm.vés de unta. lcgislaçiio
apress::tda. em bcncfícfo de determí
nados agrupamentos dos empregados,
não satisfaz e apenas vem servindo
para. acentu:Tt uma diferenciação
absurda de tratamento. em relação no
segura-in{,'r-t lldez.

VIII. .~ rr.istér, portanto. a revi
são do plano tie benerícios a 'Cargo
dos Institutos e Ca.ixas ele Aposenta
dorias e Pensões. tendo-se em consi
deração: l't) - necessidade de assegu
rar aos trnbaJhadorcs e empregados
uma situação econôn1lca favorável a
um tratamento adequado. Isolado da.
comunidade social, é certo, mas cer
cado de relativo conforto c completa
aSSistência médico-hospitalar; l») 
o grau de periculosidade de cada mo
iésUa, 't}or sua naturt'za.. t:ontaghnte.
pela sua elevada morbUidade, colIlo,
por exemplo, em rela-:ão à. tuberculo
se. que é o !lagelo número um do
nosso trabalhador.

lX# Quanto à cllamadn. "peste
branca". nunca será demasiado real
çar a pr~ponderâncla em. que se en
contra, na destruIção de vIdas huma
nas, no :aras1l. Estatisticas já elo co
nhecimento desta. Assembléla. Nnc1o
nn1 Constituinte. demonstram, de
modo trrespondlvel. que a tuberculoseI
em DOSSO pa.1s. é a mais grave das
doenças 1ntectuosas. reclamando. por
tanto. em ta.··.,ror de ~uas vitlm:u:. m.e...

didas de pl'otec;ã.o social especialíssi
mas.

X. A gravidade sempre crescente
dessa doenç:l devastadora. entre n6s,
podet ser esquematizada:

1. O) - Pela elevada mortalidade. 
A tuberculose é u. prIncipal causa de
morte no BrasIl, fato que Se verifIca
em tôdas suas capitai.s. Os únicas da
dos estatísticos, que podem ser repu
tados, como certos, são Os das dife
rentes capitais estaduais c federai,
desconJ)ecendo-se qu~se por completo
os das cidades do Interior. f;sscs da
dos atestam uma mortalidade elevadís
sima. cn racterística de fase epidémica
da moléstia. Assin1. por exemplo, a
média drt. mortalidade nas capitais
brasileiras no ano d~ 19-i3 foi d~ 26'3.5
por 100 mil hnbitantes. Em 1934. do
acôrdo Com o Dr. J. Barros Barreto.
dlretor do Departamento NaclonLll de
~aÚde. éssc coeficiente de mortalidade
do Erasil era 250 por 100.000 habítan...
teso Par~ se ter uma idéia de come)
essa nlortalidade é elevada cm nossC)
pais, bast.a cornpará-Ia cOm a mortnU..
àade por t.uberculose em alguns pn.1ses.
naquele raesmo ano de 1934: - Ho..
landa 54 por 100.000 h.: Estados
Unidos 57 por 100.000 h.; Alemanha
13 por 100.000 h.: InGlaterra 76 por
100.000 h.; Itálin 92 por 10\}.{)0l) n.;
França 131 por l\lC.OOO habitantes.

'I'oman.do-se por base o coeficiente
m6dío d~ mortaliàntle por tuberculose
nas capitais brasileiras no anO de
1942. o qunl foi de 263.5 por 100_000
habitantes, e :lplicnndo-se êss~ coefi
c~ente à. PQI)\.ll:l~ão total do Brasil,
calculad:l em 45.000.000, pod:lrbmos
calcular o núlncro total de óbitos para.
o Brasll. por tub~rcll]o5('. naquele ano
de 19·13. em 119.475.

2. O) - Pela elevada morbilidade
{total de indivIduos acometidos pela
doença). O cálculo da morb11idade
pode-se f::tzer de QUas maneiras: a)

aplicando-se um coc!1clente dctennl
nado. e tnultip1,icando-se ésse coeit
ciente pelo total de óbitos nnua.i~;

b) pelo recenseamento torác\co 1'a
tUológlco de amostras da. população.
O cocf1cltmte pelo qual se deve mul-
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tiplicar o ntunero anual de óbItos.
varia de acOrdQ com os autores; o
menor coeficIente admitido é 5 e c
maior 9.

Admitindo-se o coeficlente médIo 7
e multipllcando-o pelo total de óbi
tos, presumível. tiara o ano de 1943
(119.475) pode-se calcular o número
-de tuberculosos em todo o Brasil.
aproximadament~ em 836.000.

3. O) Porque acomete o fndh'fduo
preferentemente na idade profissio
nal. quanào éle representa para (;
nação maior valor cconõmico. - Em
todos os pafses. os maiores índices de
mortalidade se verlf1cnm na idade
profiss1ons.l. dos 15 aos 55 anos. Nos
Estados Unidos da América do Nor
te. nação que possui dados estatísticos
perfeitos. a tuberculose ocupa o 5.0

lugar. êomo causa de morte. cabendo
o 1. o lugar às doenças do apárêlho
circulat6rlo. Isto em dados absolu
tos. Entretanto. nesse mesmo patc;;.
quando os dados de mortalidade são
dispostos em 3 categorias: a) de O
ano aos 14 anos; b) de 15 anos aos
50 anos; c) de 51 anos para cima.
a tuberculose passa a ocupar o 1.0

lugar na 2. a categoria de individuo,
dos 15 aos 50 anos. grupo etário em
que a. mortalidade por tuberculose é
igual Do 2/3 da mortalidade totaZ por
essa. doença..

Donde se verifica que a tuberculose
ncomete o individuo preferentemente
na Idade do trabalho. Por conseqüên
cia, n. tuberculose se nflgura como
flagelo destruidor em larga escala da
maior fOrça social e econômica - o
trabaUz-o.

Computando-se. de acOrdo com Cle
mente J:o....erreira. cada vida em Cr$
5.000. e calculando-se o tempo de in
capacidade para trabalho em dois
anos. em média. para cada indivIduo
falecido por tuberculose. pode-se cal
cular que esta doença causou à aco
nomia nacIonal um preju1zo de 119.475
<óbitos anuais calculado) 2 x 5.000)
1.195.050.000 cruzeiros para o ano de
1943. Por onde se vê que uma das

. causas de noS-:jv pauperlsmo é a. do...
ença. em. parUcular. a tuberculose•....

4. O) Porque é 1LmlZ das principais
causas de invalidez. -' As estatfsticas
dos Institutos e Caixas de Aposenta-.
doria e Perisóes têm revelado qUe a
tuberculose é uma das pr....ncipais cau
sas de invalidez. ocupando sempre o
1. o ou o 2.° lugar dentre as diferen
tes causas que motivaram a invalidez.
No Instituto dos Comerciários, por
exemplo.. nos a.nos de 1935 a 1938. 8
tuberculose ocupou sempre o primeiro
lugar chegando em 1938. a ser -res
ponsável por 51% do total das apo
sentadorias. A percentagem da tuber
culose sôbre o número de aposentados•.
no ano de 1938. é seguinte nos prin
cipais Institutos e Caixas:

1) Instituto dos Empregados em
Transportes e Cargas: 63,33%.

2) Instituto dos Comerciários: 51%~

3) Inst.ituto dos Empregados em
Estiva: 28.88%.

4) Caixa da Light: 40,8%.

5) Caixa dos Serviços TelefônIcos
do Distrito Federal: 45,88% (m~d1a

anual até o ano de 1938).

O que se disse com relação à apo
sentadoria, pode·se aplicar à. conces
são do auxilio pecuniário.

5. O) Porque é doença~ cuja evolução
depende estreitamente da situação eco
n6mfca do enfermo. - Já. que trata
mos aqui do amparo econômico do
tuberculoso. cwnpre lembrar que a tu
berculose. apesar de ser moléstia ln
fectuosa. que se propaga pelo contã
g10, está no entanto. intimamente re
lacionada com os chamados fatores
econômicos e sociais. As estatrsticas
realizadas em vários países têm de
monstrado que existe uma relação
constante entre n situação econômica
das diversas classes sociais e seus res-'
pectivos coe!1cIentes de mortalidade
por tuberculose. Têm evidenciado es
sas esb\tisticas Qúe a mortalidade por
tuberculose é sempre mais elevada nas
classes mais pobres. de n!vel econô
mico mais baixo. nas classes de menos
consumo, vale dizer. Pode-se dizer
que as diferentes classes sociais se ca
racterizam, ou melhor. se diferencIam
pelas a tIvidades de -produção. e con
sumo de cada uma delas, de cUJo equl-
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llbrlo depende. em última análise, o
equllibrio das receitas e das despesas,
do organismo humano, indispensável
.à manutenção d.a. saúde.

Pode-se afirmar. como sustentava
Etienne Arnould - a quem se deve

. um n:zagnff!co estUd0 do aspecto so
dAI da tuberculose - "que nas socie
dades onde o bácl10 tuberculose se
'd1!undiu - como acontece em nossas

, Qpltals -. a freqüência e a gravidade
, em major ou menor escala da tuber
culose resullta essencialmente do maior
<lU menor bem-estar conferiClo aos in
dividuos pelo seu regime de vida. isto
é, pelo eonjunto de condiçôes sociais

. e econõn:rlcas que regulam as despesas
e as receitas dos organismos humanos,
condições dentre as quais as; mais de

, c»ávas se relacJonam com () trabalho
e com. &. alimentação."

Uma daquelas estatístlc3$ reallza
ó..lS na lngIaterra nos anos Cie 1921-23,
a:brangeudo individuas de 15 a. 65
anos" nlJIIl total de quase t2 milhôes
de pessCJas. na qual as classes sooials
foram cUvididas em 5 categorias de
acOrdo com seus recursos ~conômicos

mostra a. elevação gradual da morta
lidade por tubereul()se, à proporção

. que se vai ;da classe maIs favorecida
econOmicamente - com 1llortalldade
de 8.1 por 10.000 habitantes - até a
classe 1Ilais desfavorecida. represen
tada pelos operá.rios não qualifica
dos, com mortalidade de 20,8 por ..
lD.OOD h.

Tals estudos estat1sticos vêm provar
que o lndlvfduo econômlcarnente. fraco
se defende mal contra a tuberculose.

Por outro lado, cumpre assinalar
que a tuberculose destruinc:io o traba
lho, in1lalidando o Indivíduo, ao mes
mo tempo que lhe fecha as fontes de
receita, abre· lhes eutras ele despesas,
representadas pela necessldade_ de
tratamento. (Alimentação melhorada,
medicamentos, médicos, operações ci
rúrgicas, internamento em estabele
clmentos hospitalares.)

Ainda mesmo que se conservem as
recei~ normais do tuberculoso, SUas
àesPe.sas serão aumentadas imediata
mente em face da necessidade urgen
te de tratamento. Acontece, entretan
to, que uma. vez tuberculoso, as re-

ceitas do c1dadão são automã,ticamen
te diminuídas pela. concessão duma
aposentadorIa, que muita vez, é ape
nas 50% de seus vencimentos. Se se
tratava dwn lncllvíduo Já econôrnlca
mente fraco, - como é o caso da
grande maIoria de nossos tuberculosos
empregados -, com a instalação da
doença, se tornará ainda maIs fraco.
e por conseguinte prêsa fá.cil da. tu
berculose, contra a qual dlflcllmente
pOderá lutar.

Da Tu.berculose e da Lepra sob
G 'POnto de vista da Perigo e da
gravidcu1e que representam para
ti coletividade.

Pela freqüência. a tuberculose se re
vela doença infinitamente mais grave
e peTig-osa do que a lepra.

Basta. consultar os dadc>s cstattsU
cos. Em 1938 morreram nas capItais
brasileiras 14.807 pessoas de tuber
culose, enquanto apenas 275 faleceram
de lepra, isto é. a morta,lidade por
tuberculose foi 53 vêzes mais elevada
que a mortalidade por leJ)ra.

A 1l1esma. desproporção verifica-se
nas lJercentagens de anosentadoria.
pelas duas enfennidacles. No Instttu
to dos Comerciários. nos anos de 1935,
36, 37 e 38 foram concedidas 1.012
aposentadorjas por tuberculose (51 %
do total de aposentadorias), enquan
tõ foram concedidas 63 1)or lepra ..
3,2% do total). Na Cai'Ca de Apo
sentaílorJa. e Pensões dos Empregados
da Light, no ano de 1938, foram con
cedidas 68 aposentadorias por tuber
culose pulmonar (22,44~ó do total). e
2 por lepra. <0,66% do total.)

Verlficar além disto a tsbela anexa.
Par outro lado, a brande difusão dn.

tuberculose está a demonstrar que
esta doença '- !I1uito mais contaglo::sa
Que a ]eprn., cujo maIor perigo se acha
na dificuldade de cura, e no terror
que vem infundindo desde a mais re
mota antiguIdade.

Proteção econ6mica do tUberculoso 
Sua. necessiclade

A proteçáo econôm1ca do tuberculOSO
é um. dÇ)s problemas fundamentais da.
luta. contra a tuberculose. Não bastam
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a,:, medidas preventivas, nem as cura.
·Uvas, umas e outras ainda multo de
1icientes entre nós. Indlspensá.vel é
também ampara.r económicamente o
tuberculoso e sua familla, sem o que
de pouco, ou xnesmo de nada, valem as
medidas pro!llát1cas ou as terapêu
ticas.

Pode-se dizer que a luta. contra a
tuberculose repousa sObre um~ trlpllce
estrutura: P7'ofilaxía, 'trata.mento e
ampaTo econômico ao tuberculoso. São
três problemas básicos da campanha
contra êsse imenso flagelo social, os
quais necessitam ser encarados simul
tâ.neamente. :Não ca.be, no entanto.
focalizar aqui, com particularidade,
os dois primelros desideratos, - a.
profilaxia e o tratamento, - essen
cialmente de ordem médica.. antes da
alçada dos órgãos técnicos e admi
nistrativos da luta contra a tuber
culose. E', entretanto, a. proteção eco
n6mica. do tuberculoso, iniciativa que
compete ao legislador tomar sob sua.
inteIra responsab11idade.

Mui aoertadamente andou a 3.0. Con
ferencia Regional de Tuberculose. reu
nida nesta Capital em agõsto do ano
passado, com delegados de São Paulo.
Minas Gerais, Espfrito Santo e Es
tado do Rio. :t::sse certame, .promovido
pela Sociedade Brasileira de Tuber
culose, sob a presIdência do Prot. A.
Ibiapina, entre suas diferentes con
clusões, aprovou Uma, por unanimi
dade, que recomenda "o amparo eco
nõmjco do tuberculoso e sua famma,
com pagamento integral do salário,
quando licenciado ou aposentado".
Aprovando tal conclusão, aquêle con
gresso de Usio]ogistas reconheceu o
desamparo econômico ao tuberculoso,
como um sério obstáculo à. eficiência
das medidas J)!of11áticas e terapêu
tl.cas da luta contra. o mal.

lnter..si.li~ação da l1Lta contra a tuber
culose e trata.mento obrigatório

Ja foi dito no. curso desta explana
çA.o que a luta contra a tuberculose
repousa sôbre um~ trIpllce estutura:
fJTojila::z:ic, tratamento e amparo eco
n6mico ao tuberculoso; três proble
r.o.as que necessitam ser simultânea-

mente encarados. Foi por êsse moti
vo que a. 3.a Conferência Regional de-'
Tuberculose recomendou a par dI). pro
teção econômica, o tratamento obriga
tório. e s. intensülcação da profl1aX1ap

com a. realização da roentgen!otogra
fIa {método de Manuel de Abreu>
compulsória e em massa. efetUada pe
riOdicamente, de todos os emprega
dos e candidatos a etnprêgo.

Conclusão

Diante da argumentação desenvol
vida nesta justificação, 1mpõe--se~,

como medIda. de justa reparação eco
nômica, bem compreendidos os in
tuitos e as finalidades do seguro so
elal, e revisão do plano de beneficios.
ora vigorante nos InstItutos e cs1xa&
de Aposentadoria e Pensões, nos têr
mos da indicação apresentada.

Quadro comparativo da mo1"talídade'
por tuberculose e lepra. nos Estados
BrasileiTos, no ano de 1938 (Ver
Anuário de Bioestatfstica de 1933
1938) .

Tuber-

Capitais culose Lepra

Manáus · · ............ 305 9S
Belém . . .. ............. 814 37
S. Luiz · · ·... " ..... 166 17
Teresina · · ·....... 25 I

. Fortaleza. · · · ... ., ... 133 5·
Natal . · ............... 133 5
João Pessoa · · ..... 216 O
Recife . · '" ........ 11 •• 1.637 24
MaceIó · · ........... 196 1
AIacaju · · .............. 87 O
Salvador · · ·........ " 1.492 4
Vitória · · ............. 231 O
Niterói . · ,.. ............. 399 I O
D. Feàeral · . • li' •• 5.654 57·
São Paulo · - .... 1.695 4
Curitiba . · ............ 155 O
Florianópolis . . .. 82 1
P. Alegre · . ......... 992 6
B. Romonte . . . . 548 1
GolAn1.a . · .......... 18 3
Cu1&bã. · · ........... 28 1

14.807 2'lS
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INDICAÇÃO N.o 61-1., DE 1946

Sugere ao Poder Executivo que,
por intermédio do Instituto de
Pensões e Aposentadorias dos Se:r
v1.dores do Estado, seja estudado
u.m plano de execução de edifi
cios de apartamentos para fun
cionários públicos.

O Sr. Deputado Benjamin Farah.
tendo em vista a crescente gravidade
do problema de habitação em todo o
pais. principalmente nas grandes ci
dades. sugere que seja estudado um
plano de execução imediata de edif1
cios de apartamentos ou núcleos resi
denciais, em bairros não muito dis
ta.ntes do centro urbano destinados a
funcionãrios.

Paxece-me que merece acolhida o
pedido excetuando-se.. porém, o Rio
de Janeiro do mesmo plano em vista
de estar vitoriosa no seio da Comissão
Constitucional e constar do respectivo
projeto. a mudança da Capital do
Brasil para. o centro do Pais.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1946.
- Alfredo Sá, Presidente. - Daniel
de Carvalho, relator. Gaõriel
Passos. - Novaes Filho. - Segadas
Viana - A imprimir.

I
iNDICAÇÃO A QUE SE REFERE o PERECER

A Assembléia Constituinte, tendo
em vista a crescente gravidade do pro
blema da habitação em todo o pais,
especialmente, nas grandes cidades, e
considerando que compete ao Est3.do
o amparo. sob tôdas as formas, aos
seus servidores, resolve sugerir ao Po
der Executivo que, por intermédio do
l. P. A. S. E., no limite das sUas
attibuições. e em ampla cooperação
com os diversos Ministérios, seja estu
dado um plano pare execução ime
diata de edifícios de apartamentos ou
núcleo residenciais, em bairros não
Inuito distantes do centro urbano, vi
soando acolher:

a) funcionários casados. pre!cren
c:lalmente os de !amllia numerosa;

b) funcionários solteiros, de modo
a que sejam atendidos. também. os
justos anseios do grande número de
funcionárias que desejam residências.
especialmente a. elas destinadas.

Sala das Sessões, em 30 de abril de
1945. - Benja.mim Farah.

INDICAÇÃO N.o 63-A, DE 1946

Propõe ao Poder Executivo a
imediata construçáo do trecho
rodoviário "Canudos-Joazeiro", 11.0
Estado da Bahia~ entre Araca1u
e Joazeiro; com Parecer da Co
missáo de Estudo das Indicações.

A justificação da indicação, tão
co-mpleta é, dispensa. novos argu
mentos. Trata.-se de medida de re
levante interêsse para extensa região
do País.

Sou pe1::J. sua aprovaç5.o pelo ple
nário.

Sala das Sessões. 22 de m3.io de
1946. - Alfredo Sá. Presidente. - Se
gadas Viana, Relator. - Gaõriel Pas
sos. - Novais Filho.· - Daniel de
Carvalho..

INDICAÇÃO fi QUE SE REFERE o PARECER

Requeiro. através d:l Assembléia
Constituinte, seja sugerldo ao Poder
executivo através do Ministério da.
Viação o seguinte:

Construção imediata do trecho ro
doviário "Canudos~Joazeiro". na Ba
hia, na. estrada en1:xe Aracaju e Joa
zeiro, projetada pelo Depa,rtamento
de Obras Contra as Sêcas.

Justificação

O Dep3Itamento dt: Obras Contra.
as Sêcas está presentemente constJru
indo o trecho de Canudos a Geremoa
bo. na mesma estrada. com a.- a,d..
ministraçáo localizada em Canché.
Seria. do mais alto alcance atacar o
trecho Canudos-Joazeiro, que ent:on
ca a. Estrada Transnordcstina na al
tura de Canudos. Não s6 h::Lve-rla.
conveniência admlnlstratiça, pela. fá
cil execução do serviço com uma re
sidência única, assim corno atenderia.
os reclamos das populações do Nor
deste baiano. As classes produtoras
de Joaze!ro insistem na. urgência. des
ta. ligação. Só os que cOlIlhecem a.
região, aquila.tam a. valia dêste em
preend1mento, que .resol"le o problema
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rlCAS transportes entre Joazelro e Ba
hia. O tráfego entre as duas cidades
~ intensíssimo. A Estrada de Ferro
Leste Brasileiro, desaparelhada e com
seu material rodante, obsoleto e quase
imprestá.vel, não atende à.s necessi
dades do seu grande coméa'<:io. :e de
todoo sabido, ser Joazeiro o maior
centro importador e exportador do
Alto São Francisco e Nordeste baLa
no, e com larga IrradIação no Piaul
e Perna.mbuco.

A construção da estrada Canud05
Joaze1ro já projetada, faclUtada o
escoamento dos produtos regIonais,
presentemente feito em condições
péssimas, visto que os caminhões são
forçados a. percorrer estradas carro-·
çáve1s que desgastam o material ro
dante e encarecem os fretes. O tre
cho em aprêço) é de 164 qUilõmebros,
de fádl ccmstrução e tudo depende
da boa vontade do Govêrno Federal.
Não se compreende que a Bahia, pos
suindo uma área sêea correspondente
a de qu:u;e todos OS Estados nordesti
nos junto. seja contemplada no an<>
corrente apenas com cêrca de CI'$ •.•
3.000.000,00 para obras cont-ra as sê
caso

Apelo para o Exmo. Sr. Ministro da
Viaçã.o, s fim de que seja atendida
esta 3Sph's.ção dCAS sertanejos do Nor
deste baia.no.

Para tanto basta aumentar a dota
çáo de obras do Departamento de
Sêcas na Bahia e autorizar a constru
ção do men<:ionado trecho no ano
corrente, medida indiscutivelmente
urgente e inadiá.vel.

Sala das Sessões, 7 de maio de
1946. - Manuel Novais. - Octdvio
Mangabeira. - Juracy Magalhlí.es.
_ Dantas Junior. - João Mende!.
- Aloysio de CarvalhO.

INDICAÇKo N.O é5-A, DE 19'1S

Sugere aO Poder Executivo a
prorrogação para o lu:ncionamento
de produto! agrfcolas, com parecer
da Comissáo de Estudo das Indi
cações.

A indicação n.o 65, de 7 do corrente,
<30 Hustre representante paulista., Sr.

Horácio Laier, sugere se pleiteie do
govêrno a prorrogação do atual pbno
de emergência para financiamento e
defesa dos produtos agrícolas.

Com a sua conhecida autoridade, o
Sr. Hlorácio La:fer justllrlm, plena
mente a medida em tela.

Reporta-se, inIcialmente, ao êxIto
obtido com a adoção do atual plano,
que embora tenha chegado "relativa
mente tarde", aInda assIm produzLu
resultados extrnordinárlos, como se viu
em alguns Estados do Sul, cujas sa
fras se acham, hoje, redobradas.

Em São Paulo e Paraná, para cItar
dois exemplos, apenas. a. produção foi
de tal vulto que. sobrando para o con
sumo interno, ainda permitiu a expor
tação de muitos milhões de sacas.

Se, a despeIto das falhas e deficIên
cias, pela rapidez com que foI ela.
borado, o plano de emergência se co
roou de absoluto êxito, transforman
do-se "em instrumento de salvação.
não sômente nacional. mas Interna
cional" - pela. ajuda prestada às po
pulações famintas da Europa com a.
exportação das sobras - é de conc1u1r
que a sua adoção. agora, beneficIan
do-se da: experlêncJa colhfdà, teria re
sultados bem mais satisfatórIos.

Para tantlJ, seria conveniente ln
cluirent-se. no plano, alguns produt03
que foram esquecidos e, ao mesmo
tempo, pensar noutras formas de as
sistência indireta aos lavradores, como
a venda de material agrãr!o pelo preço
do custo, temas êstes a serem estuda
dos por uma. comissão - nomeada
lmedlatamente -- e integrada de re
presentantes da Comissão de Ffn3.n
ciamento da Produção do Ministério
da Agricultll:'a, do Banco do Brasil e
dos Estados produtores, devendo ap rc
sentar ao govêrno, em curto prazo, o
esbôço do novo plano de emergênct.a.

A sugestão do deputado Hodclo
Lafer merece ser submetida a plel1S.
rio e encam!nhada ao Ministério da.
Fazenda.

Seus argumentos são convincentes, os
objetivos a que visa são patrióticos e
a medid3. que pleiteIa, justa e opor
tuna.

Sou de parecer que tenha a. aprova
ç§.o da Comissã.o.
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Rio. 23-5-46. - AZlredo Sá. P=c
sidente. - Novaes Filho, Relator. 
Gabriel Passos. - Daniel de Carvalho
- Segadas Viana

INDICJlÇÃO h QUE SE REFERE o pJ\nECER

Quando se temia, no ano pass9.do.
a maior crise nadona! tle suprlmp.nto
de gêneros de primeira necesslade os
meios rurais de São Paulo organíza
ram um plano e o apresentaram ao
Govêrno Federal. destinado a. encar~

jar as atividades agricolas, e dess:;".
maneira afastar as preocupações de
correntes da escassez de alimentos bá
sicos em. nosso meio. :.tsse plano, con
substanciado imediatamente em de
creto-lei, tal a urgência. do assunto,
estabeleceu pela primeira vez no pais
o principIo da garantia de preços à
maioria. dos produtos agrícolas. Ne
nhum lavrador nacional deveria mais
temer os azares das flutuações de pre
ços, tão comu~ nos dom.inios da. agri
cultura. Pelo Plano de Emergência
estava-lhes assegurado "preço mfni
mo" julgado satisfatório pelas pró
prias associações agrícolas do Sul do
pais. Comprometia-se ainda. o Govêr
no Federal a financiar êsses produtos,
em bases razoáveis desde que deposi
t.ados em armazéns idôneos, devlca~

mente classificados e expurga.dos.
Apesar do Plano de Emergência ter

chegado relativamente ta.rde, quando
muitos agricultores já haviam feito
planos de exploração, ainda mosiro
os resultados. obtidos são considerados
extr~ordiná.r1os. De fato, nos prIncI
pais Estados do Sul do país, como Ri~

Grande do Sul. Paraná· e São Paulo
- ~ para citar três dos mais ;nl
portantes centros abastecedores de gê
neros de primeira necess1dllde - o
estúnulo dos preÇOs mínimos do Plano
de Emergência foi de tal monta qu~

neste ano as safras dos cereiais m:l1s
desejados estão pràtlcamente dobra
das. De acOrdo com estatistlcas da
Secretaria. da Agricultura de Sáo
Paulo e informações do govê:rno do
Paraná, a produção de feijáo. milho
e arroz naqueles dois Estados é de
mold~ a. atender não somente às ne
cessidades do consumo, em qualquer
'Volume, mas ainda permitir a expor-

tação de milhões e milhões de sacas.
para satisfazer às necessidades lna
diáveJs das populaçÕes famintas da
Europa e da Asia.

Transformou-se assim o Plano de
Emergência. em instrumento de salva
ção não somente nadonal, mas nté
Internaclonal, permitindo a tranQUI
lldade do abastecimento· das cidades
brasileiras e assegurando Igualmen te
uma cota generosa de alimentação
para outros povos do mundo.

POde-se, portanto, assegura:r que o
Plano de Emergência do Govêrno I"e
deral, decretado em agãsto do :mo
passado, atingIu, quanto ao volume
os objetivos visados, pois as estatis~
ticas de preVisão das safras dêste nno
estão acima dos alvos apontados no
referido trabalho.

Foi, assim, inteiramente vitorlo5'l. e
sobretudo altamente oportuna a ::lrl
meira tentativa de defender as ativI
dades ruraIs do pals, em bases se~

guras, garantindo-lhes preços mbt
mos é assegUl'ando-lhes colocação para
suas safras.

Levantado êssc Plano, com a rapldE::J
exigida pelos acontecimentos do mo
mento. haveria. de conter falhas e de
ficiêndas, A experiência dêste ano,
allada a de outros palses onde seme
lha.ntes providênclas foram tomadas,
permitiria, entretanto, corrigir os se
nões ver1fl.cadcs, melhorando conside
ravelmente a. eficlência. dessa inicia
tlva.

De outro lado, a sltuação aUmentar
do mundo não é ainda. tranqulllza
dora. Tudo aconselha a malor pru
dência possível, quanto às perspecti
vas de regularização do suprimento :llt
mental' do mundo. Atendendo assim
a.s nossas próprias necessida.d~ de
abastecimento e as jo mundo fr.mlnto.
e atendsndo sobretudo à. vantagem e
ao dever de se assegurar aos meios
agrfcolas a mesma assistência do o.n-o
passado, tudo indicaria a necessldflde
de se extender o Plano de Emergência
ao novo ano agrIcola prestes a lnl
ciar-se na região Sul do pais e qU&
atualmente se acha em andamento
na reglão Norte.

Esta Casa poderia. portanto, apr,,
var uma recomendação, sollcltanti.:l aos
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órgãos competentes do G()vêrno Fe
deral o estudo do Plano de Emer
gência, cuja terminação coincide cum
6 colheita. dêste ano. às atlvidades
da próxima estação agrícola.

Alguns novos produtos poderia.m S~r

incllÚdos nas providêncIas e garan
tias da próXima estação agrfcola. co
mo, por exemplo, o trIgo em grão.
Não poderia maIs o pais prescindIr de
uma. expansão acentuada de sua. S:i
fl"a de trigo. Para isso, o caminho
mais acertado. ou pelo menos, o que
tocará. de perto e lmediatamente ao
.1nterêsse dos produtores seria assegu
rar ao trigo produzido no pais ur:~a

remuneração anlmado"ra. Com isso. a
produçãó ficará assegurada, liVran
do-a das manobras que algumas vê
zes se fazem para afogar no nasce
douro essas ilÚc1ativas nacionais.

De outro lado, o Plano de Emergên
cia. poderla ser associado a outras for
mas de assistência indireta aos la.
vradores. já objeto de recente decre
to do Govêrno Federal, como a dis
tribuição pelo custo, ou ao preço mais

. baixo possivel. de maqUinâna agrí
cola, adubo, 1nseticid6S e outras uti
lidades empregadas na lavoura. Com
isso, o custo de produçã.o ficaria ba
rateado e os lavradores auferlrtam
renda rnais elevada.

Para êsses estudos - a extensão do
Plano de EInergência e a sua asso~ia

ção a outras provIdência visando o
'barateamento do custo de produção
agrícola. no pais - recomendaria a.
nomeação imediata de uma Com1s
são, composta de representantes da
Comissão de Financia.mento da Pro
dução do Ministério da Agricultura.
do Banco do Brasil e de Estados pro
dutores, incumbida de apresentar den
tro do mais curto prazo posstvel ao
Govêrno Federal o esbôço do novo
Plano de Emergência.

A tranqüilldade de uma nação só
pode ser assegurada. quando os seus
mais Importantes setores· econOn1!cos
se acham equilibrados ou igualmente
assistidos. A Vida rural é sujeita fi,

Incertezas e dit'1culdades decorrentes
dos azares e Inclemência do tempo.
Os poderes públicos estão no dever de,
na mec:Uda do possível. atenuar essas

difIculdades, garantindo às atlvlda.c1ea
dos cam.pos uma proteção adequada.
Até hoje, nenhuma foi mais eficiente,
em qualquer parte do mundo, que ti.
garantIa de preços mínimos e a pro
messa. de compra das safras. Assim
se faz nos Estados Unidos e assim
se procede na Argentina. Quando· 05
Planos de Emergência passarem de
providências temporárias, destiDad~

a acudir c:rlscs momentA.neas, pardo
medidas de caráter permanente, a la
voura. do pais entrará em perlodo de
maior tranqüillclade e, conseqüente
mente, de· maior influêncIa na vit:l.,.,
econõmlca do pais.

Enquanto não chegar essa legisla
ção indispensável, é imprescldlvel, po
rém, cuidar-se do próximo ano agr1
cola. para que as vantagens já aufe
ridas na atual estação nã.o fiquem
perdidas e para que o Brasil pO'5'5R
continuar a dar ao mundo uma ~'.m

tribuJçáo generosa no ab.ll.stedmento
das populaçó2-s famintas e inquietas.

A extensão do atual Plano de Emer
gência à nova estação agncola do pais
é uma. necessidade nacional e uma.
obrIgação internacional.

Assim requeiro se digne a Assem
bléia COnstitUinte aprovar uma indi
cação ao Sr. Ministro da Fazenda a.
fim de que seja. após os estudos ne
cessá.rios prorrogado com a urgência
devIda. com as modlf1ca.;ães e exten~

sóes julgadas aconselháveis o atual
Plano de Emergência para. o :finan
ciamento de produtos agrícolas.

SaIa das. Ses~ões, 7 de maio de 1946.
Horáci.o Lafer.

mDICAçÃO :N.O 67-/0, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo «
construção de linhas telegTliJicC$
em vários municípios do Esta40
da Bahia; e fechamento dos cir
cuitos telegráficos de RiO Novo
Itapira e Itapetinga..ltabu.na; e
estudo de linhas tele(}Táficas en
tre Canavieiras e Cairú, no mea
mo Estado.

(Com. Est. Indic.)

O Sr. Deputado Manuel Novais I)

outros representantes d3. D3hta reque-
"
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Tem que a Assembléia, Constituinte
:sugira ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Viação, ao
.construção de várias linhas telegráf1
:css {! o fechamento de dois circuitos

,. telegráficos, bem como o estudo de
.Dovas linhas telegráficas no mesmo
"'Estado.

Em estudo feIto na revista "O Eco
nom1sta.·' já mostrei, com as estatís
ticas oficiais. que os últimos 15 anos
-de vida republicaila forIn1Un o perío
do em que m~nor foi o trabalho de

··construção de linhas telegráficas nO

pais.
Apesar elo desenvolvimento que vai

tendo a radiotelegrafia, não podemos
abandonar o programa de articula·
ção de uma bem tramada rêde de co-

.municaçÓ"...s telegráficas.
Assim, Sou de parecer que merece

aprovação o ped~do cujos detalhes se..
rão, certa1nente. examinados pelas au
toridades competent-es.

Bala das Sessões, em 23 de maio de
J946. - AI/redo Sá, Presidente. 
Dantel Carvalho. Relator. - Ga..
brlel PassoS. - Novais Filho. - Sega
:das Viana. - A imprimiT..

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE o
PARECER

Requeiro s~ja sugerido ao Poder
'Executivo atra.•..és da Assembléia Cons
tituinte. e por 1nterméd~o do Minlsté
no da Viação. o seguinte:

1. Constrnção no Estado da B~hl3..
das llnhas telegráficas ligando Livra
mento a Parnmirlm. Chique-Chique a.
Santo Inúcio. Lapa a Riacho de San
tana. Baixa Graude a Ipirá. São ~
guel a. .Alnargosa. Casa. Nova a. Sento
Sé. Morpará a Brotas, Djalma Dutra
·(antiga Poções) a Igual ~ Iblcul. Jar
-dinópaUs a Oliveira de Brejinhos. Es
planada a Conde, Condeuba. a Can
deal. e Belmonte a Pedra Branca, tO
das já. projetadas e orç3.das.

2. Fechamento dos circuitos tele..
~icos de RIo Novo...Itap1ra, passan...
110 por Barra. do Rocha e Dois Irmãos
.e de Itapetlngn.-Itabuna., llgando Pa
lestlna. J:tam1r~ e Itapui.

3. Estudo das linhas telegrátlcas,
.entre Canavleiras, Vargito-potlraguá,

Itapetinga-Macarani. Amargosa - Bre
jócs e Taperoá.-Cairú.

Justificação

A conferência recém pronundada.
pelo eminente MInistro da. VIação na.
Comissão Parlamentar de Inquér:to.
deu-nos uma idéia clara do estado :las
comunicações brasildras em geral.
No seu amplo relato abordou S. Ex!" .J3

problemas dos Correios e Telégrafos e
salientou as providências já tomadas
para. reparação de "tódas as linlms
telegráficas."
. Omitiu. toda.via.. S. Ex.n• d~vldo

certamente à. multiplkidadc da. ma
tér:a exposta, as medIdas já. adotadas
em relação ao programa. de constru
ção de novas linhas .

E' evidente, sem dúvida. a neces
sidade de ampllaç5.o da rêde telegráfi
ca nacional, visando a instalação de
telégrafo em tôdas as sedes munici
pais e locaUdades prósperas do Pais.
Existe incontestàvelmente um. número
1menso de cidad.;s e l'jJas brasileiras
onde o telégrafo precisa. ser instalado.
Na Bahia o exemplo é flagrante. Daí
o motivo do presente requerimento
que abrange várias cidades e vilas do
intaior baiano. ainda não beneficia~

das com o telégrafo e quase tõdas se
des mUllic:pals e centros de grandes
atividades produtoras.

Dispenso-me de encarecer a signi
ficação de taIs melhoramentos para.
o interior, onde o comércio, 1:lvoura.
e pecuãria, encaminham seus negó
cios através dos fios telegráficos. Para
ilustração do pedido. declaro apenas
que algumas das linhas plc1teadas
tiveram suas construções autorizadas
Pelo Departamento dos Correios e
Telégrafos, há cérca de 10 ano~.

Recordo que em 1937, o primeiro s1g
natãrl0. então Deputado Federal.
obteVe com o decidido apolo do ex-Go..
vernador Jura-cí Magalhães. as verbas
e materiais destinados às linhas de
Paramirim. Santo Ináclo, Riacho de
Santana. Iplrâ e Candeal. A Dlre
tor~a. Regional da Bahia recebeu o•
!'ecursos mencionados uxn tanto tar
d1t!.mente e quando se propôs spll..
cá-los. lrrompeu o golpe de Novem-
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bro. que B. impossibilitou de atacar
as obras.

Naquela. ocasião, as Prefeituras ha
viam oferecidos posteação gratuita ao
GovêrDo Federal e colocaram-na. à.
margem das picadas, também abertas
às custas do erário municipal. Os
postes, de certo, apodrec-eram de tan
to espel'ar que os aproveitasse e o fato
é que até hoje, quase óez anos decor
ridos, nenhuma daqUelas c~dades pos
sui o S-eu telegrafo. Em um Estado
da extensão territoria.l da Bahia. o
telegráfo tem capital importância no
seu sistema de comunicações.

Os itens I, II e lU dêste requeri
mento comprovam exuberantemente
quão esquecida ficou a Bahia. no to
cante às comunicações tclegráUcas, l\.

partIr de 1937.
Basta dtar que no espaço de oIto

ar. os. apenas foI construida a. de Cíce
ro Dantas-Geremaaba. com 66 qul1.O
xnetros em Caravelas e uma de 5 em
Cruz das Almas. Se se tivesse se·
guido o programa anterior. talvez (\.
esta altura, todos os municípios baia
nos possuíssem telegrafo.

No entanto. Inúmeros são os que
náo o possuem, haja vIsta. o pre;en,w
r-cquerlmcIlto. E aqui náo estão in
cluídos todos. Refiro-me apenas aos
centros mais impOrtantes e que pelo
seu pregresso, .não pode o GO\t'êrno
Federal deixar de construir SUas li
nhas. lmed:atamente.

As elo Item I estão projetada~.

As do Item II representam o 1~cba

mento de circuItos da mais alta con
veniêncJa p3.l"a a eJiclêncJa dos servi
ços telegrá.ficos no Interior baIano,
além de beneficiarem vilas como Pa
lestina. Itaput Barra do Rocha e Dois
Irmâo$. em cujas terras v:ceja a. mais
florescente lavoura. do Estado.

As do 1tem In são cidades e v1las
que há muito pleit<>a.m telégrafo, sem
que até o momento. nem sequer b.S li
nhas tenham sido Drojetadas.

A vista. dêstes argumentos. confLo.
pois. que o Exmo. Senhor Ministro da
VIaçáo volva sua atenção para tão
palpitante problema e autorize o Se
nhor 01r-etor dos Correios e Telégra
fos a construir na Babla, DO ano

"

corrente, ao menos as já projetadas !l
nhas, 11cando as demais para os &nos.
seguintes.

Sala das Sessões. 9 de maio de 1946.
- Ma.nuel Novais. - JUT!1.C1I Maga
lhães. - Rafael Cíncurá. - Danttu
Júnior. - Clemente MaTiani. - RuV
Santos, - AlO1fSio de Caro.>alho.

INDICAÇÃO :N.O S8-A, de 1946

Sugere ao Poder Executivo 11U-'
didas urgent~ de suspensão do
direito ele ação de despe;o (!UTan
te dois anos, salvo os casos especi
ficados, com o pQ..Tecer da Comis
são àe Estudo das Indicações.

O nobre representante Sr. Campos
Vergal. considerando a existência de
crIse ':e habitações e a ganância de
proprietários. indjca que se proponha.
ao Poder Exe,::utivo as segujntes me
dJdas:

1.°) Suspensão do direito de açã;O'
de despejo dura.nte 2 (dois) anos para.
quaisquer prédios residenciais. oomer
clais ou industriais. e por qualquer
InotIvo, sa.lvo:

a) nos casos de despejo requerldo
por falta de pagamento de aluguéf.s..
podendo. contudo. o "locatário oU su
blocatário purgar a. mora. pagando ou
de~itando. De> prazo fixado para. a '
contestaçào, a Importância do débito:
acrescida. de 20 % a. título de 1n.tien1Za.- .
ção l)&ra custas. l\1ros e honorârlos de
advogados;

b) no caso de o propnetárlo nAo,
possttlr outra. proprtedade para morar,
resld1ndo em hotel" pens§.o. aparta-
mento ou casa alugada; •

2.°) Sobrestamento de tOd.B.s as·
ações de despejo por ig\1&l pel'iodo
em qualquer mstAbcla. mesno :na fase
de execução. ressalvadas as blp6te!es.
das leeras c e b.

S. Q) PennlsSão ao locador, e $.O 10
catáJio em se tratando de sublocaçA.o~_

para aumentar de 20 % o aluguel co-o
orado, quer para as habitações res1...
denc1eJs, Quer para 05 tmóveIs destf
nadGS a fins comerciais dos prédi'CIS
cujos inquiUnos residem nos Ine:smo&
ou OS utilizem pUa fins camerc1a1s..
hâ Dl&1s de quatro an03.
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Opinamos contra a indicação por
que entendemos caber ao Poder
Executivo a faculdade de fazer leis e
as medidas propostas so podem efe
tivar-se mediante uma let Não reco
nhecendo ao Presidente da RepúbU
ca a ~aculdade de legiferante, não
podería.mcs sugerir-lhe a feitura. de
qualquer ato legislativo.

Ao demais, Q problema merece pro
tunda estudo, que tenda a harmoni
zar os direitos do propnetá:-io com o
interêsse público da faculdade de ha
bitação, e as medidas propostas se li
mitam, em substãn<:la. a sustar os des
pejos durante dois anos, salvo duas
exceções, o que é mais uma restrição
ao uso da propriedade, e a faeultar o
sublocador a obter vantagem (item 3. o
da indicação) à custa do proprietário,
quando uma lei de inquilinato que vise
ao interêsse público deve 1mpossibil:i
tar a existência da figura pa'rasitâria
do intermediário sublocador.

Parece-nos por essas razões que não
merece aprovada. a indicação.

Sala das Sessões, em 21 de mala de
1946. - Alfredo Sá - Presidente. pela
conclusãO. - Ga.briel PlUiSOS - Re
vafs Ftlho, pela conclusão. - Segada8
lator. - Daniel de Carvalho. - No-

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE o PARECER

Considerando:

1) que a absoluta falta. de casas nas
cidades constituJ hoje lastimável mal
estar gznerallzado no Brasil, especial
mente nas grandes cId~es;

2) Qt:c essa falta provoca situações
angust.!osas, atingindo as raias de ver
dadeira. calamidade pübllca, cumprin
do aos poderes da RepÚbl!ca, tomar
medidas eficientes e urgentes;

3) que o interêsse social deve e pre
cisa. sobrp.por-se ao individual, asse
gurando à. maioria o bem-estar per
manente. o sossêgo de esp1rlto e o re
lativo equilibrlo econômico:

4{) que o direito de propriedade, em
bora sofrendo limitações nc seu exer
cicio, não parece. mas se reafirma
pela transitoriedade das medidas ora
pleiteadas:

5) que as atuais leis do inquilinato
são !nsu!lclentes para. garantir a. es-

tabllldade dos moradores e sua tran~

qü1lldade, e provocam altas 1njustif1~

cáveis, aluguéis excessivos, contratos
de locação absurdos, luvas exageradas,
que não se compadecem com os dita~

mes da moral, do respei to ao próxi ..
mo c com o equilíbrio econômico que
deve existir entre 03 que têm bastan..
te e os que nada possuem;

6) que alguns aluguéis não acom~

pallha['am a alta. vertiginosa. das uti
lidades. consti tuindo assim prejuízo
permanente a pequenos proprietários,
cuja renda provén. unicamente dessa.
fonte:

7) que a execução do Decreto-1eL
n.o 6.739, de 26 de julho de 19'14, al
terados pelas disposIções do Decreta
lei n. O 7.466, de 16 de abril de 1945,
está para. findar-se em 31 de agôsto
do corre0te ano.

Requeiro, por intermédio da dignls
sima Mesa. que a Assembléia Nacio
nal Constituinte solicite, em' caráter
de urgência ao Poder Executivo as se
guintes e urgentes medidas:

1.0) Suspensão do direito de ação de
despejo durante 2 (doiS) anos pa.ra.
quaisquer prédios residenciais. comer
ciais ou industriais. e por qualquer
motivo, salvo:

a} nos casos de despejo requerIdo
por falta de pagamento de aluguéis.
podendo, contudo, o "locatário ou sub
locatário purgar a mora, pagando ou
depo~itand", no prazo fixado para a.
contestação, a importância. do débito
acrescida de 20 % a título de indeni
za.ção para custas, juros e honorá
rios de advogado:

b) no caso de o proprietário não
possUir outra propriedade para morar,
residinciP em hotel, pensão. aparta....
mento ou casa alugada;

2.°) Sobrestamento de tôdas as ações
e despejo por igual per1odo e em
qualquer lnstânda, mesmo na 1ase de
execução. ressalvadas as hiPótese das
letras a e b;

3.°) Permissão ao locador, e s.o lo
catário em se tratando de subloca..
ção, para. aumentar de 20 % o aluguel
cobrado. quer para as habitações resi
dencials, quer para. os imóveis desti
nados a !1ns comerciais dos prédios
cujos lnqulllnos resIdem nos mesmos·
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Cr$ 68.000,00
Cr$ 290.000,00
Cr$ 129.000,00

..ou os utlUzem para fi.ns comerciais,
.há mais de quat!D anos.

Sala. das Sessões. em 12 de maJo d.e
1946. - Campos Verga!.

mDICAçÁO li.o 69-A, DE 1946:

Sugere ao Poder Executivo pro
vidências no sentido da criação de
uma Estação Telegráfica na cida
de de lpirá~ sede do município de
igual nome, no Estado da Bahia,
com Parecer da Comissão de Es
tudo das Indicações.

Os autores da lndicação 69, fazem
completa e minuciosa justificação da
medida.

Opino pelo seu encaminhamento ao
plenârio com proposta de aprovação.

Sal3. das Sessões. em 22-5-46.
Alfredo Sá, Presidente. - Segadas
Viana. Relator. - Daniel Ca",a
lho. - Gabriel Passos. - Novaes Fi-

INDICAÇÃO A QUE SE REFERE o PARECER

Justljicação

A imporLância do município de Ipirá
na economia agrária e pastoril do Es
tado da Bahia, re~salta do 'progresso
alcançado pelo mesmo nos últimos
anos. &te progresso, devido em gran
de parte à iniciativa particular de seus
fazendeiros.. vem permitindo novas
possibilidades de enriquecimento não
EÓ à sua população operosa e traba
lhadora, como, igualmente, a todos os
munidpios circunvizinhos, tais como
Monte Alegre, Baixa Grande. Capiva.
ri, Rui Barbosa, Itaberaba.. Feira de
Santana, Castro Alves, Santo Este
vam, etc.

Para têrmos uma rápida idéia do
progresso havido neste município ve-"
~amQs um con:!ronto entre sua. popula.
ção em 1920 de 28.850 habitantes. e,
em 1937 de 37.000. Atualmente a mes
ma orça aproximadamente em 50.000
almas que, distribuida.s pela sua área
de 3.O(n quUômetros dá. u'a média de
17 habitantes por quilômetro quadra.
do.

seu valor como unidade econômica
tio Estado pode ser avaliada através
-do aumento da arrecadação entre os
anos de 1940 e 1945. assim discrimi
.nada: .. J

Ano de 1940:
Renda. Federal .
Renda EstadU3.l .
Renda Municipal .

Ano de 1945:
Renda Federal Cr$ 17'1. 913.60
Renda Estgdual Cr$
Renda MUIllcipal Cr$ 175.638,00

Dispensamo-nos de salientar aqui a
importância destas arrecadações, pois
elas, comparadas as dos demais mu
n:cfpJos de tl.rea equivalente. falam
melhor que quaisquer palavras. . .

Neste momento em que nos empe
nhamos em levar às populações do in
terior os elementos necessários ao seu
pleno desenvolvimento econômico, em
que se fala na penetraçáo pelos mais
distantes rincões do pais, em que os
próprios economistas' estão convenci
dos da necessidade de aparelhar nos
sos municípios de util1dades técnicas
ct..pazes de permitlrem um progresso
elevado, neste momento a criação de
uma Estação Telegráfica. no munic1
pio de Ipirá é uma medida. necessária.
que abrirá novos rumos a esta região
baiana.

Igualmente, a criação da estação em
aprêço num lJ.mnicfpio situado à mar
gem d~ estrada de rodagem Babls.
1I.!orro do Chapéu e promissor pela.
sua. topografia, condições climatérlcas.
fertilidade do solo, etc., virá facilitar
meios de negócios ao seu povo. pois
sabemos o valor qu~ representam, pa
ra as imensas distâncias de nosso 1nte
rim', as palavras transmitidas pelo fio.
vencendo a morosidade do tráfego ro
doviário. .

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1946.
- Fróes da MQta. - Aloysio de Cas
tro. - Vieira de 1I1eZo~ - Regis Pa
checo. - Renato Aleixo. - Lu.ís Bar
reto. - Altamirando Requião. - N e·
grctros Falcão. - Lat;ro de Freitas _

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leItura. do expedIente.

O SR. BARRETO PINTO - Sr.
Presidente, peço a palavra. pela or

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. BARRETO PINTO (Pela ar
de77J) - Sr. Presidente, pedi a pala
vra pela ordem para apresentar. den
tro do prazo regimental de 5 minu
tos um requerimento. permitindo-me.

.entretanto. o direito·. que me assegura
/ .
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o Regimento, de just.1ficã.-lo, dentro
do mesmo prazo.

Mais do que nunca, ScnJlores, en
tendo que, sem distinçfto de c:õr poll
tica. tôda fôrça, tôda solidarJedade de
vem ser proporclonado.s ao honrado
Chefe do Estado o Exmo. Sr. Gene
ra.l Eurico Gaspar Dutra (Muito
t1em.)

05 ,lamentáveis acontecimentos
ocorridos ontem no Largo da Carioca
vieram demonstrar aquilo que tenho
'Várias vêzes declarado desta tribuna:
a necessidade de urna providência
enérgica e decisiva contra. o partido
que está fora da leI.

Senhores Representantes! O Partido
a que me rcliro, contra o qual, com
,prioridade, tomei a iniciativa de so
licitar fôsse cassada a respectiva exis
tência legal. tem úm chefe, como se
pode mesmo vcrliicar da opinião a s"eu
,respeito emitIda por altas autorida-
des militares, cujo nome não desejo
pronunciar.

O' Sr. Jorge Amado - V. Ex.1I não
pode insultar a seus colegas.

O SR. BARRETO PINTO - Peço
a. V. E."C.a • Sr. Presidente, mandar
risca.r de meu discurso os apartes para
os quais não tcnl1a eu dado consen
timento.

O SR. PRESIDENTE - Atenção]
O 'nobre orador não poderá. usar ex
pressões descortczes, mesmo porque
não permitirei a inserção em ata de
quaIsquer palal'ras injurios3s aos Srs.
RepresentantEs ou às autorIdades.

O SR. BARRETO PINTO - Sr.
Presidente, não faço descortezIa.
Quis, apcn3.S aludir a. palavras cons
'tantes de um relatório apresentado
pela Comissão do MinistérIo da Guer
·ra. O que dcst'Jo, principalmente. 1'1
que constando da Ata é a necesslda
de do apo.1o Que devemos prestnr, nes
ta hora, ao Chefe do Govêrno.

Estou certo de Que não ficarei iso
lado nessa atitude, pois, espero, que
Vozes autorIzadas. como as dos lideres
-da ma.ioria e da minorIa virão a esta
,tribuna secundar meu apê20.

Ao enviar meu requerimento à Me
sa., não me arrepcn1io do que disse ao
ilustre Chefe do Govêrno. ao lado de
quem estou, quanto à. conveniêncIa de

um Ministério de Salvação Nacional.
do qual po.rticLpern representantes de
tôdas as correntes, como que tere
mos Ministros que se preocupem mais
com o Brasil, do Que com suas pró
prIas pessoas.

Devo referir Que, ainda ontem. es
tando no Largo da Carioca, recebi um
bOletim. provenientOe do Partido Co
munista onde se dizia que o primeiro
passo par<:l. n. guerra seria liquidar a
dem~racia. E é o que êles Querem'.

Fui, incontinentI, ao Ministério da
JllsUça c, ali che~~ndo, confesso. tive
o desprazer de não cncontiar o titu
lar da past:l. S. Ex.1l • estava tralaudo de
sua viagem :l Buenos Airesl

Vendo o que se passa, repito, mais
do que nunca devemos estar com o
Chefe do Govêrno, o Sr. General El1
r1<:o Gaspar Dutra, cidadão que é, c
de fato hà de ser. sempre. em sua ad-
ministração, gr::mt!e Presidente de .
todos os brasileiros.

Mas S. Ex.n , deverá quanto antes
modificar o seu Minístério, dentro dos
moldes que melhOr atenda aos intc
rêsses nacíonais, pois ;:6, dêste mo
do, terá realizado com bons auxillares
o govêrno q uc.. bem merece o nosso
Pais.

Envio à Mesa, Sr. Presidente, o meu
requcrime~to (Muito bem.)

REQUEnlJl,tEl'.'TO N.o 172-46

Solicita informações do Pod.er
ExeClttitlO sõbre o número de mor
tos e feriãos no incidente ha.vido
no Largo da Carioca. em 23 de
maio corrente.

Requeiro que se oficie ao Sr. Minis
tro da Justiça, interrogando o número
de mortos e de ferIdos no incidente
de ontem, no Largo da CarIoca, em 23
do corrente.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1946.
- Barreto Pinto.

O SR. PRESIDENTE - Tem a.
palavra. o Senhor Plinio Lemos. pri
meiro orador inscrito.

O SR. PLíNIO LEMOS - (Lê o
seguinte discurso):

Sr. Presidente, srs. Constituintes:
Sugerimos. no infcio dos trabalhos à
Comissão Constttucio.nal, a restaura.-
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ção do a.:rt. 1Tt, da. Constituição de
1934. como imperativo dos anseios
da gente nordestIna. traduzidos e
consubsta.nclados em apelos que. por
tOdas as fonnas têm sido lança.dos.
em todos os tempos, a consciência.
naciona.l aos seus homens públicos;
dIrigentes do Império. da Regência
e da República para. que rÕS5e solu
cionado o maior, o mais grave e o
mais urgente de todos os problemas
que. atingindo a uma i7ande região
do PaIs. é por isso fuesmo, problema
evidentemente de caráter nacIonal.

Refiro-me. Sr. Presidente, ao se
cul2-r problema. das sêcas. flagelo pe
riódico que afetando uma grande par
te dos Estadoo do Norte brasileiro.
notadamente de. Nord-este, fere de
mcrte interêsses econômicos e soclaJs
de, aproximadamente, 15.000.000 de
cidadãos brasileiros.

Já no Império foram assinalados
o::; primeiros esforços para estabeleci
mento de um plano que, embora não
.51stematiZado de obras, servisse, to
davia, para dirImir, nos perlodos in
tercalados. os efeitos mais terríveis
das sêcas Que se assInalavam com
todo o seu cortejo de misérias mais
ou menos acentuadamente, evlta.ndo
o depauperamento. Quando náo o mor
ticínio de tôda lIma população labo
riosa. Essas primeiras obras, entre
tanto, emoora os resultados práticos
que advleram para. salvação das po
pulações flageladas, eram revestidas
do caráter profundameJ1te humilhan
te. de esmolas distribu1das e nlUlca
com o.objetivo de resolver o pro
blema. fixando os nordestinos ao seu
próprio solo. evitando êxodos peT_

ma.nentes que são verdadel!ras carn.J
nhadas para a. morte.

Essa. prIncipalmente. sr. Presiden
te. a cara.cterfstica que precisamos
afastar de modo definitivo, para que
o homem brasileiro que habIta o
Nordeste receba da. comunhão na
cional. numa. distribuiçáo equIta~iva.

e justa. o Que lhe pertence e pc."
justiça. lhe deve ser assegundo: o
direito à vida e ao tra.ba.lho repro
dutivo.

.'

A Inspetor~a de Obras Contl'a ~

Sêcas, crIada pelo Decrete: n.o 7.619,
de 21 de outubro de 1909, teve como
objetivo primordial. no Nordeste bra-.
sUelro. a. realiza.ção de estudos e ser-o
vIços de: Estrada de feno de pene-~
tração; estradas de ferra afluentes. ~
das principais; estradas de rodagem.
e outras vIas de comunicações entre ~

os pontos flagelados. os centros pro-'
dutores e os melhores mer<;ados; açu... ,
des e poços tubulares com canaIs de
irrigação: barragens transversais~ sub
mersas e' outras obras destinadas &

modificar o regime torrencial dos cur
sos dágua; drenagem dos vales desa.
p:roveitáveis do lltora.l e melhoramento.
das terras cultiváveis da interior; es
tudos sistematizados das condições
meteorológIcas, geológicas e topográ-"
ficas das zonas assoladas: instalações
de observatórios melieO.1"ológl.cos e es
tações pluviométricas; conservação e
reconstituição das florestas e. final
mente, outros trabalhos cuja utilida.
de contra os efe~tos das sêcas a ex
periênela fôsse demonstrando.

Como vêm os Srs. Ccmstituintes,
o plano inicialmente est~belecido era.
de molde a atender tOdas as facetas.
por que se apresentava a solução do
gran-de problema naciona.l. Era. ()o

infcio de trabalhos sistematizados.
num programa. Que. se realizado. per
mitlria.· aos nordestinos () aproveita
mento das suas terras ubérrimas sem
os receIos d~oITentes das pertu·ba
ções oriundas da falta. das chuvas em
tempos normais. •Essa leg1s1ação sofreu. toda.via., mo-
dificações sucessivas; tõdas apa.rente
mente, com o objetIvo de propiciar
maior ampll tude ao programa inicIal
mente t.raçado ao sabor de erperêncla
adquirIda no decurso dos anos que
se sucediam. Assim é que. em fe..
vereiro de 11. com o Decreto núme
ro 9.256. a InspetorIa. foi reorga.nizada
·pa.ra. sofrer modHicação em 7 de fe
vere1ro de 15. com a. apravaçAo de
novo Regula.mento. cujo Decreto t0
mou o n. o 11.474. Em 27 de dezem
bro de 1916. pelo Decreto n,O 12.330.
foi novamente modi!1ea.da a orga.n1..
zs.ção da Inspetoria. por sua vez aI-
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terada pelo de n.O 13.687, de 9 de
julho de 1919, IUlO em que maior foI
a ampUtude de seus mc>vimentos, pelo
fornecimento de novas verbas e cria
ção de uma Caixa especial para.
~ustel0 de i.I':igação de terras culti
Váveis, pelo Dec:reto n. o 3.96~. 80#
Inente, porém, quase um ano depo.is.
em 11 de março de 1920, foi aprovado
() Regulamento da Caix.a espe.c1al. pelo

;.(ie n. o 14.l()2, <ianà.o-lhe a seguinte
. c on.s ti t utç ã o: 200:()QOSOOO da

t'eceita geral da República, de 2 a
S% àa.s receitas ordinárls.s dos Esta
dos nordestinos e do produto de arren
damento ou venda. das terras desa..
proprIadas e de contribuição e do-
nativos. •

Porque não atingisse as suas fina
llda.des ou porque razões de outra.
natureza. assim o ex:1gissem, o 00
'Vêrno. em março de 24, baixou () De
creto n. o 16.403, extlngulndo a. Caixa
com dest:1nação espedarJ. outros de
eretos foram ainda baixados em ja
neiro e julho de 2&. extinguindo cM
gos efetivos do qua,dro permanente
da Inspetoria.

Sob a. influência de tão variada.
quanto mul~ipUcada legislação. s. Ins
petoria realizava com qs parcoo re
cursos que lhe eram desUnados ser
vlços isolados sem um planejamento
definitiVO, embm-a as determinações
do decreto institucional, desorientada.
pelas interferências políticas que se
fn.ziam sentir de Estado a. Estado.

. mal P<>d~do atender a essas lmpQS1
ções subalternas com evidente pre
juizo para a coletividade brasileira.

VUorJosa a Revolução de 30, novos
rumos for3lOl traçados pelo esp1rito
revolucionário. às atiVidades do Mi
nistério da Viação. É que. Sr.
Presl<lente, à. frente do Ministério
do Gov~rno Prov1sór.1o, estivera como
Mir.istro da revolução o homem Que
plasmara intlelevelmenLe nas pã.ginas
da "Bagaceira' tôda. a. história. do
sofrimento secular de urna. população
onde ma.Ls vive a alma. do Brasil.
Apontando os males e jnd.lcando-lhes
os remécUo.s o esC11tor José América
de Almeida. não foi traído. pelo Mi
n1õtIo de Estado e com essa. pre-

ocupação procurou I:,oma.r objetiva e
dar solução às ingerentcs necessldadeQ
da região semi·árida. imprimindo ~
regu13lmentos a orientação ~a revo
lução triunfante.

Baixa.ndo em 20 de janeiro de 31
o Decreto n. o 19.726, modificado pelo
de 6 de junho de 32. que totnO'l o
n . U 21. 469. resultado de expexiênda.
ndquiridn. no decorrer dêsse primeJro
ano de a-àmiz21stração .revoluc1onárla.
foi dado à. lnspetoria., com a. autono
mia precisa., meios de traçar rumos..
certas e seguros à sua finalidade.
Amplificando. desdobrando, e ofere
cendo novo campo de atividade crJa
dora para o aproveitamento slstematI
zado dos açudes construidos e ter
ras irrigãveL<;. fOTam criadas, pela
portat'ia de 12 de novembro de 1932,
as Comissões de Piscicultura e Re
florestamento e postos Agrícolas.

A ConstituIção de 1934, mandando
dispender ~ no seu art. 177, obrItra tõ
rlamente 4% da receita, sem aDlJca
ção da União, em obras de c~mba
te as sêeas tornou efetiva a conti
nuidade dos trabalhos de molde a que
determinado período tivesse o proble
ma das sêcas a sua solução ultima
da. Os Constituintes de 34 refletiram
na sua alta compreensão os reclamos
da Nação rna·nifcstados a través a im
prensa e a tribuna, a que não fal
taram as maiores expressões da cul
tura e da técnica nacionais.

Com o golpe de Estado de 37. frut.o
da mais negredanda de tôdas as trai
ções, com o decreto que nos foi im
pôsto, no negrume da noite de 10 de
Novembro, o usurpador relegou a
plano secundãrio, fazendo depender
de sua benemerência pessoc..l o qUe
a Democracia havia transformado em
obrigação constitucIonal. Se grandes
foram as apreensões e a lntranQull1
dade do povo brnslleiro, pela incerteza
dos caminhos n trilha:-, maloTes 1'0.
ram as decepções do povo nordestino.
por ver retroagir pelo golpe de Estado,
aos tempos do Império e da vC!ha Re
pública, f\ definItiva solução do pro
blema que lhes foi 1mpôsto pela pró
pria natureza.

Sugerindo como fizemos. em com
panh1a de 60 outros Srs. Deputa.dos.
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dos diversos pa.rtidos que têm assen
to nesta Casa. a. restauraçáo do artigo
171, entendemos de nosso deve:r t3..7.-e!",
antes d~ entrarmos na aprecinção de
caráter social, econômico e jur1dico,
uma e"posição detà lhada dos serviços
reaUzaóos pela. Inspctona de Sêcas.
sem nenhuma preocupação politico
partidária, para que a Assembléia
possa. tomando conhecImento dessas
realizações, ajuizar do que se há feita,
pelo esfôrço construtivo de homens
abnegados de par com o B.uxflio Que
lhes presta o povo nordestino c faça
sem constrangimento constar dos dis
positIvos da nova Carta Constitucio
nal, a obrIgatoriedade da reg.1ização
das Obras contra. as Sêcas na região
semi-árida do nordeste. sem depen
dência da boa-'Vonhde dos governos e
das oscilações das leis ordInárIas.

De tal modo. farei t\. traç.o'So la'tgos.
uma exposição àêsses trabalhos e das
importâncias dispendidas.

A açudagem que obedece ao critê
Tio de construções públicas pelo Re
gime de Cooperação com os govêrn03
estadu~.is e municipais e com parti
culares individualmente ou associa
dos. ten1 construido até hoje. com uma
capacidade de 2 biliões 656 milhões
215 metros cúbicos. 124 açudes pú
blicos assim discriminados: 9 no
Piauí - 41 no Ceará - 31 no RIO!
Grande do Norte - 18 na Par9.Ib~ 
8 em Pernambuco - 1 em Alagoas
- 2 em Sergipe e 14. n'J. Bahia.. Pelo
de cooperação 51 açudes foram cons
truIdos com urna capacidade de 111
milhões 833 mil metros cúbicos. dis
tr~buid.os pela seguinte forma: 1 no
Piauí - 38 no Gearã - 1 no Rio
Grande do Norte - 8 na Paraíba e 3
na Bahia. "Os açudes particulares.
que seIIl constituirem centro de Irri
gação sistemá.tica contribuem todavia
para solução extensiva. do programa.
das secas. pela garantia segura que
oferecem às populações e rebanhos,
com a utillzn.ção intensiva de vazan
tes e aproveitamento de aguadas para
vários m.1steres'·. De 1912 qua.ndo a.
Inspetoria iniciou essas obras. até
1930 decorridos 19 anos, foram cons
truídos a.penas 36 açudes par coope
'taçá.o. com ao aeu.~ulaç§.o teta1 t~:e 30.

milhões de metros cúbicos enquanto
que, na segunda. fase ou seja de 31
fi 45, 10ram construidos 198 açudes
por cooperação com a. acumulação to
tal de 448 milhões de metros cúbicos
dos quais 94% representam os traba"
lhos realizados de 31. a 45 e apenas·
6% para os construIdos de 12 a 30.

Os serviços de irrIgação Que até
193~ e'I'am leitos apenas no açude Ce
dro. do Município de Quixad9.. no Es
tado do C~ará, dominando uma área
aproximada de 1.000 hectares, coIl1
menos de 500 cultivados, sofreram sen
sível desenvolvimento. a cOIl1eçar no
perfodo revolucionário com a cons
trução d: 90 Krns. de canais de dre
nagem e 313 de irrigação, dominando
uma ár~a superIor a 10.000 hectares,
dos quais 5.000 em pleno aproveita
mento: 2.000 da bacia de irrigação e
3.000 da bacia. hidráulica, a cargo do
serviço agro...industrial do Departa
mento.

Dêsses ~ trabalhos de irrigação.
acham-se· hoje dotados os açudes'
Lim::.. Campos, Furquilha, Joaqu.l.n1
Tã,rora e St. Antôn10 de Russas, no
Cea!2.; S. Gonçalo e Piranhas na. Pa.
raIba; e Cruzeta no Rio Gra.nde ao
Norte, além de uma pequena rêde no
pôsto Agrícola. de Icó. nas margens
de São 'Fra.ncisco, afora os trabalhos
que estão sendo executados tlo açude'
General Sampaio. no Esta;do do Cearâ.

DesnecessárIo Srs. Constituintes
evidentel.lente desnecessário faz-s.e
qualquer a.preciação relativamente ao
que representam de escolas civlllza...
doras do' trabalho organizado e para
preparação indispensável ao homem
do campo nordestino". tão cla.ra e
meridiana é s. resulta.nte dos c;ervlços
de lrrigação~ como complernent=.c;ão
dos trabalhos de açudagem.

Para o aproveItamento dos lençóIs
subterrâneos. nas regiões imprestáveiS'
ao umazenatnento das águas corren
tes. foram empreendidas perfurn.ç6es
de poços profundos, revestidos de tu
bos de aço de 6, 8 e lO polegadas de
dU\.metl'o 1nt.eTIlO, prlnclpa1mente LO!
E.c;tad(ls de Piam - na Chapada do
Apodl no Estado do Cearã e na Ser
ra Verde no Rio Grande do Norte..
eomo !lendo & soluçfl.o~ lnd\ca.da.. '.
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Releva ainda notar que "o próprio
abasteclm-ento dágua. da ca.pir.a1 da
Estado do Rio Granàe do Nane, de
alguns bairros de Fortaleza. e Fer
nando Noronha. c diversos quartéIs
:recentemente construídos na Bahia e
no Pará, para atender às necessl"iades
de defesa. do Pafs. são asseg~adcs

por conjun tos de poços tubulares per
furados com a cooperação do D,;par
tamento de Secas".

Perfurados foram 129 milhões 362
mU e 38 metros. solo a dentro,. para
a construção de 2.826 poços com uma
vasão horári:1. de 7 milhões 474 mil
695 litros dâgua, sendo que de J909 a
30, foram perfurados 837 poç.os, e de
31 a 45, 1. 326. liA construção de uma
réde rodoviária Inter-ligando os por
tos às regiões mais produtivas e de
clima menos instável. as vastas zonas
do nomeste atingidas pelas sec.l.S p~

riód.icas, constitue o objetivo funda
Dlental da Inspetoria, sendo o gnm:ie
surto de execução dêsses serviços, pos
terior à. revolução de 30, quando foi
projetado e atacado. cam grande in-'
tensi-dade o plano rodoviário que o
~epartamento vem realizando e do
qual grande parte já está entregue ao
tráfego". ,

Em. linhas gerais abrange uma lon
gltucilnal de 1.280 kms. a trans-nor
destina. de Salvador a Fortaleza. As
transversais que a esta.. se articulam,
dJreta ou lndiretamenlie, constituJndo
as rodovias centrais dos 8 Estados
atingidos pelas secas, garantIndo o
acesso do sertúo aos portos e um con
junto de rodovIas subsidé.rias de 1n
terêsse regional, artJc1l1ado na rêde
dando acesso às cidades, propriedJdes.
açudes e sistema de irrigação.

A extensão total de rodovIas, cons
tante dêsse plano sobe a 8.154 kms.
com 1.368 pontes e pontilhões, de con
creto armado, com a extensâo totai
de 13.656 mts. A Inspetorla mantem
a.1n:da nos DIstrItos e COmIssões, com
Jur1sdJção nos Estados do nordeste e
no Maranhão, turmas dota.das de ap3.
relhos; instrumentos, materials e
melas de transporte adequados, pa.ra
o reconheclmento e estudo topográ
fico de açudes públ1cos e por coopc
raç5.o, estradas de rodagens e catTo~

çàvefs, campos de pouso. postos e cen..
t.:ros agricolas, rêcles de cana.1s de 1rrl..

gação e drenagens. levantamentos to
pográ.f1.cos de ac~mpamento.s. terra.3
irrigáveis, bacias hidráulicas e de irri
gação, levantamentos cadastrais ;:lura.
o!gan1zação de mapas dos Estados.
determinação de coordenadas, t~an

gulação. estudo sIstematizado das con
dIções geológicas, meteorológicas e hi
d:,ométricas das zonas flageladas, es
tudos experimentais c de pesqaisas
atínentes à PIscicultura.

Pela Comissão de Estudos do Rio
São Francisco, sediada em Petrolàn
(lia, vem no Inspetoria realizando tra
b&lhos de reconhecimento e levanta
mentos fluviais. terrestres e aéreo,
triangulação, àetcI'minação de t"o'~rde

nadas, inquéritos sõbrc a nave;:-ação
dêsse rio, vôos aérco-fotogramé t !'icos,
serviços ele restituição e desr:nhos
cartográficos, na. zona compr~entIida

entre &Jb~aàlnllo e Cachoclrn. de
Paulo Afonso.

No Instituto José Augusto Trinrtade.
instalado em São Gonçalo, no E:;tado
dl:1 Paraiba, vem ~endo feitas ocsq1l1
sas e experiências agrícolas, dotado
como está o Instituto de todos os le
cursos indispensãveis a que não falt(l11
um moderno laboratório.

As construções de barragens, obras
darte e e<il!tc!os, têm estudos :i~ ~olo

e concreto realizados no labor~tório
de Curema, bem como, as terras c os
nlateriais a serem empregados.

Os desenhos dos estudos e lcvánta
mentos diversos, 55.0 anualment.e le
vados a efeito nas seções técnIcas 10
cal1zadas nesta. cidade, bem como, có
pIas hcltográ.flc<J.s. projetos e orça w

mentos de açudes, estradas e e,1iíiw
elos planejados pelo Departamento.

A conservação e a exploração de 61
próprios da. União disseminados pelos
Estados do nordeste. vêm sendo feitos
dentro de plano estabelecido de modo
a. torná-los reprodutivos atingindo no
menor espaço de tempo, às suas fina
lidades ecanôm1co-soc1a!s.

O Serviço agro-IndustrIal criado em.
32; cem a denom1nação de serviços
Complementares de- Obra.s contra as.
Sêcas~ é o órgão agronÔmIco do atual
Departamento destinado à 'orIentaçã.o
do tomento da lavoura irrigada. aos
~tudos de problemas a gro-pecuá.rios.
peculiares a. zona sêca, 80 desen·,clvi
ment.o da utillsslma campaDha educa.-
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donal, sob os diversos assuntos a seu
.cargo. Compreende o serviço ágro-pe
cuário do Instituto José Augusto Trln
daõe os postes agrícolas de S. Gon
çalo. Condado, Lima. Campos: centros
Agrícolas Joaquim Távora, Furquilha .
e Mundo Novo, nos Estados da Pa
ralba., ceará e Rio Grande do Narte,
respectivamente, espec1almmte desti
nados como centro de estudos, pesqui
zas e experimentaçã.o agrlcolas.

Para estudos das possib1Udades da
criaçáo e exploração do peixe nos
açudes públicos e particulares. foI
criada ainda em 1932 a Comissão de
Piscicultura que têm realizado as pes
quizas indispensáveis a êste fim e fel..
to a disseminação das esp~ies aconse
lháveis ao meio nordestino e a ex..
Unção das daninhas. Com êsse ca
ráter foram aclimatados 550.527
exemplares de 14 espécies, selecionadas
ie peixes. :Mantém essa Comissão atual
serviço de piscIcultura, 2 centros de
atividades, localizados no pôsto Lima.
Campos e em Fortaleza.

A Assistência médica, fannacêutica.
e de enfermagem criada. igualmente
em 1932. com (jt flln de combaoter os
surtas epidêmicos de tifo, paratifo e
desinteria. lrrompidos durante a sêca
que assolou o No:,deste naquêle ano,
tornou-se permanente, funcionando
sob a direção de técnicos os mais com..
petentes. Constituido de hospitai~ c
postos médicos. farmacêuticos e de en
fermagem, localizados em Salvador,
Arco-Verde. João Pessoa, Fortaleza.
Periperi e Currais Novos, todos dota
dos de instrumentos cirúrgicos ~ pro
dutos farmacêuticos destinados ao
tratamento do operariado em geral.
Além de tenaz campanha para san~a

menta das regiões, onde o Departa
mento realiza o seu programa admi..
nlstratlvo, de par com a profilaxia das
molést1a.s contagiosas, com intensiva.
vacinaçã.o anti-tí!lca e antl-vart611ca,
realiza prov~ltosa propaganda de edu
cação sanitária.

Perfeito serviço de estatistica. e
apropr1a.ção de obras e servIços foi
por igual criado em 1932. dotado de
moderno fichário, boletins. quadros.
mapas adequados. ut1ll.zá.vels na. a.pro-

prIa.ção de cada obra., o serviÇO con
siderado nas suas partes isoladas e no .
seu conjunto, mediante coleta direta
de elementos, registros diàrios e men
sais no campo, na sede das resIdên
cias, nos setores e na. sede do Departa- .
mente, de modo a permitir uma per
felta organização e conheclmento do
custo méd10 d-e mão de obra. material
e outros elementos visando sobretudo
a orientaç~o econOm1ca das obras em .
estudos e execução e conservação das
futuras rea11za.ções, permitindo a. .
correção de falhas observadas e a ori
entação a ser obedecida.

Modernas bibliotecas, disseminadas
pelos distritos. COmissões e Serviços,
com um patrimônio superior a 12.000
volmnes, de livros e revistas técll.1caz.
próprios ao serviço, o Departamento
possue obedecendo para consultas o
regime de requisições em fichas a,.pro
priadas.

Visando o aproveitamento das ter
ras Irrigávels, com a distribuição equl
tativa de modo a permitir a fixação
dos nordestinos à sua própria terra...
foi estabelecido o regime de desapro
priação das terras e benfeitorias des
tinadas a. construções de açudes pú
blicos. permitindo o aproveitamento
total no máximo de sua capacidade
produtiva. O processo de desapropria
ção, obedecendo embora o regime le
gal vigente, não tem tido, "pela. escas
sez de verbas, a celeridade que era.
licito esperar.

O atual Departamento de Secas. do
tado de ln'Certos recursos financeiros.
embora. em grande parte aumentados.
ressente-se da ln.slúiciência para am
plitude do A.mblto em que têm de
desenv()lv~r sua atividade construtiva.
e cOD:SeI'iVadors.. em zona de acesso
quasl sempre dificil. sendo obrigado
quase sempre diff<::U. sendo obrigado
ocaslana1s, dentro dos créd1tos que lhe
vem sendo s;nuaImente concedidos_
No período compreendido entra os
anos de 1909-19 a Inspetoria llmltou
as suas atividades. prAticamente tão
parcos eram os recUI'SOS de que dis
punha, aos estudos gerais para. o
conhecimento do cOmputo da zona sê
cs. e pequenas construções de açudes.
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poços e estradas. Dispendendo- a. im..
portância. de 44.764:395$000 com. uma.
xnécUa anual de 4.069: 490$000, a Ins
petoria arnpUou todavia a. sua. ação
nos an03 de 20-24 atendendo a. tatls
fação dos objetivos regulamentares do
momento, desenvolvimento icom outras
obras a. construção simultânea. de 9
grandes barragens, até Que em 1925
foram paralisadas por absoluta falta
de recursos financeiros, não sem gran_
des e lncnlculavéls prcjufzos para
economia nacional. Nesse período fo!
feita aQuisição de valiosa aparelha
gem mecânica c lnJcbda a. prepara
ção de opcmrln.do capaz no seu mane
jamento. Elevando-se D. Rs. • ...
253. 8Q.l : 497$000 com umll média de
Rs. 50.760: 290$()OO. Evidente que no
perlodo de 21/30 com a compressão
obrigatória de deSpe5t1S, a. Inspetoria
QuaSe Que Ilm1lou as suas atividades a
conservaçüo t111~ obras realizadas e
mnquinárhL 11'wtnltLdlL progredindo len
t:lmentc, dentro das escassa.s verba.s
que lhe Corum dl~8Unadas. Investidos
forl\m R..'l. 4:UH I:S: 506$000 ou seja uma
m6dJa de I~. 7.303:084$000.

Nos três pcrlodo::l Que se seguiram
c 30 ~ - Do Govêrno Provisório. Cons
Utuc10nnl c Dltndurn., foi o problema
do Noroeste objeto de m.a.is solicita.
ctcnçâ.o, caracterizada pela cUsponl
bllldadc de recursos financeiros mais
amplos com n seguinte distribUição:

31/33 - Rs. 245.073:494$000

34J31 - Rs, 189.878:786$000

38/45 - R:" 470.417:382$800 ou seJa
uma. mNJlu de Rs. 81.691:165$000,
Rs. 47.·1.69: U91$000 c Rs. 58.802: 172$800,
rcspectJvnuU'ut.e ,

Nos pl~TJodo5 de' 20/24 e 31/37, a.
InspetorIa. dJ~pcndcu com serviços ex
trllnnos e por d~terrntna.ç6es mintste
rlu.ln, dus 51l1l:i dot.o.çõcs. as segUintes
inportAnclau :

na. H4.147:7D0S200-com o Depar
tamento de Es
tradas de Fer..
ro.

ns. :U).'753:102$400-com o Departa
mento de Por-

tos, RIos e Ca
nais.

Rs. 2.864: 104$700 - Repart1 ção de
Correios e Te
légrafos.

Rs. 22.897: 250$000 - aos Governos
<:)os Est. nor
destinos.

Rs. 3.873:453$300-de DespesasDi_
versas.

O atual Departamento de Obras con
tra as Secas tem relacionado em per
manente e ex.tranumerário os seus
serviüores. Gastando com a primeira
categoria Rs. 1.549:087$300 e com a.
segunda Rs. 7.988:953$400. Excusado
é dizer que o pessoal permanente é
todo altamente especializado e o ex
tranumerário, embora, aparentemente
1lutuante. possue característícas e
condições de treinamento exigidos aos
serviços da Inspetoria de Secas.

Oficina gentium oomo o denominou
Oliveira VIana, 'o Nordeste tem, real
~ente. seu destino traçado: é ver
ultimados o plano rodoviário; o sts
tema das grandes barragens com os
seus canais de irrigaçã;,o e de drena
gens; os postos Agricalas em pleno
desenvolvimento; os serviços de Pis
cicultura cientUlcamente praticados;
laboratórios em tõda sua eficiência
realizadora, é, enfi~ ver tornada pro
dutiva a terra que a inclemência
das secas temporàriamente estercli
zara..

Afetando uma vasta. região que com
preende grande parte de 8 Estados
brasileiros, onde as pl"lpulações
são densamente disseminadas. o
fenômeno das secas repercute sôbre
tudo na desorganização de urna e<:o
nomia. incipiente, transformando em
miseráveJs e famintos seus· desprote
gtdos e sempre abandonados habitan
tes. Com o aumento crescente de suas
populações e, em conseqüência, au
mento de consumo, no período da. sêcã.,
ao mesmo tempo em Que decresce a.
produção. desaparece o poder aquIsiti
vo pela. ausência completa de m.elos
de traball:!o.

E a história das secas tem demons
trado na. sua. reprodução periódica, 8.
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necesslda..de de emprêgo de melos que
a cIêncIa. e a. técnica nos proporclo
na.ram, de modo a tornar posslvel, o
aproveitamento das terras férteis do
nordeste~ cujo povo trabalha. com es
fôrço continuado e exaustivo em· bus
ca de sua sobrevivência.

Com instalações rodoviárias artf
culando centros de consumo, com os
de produção permitindo sem dificulda
des ma!ores o escoamen to das colhel
ta~, assegurando preços compensado
res; com as imensas reglóes próprias
li trrlgnção. aUmen taàas pelos canais
de dren!lgem. produzindo normalmente
os alimentos e as matérias primas de
que tanto necessitam as populações
sertanejas; com gT:tndes barragens po
·çoa.das de especies adaptadas de pei-

. x~s: com hospitã3s, centros de enfer
magens· e de educaçã.o sanitária e 0.11
mentF.r. aparelhados e disseminados
pelas faixas mais densamente hab~ta

das; com postos Ag!"icolas instalados
pelo menos. em cada sistema de gran
des barragens, fornecendo semente e
mu'Cias de plantas forrageiras aclima
tadas às regiões de clima sêco. semen
tes de cereaiS e, tõd!l.S as culturas ali
menticias; finalmente, quando hou
vermos atingido ao nível de recupe
ração econômica. dã Zona. sem1-arida,
então, Srs. Constituintes, teremos
realizado e atingido. com solução do
magno problema, a felicidade comum,.
permitindo que a Nação possa contar
com o máximo de capacidade creado-
ra do homem qu~. pela sua própria
formação "é antes de tudo um forte".

Negar-lhes. porém, êsse direito à.
vida e ao trabalho, deixando-o depen_ 
der Ge sol ução das leis ordinárIas. co
mo até hoje. condenados a. viver pedin.
60, implorando como quem suplica uma.
esmola, nesta época de após guerra
em que tão pesâ.da contribuição de
sangue humano foi dada, como quota

.. de sRcri!lc1o, em troca de condições
ç.e vida. mais digna. e mais livre. é.
Srs. ConsUtuintes. fazer obra de dis
sociação, criando ambiente propicio à.
pfollferação de germes de intranqUlll_
dAde e de revc>luçôes.

O homem brasileiro. particularmente
o nor<iestlno, compreende, na. sua. 1na-

ta percepçã.o, o sentido social das no
vas ten.dêndas do direI to e não con
sentirá que, tripudiando sÔbre a sua
1n!ellcldaode e seu martlrlo16gio. o
aba.nd.onemos à sua prôprla sorte.

O Sr. Fernandes Tavora - V. Ex.a
me dá lken~a para ~ aparte?

. .

O SR.. PLINIO LEM:OS Pois
nã.o.

O Sr. Fernandes Tavora - Há pou
co arludlu V. Ex.1I. à cota reservada pe
la Constituição de 1934 às obras do
Nordeste. Não quero deixar passar a
oportunidade ~m salienta.r que. quan
do a votação da m9.téris se !êz nesta
Ca-sa, aqui' repercutiu, partIda de tô
das as bancadas. uma das maiores sal
vas cc palma;; já presenciadas neste
recinto. Espero, que, quando da vota
ção da Constituição de 194.6. os mes
mos aplau~os sejam renovados, pa.ra.
que ressoem perenemente na alma.
nordestina.

O SR. PLINIO LEMOS - 11: o que
esperamos.

Exigem. Srs. Constituintes. como re
pa·ração integral de wna secular divi
da de honra. que os seus mandatários,
que os legitimos Representantes da.
Naçã.o dêm um sentido mais alto e pos-.
sufdo de mais dIgnidade. a essas rei
vindicações do homem que contra. . a.
própria na.tureza tem ajudado a de
fender e a contribuir com o sacri!1
elo de parcos haveres. e até' da pr6prl3.
vida, a Nação bra'Gllelra. Proclama-se.
as vezes até jocosamente, sem prévio e
justo exame dos motivos determinan
tes. que o nordestino emigra, emigra.
sempre, pelo hãbito que é marcante de
sua formação. Não se processou, toda
via a emigraç'1o com o abandono da
terra s. que está ligado pelos mais as
cendrado amor, por nenhum homem
do campo para. as cidades mais cheias
de confôrw em busca de emprêgos,
vida fácil e maIs rendosa. senáo l,.;~"'1

busca. de salvação em terra distatnte e
quase sempre hostil pelas diferenças de
usos e costumes. onde aguardam na
limpidez doa céus, nuvens benfazejas
que lhes anunciem a aproximação de
chuvas .criadoras. Deixando ao a.ba.n
dono a. terra calcinada, pequenos pe-
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c:1aQOS de sua própria vida. () nordestIno
eInigra pára salvar-se dos teITifican
tes efeitos das prolongadas estiagens.
O regresso para o amanho da terra
b?a. e generosa, é a sua grande asplra
çaQ. e a seu matar e mais .8Irdente de..
sejo. ContribUir. tudo fazer para trans
fonnar êsse a.mbiente irrespirável em
que a Vida. é impossivel, tornando em
feraz e produtivo ~:;:se lJeda~a do
Brasil, evitando o des-povoainento pelo
depauperfl.mento. pela diminuição da
nata.Jldade e p~la 11l0..':"e. é dev~r alta
mente patriótico e de humanidade 3
qu~ n;~v poéi:::m l;ül..a.l' o::. Srs. constl
tulntes. ,li noSSa terra, o nordeste. é
imprópr:~ f'. ~!:~s('m~r.i..ç':':J C:.'3 gr~..:1des
ernpreendimellto.::i, à organização de
.. t:-~T::~:''',. (~'? rr:~:~.,~ólios. de latifun..
dios desaproveitados Dela sistemá.tlc3.

. divisão da g-rande pron!"!ed:Jd~. somen
te ainda existt.'nce OI1<.i{: a natUl"ez:J. das
CUlturas c da pecuiri~ O ex:gem pcl3.
SUa kIlC::"51na condição. - Em dados que
nos foram fornecidas pelo DIretor da'
Fundação C~L;,::o ~.~:_ ..:;:::: - Sr. Ra
fael X3\'ier - te:r5.o os Srs. Constl-

- tU~n::z o c:.".l:: :':r= ger:ll dos Estados
Nordestinos por onde se conclue, que,
de ano {para ano, as propriedades se
SUbdividem como quem busca lnst1nti
V~rnente meios de evitar a explora.-

. çao do homem pelo homem. - A Pa
raiba Que em. 1920 contava com
18.378 proprJedades com 3 milhões 751
mil 628 hectares, em 1940 passou a
65.137 assim distribuídas: de O a 200
ha.. 95.07, ou sejam 42.78% de área; de
200 9J SOO 3,25. correspondente a 18,03:
500 a 10.000 1,59 ou sejam 33,90 e mais
de 10.000 0.01 igual a 4,27. - Em Per
nambuco O a 200. 96.91 ou sejam 50,95
da. área; 200 a 500. 2,12 ou 20,67: 50 a
10.000 0.83 igual a 28,02 e mais de
In.OOo 0,29 para. um tota-l, em 1920 ele
23.336 propriedades e em 1940 .•..
123.266 para 5 milhões 156 mil
aS2 hectares. Na ceará. em
1920 16.223 propriedades para 93.379
em 1940, com. um total de 5 .649.671
hectares. Com a seguinte distribuição:

O Rio Grande do Norte contava. em
1920 com 5.678 proprledades e em
1940 com 34.392 para 3.321.560 hecta
res assln1 divididas: de O a. 200 90.1 
33,80; de 200 a 500 6,6 ~qU1va.lente a.

20,99; de 500 a. 10.000 2.77 Igual a
38.45 e maIs 10. 000 0,03, ou 6,57.

Releva notar que pelos dados oficiais
dos recenseamentos procedir;{os em
1920 e 1940, as populações dos quatro
Estados, mau grado tôdas as vlcissitu:"
des. decorrentes de fatores dive:rscs.
aumentnam sensivelmente confor
me passaremos a demonstrar: em 1920
::l P:traib~. Pernambuco. Ceará e Ria
Grande do Norte, tinham. respectiva
mente os sCJ'Ji!1~es h~~jt~l"t~s. 9ü1.106;
2.154" 835; 1. 319. 228 e 531.135 e em
19"~O 1.~33.40·~; 2.7CS.630; 2.103.721 e
773.659. Com um total p:lta os qua
tro Estado.:; dê 7.01CJ:!~ ~abitantes.

Por igual. 81's. ConsLituintes. o njvc1
ele tic:1~ic::1.d~ que d!:~d~ 1.0';':: obedeceu
a um crescente acentuado, tornou-se
no período ccmprcsn.d~d.:J entre 19'20
e 1940 ma.is promissor ainda. Dernons
trsm ~',; e.3tatisticas que enquaa to em
1920, na Paraiba era de 17,186 passou a
25,63; em Pern:l.:nbllCO ~!,710 erl1 19~0

para 27.26 em 1940 c no Ceará 0,878
lla~'a 11,15 cnqU:.illlO G.u~ no 1:.10 Gran
de do !:o-To~te d".:' 10.249 !lara 14.76.

São estatísticas Que, positivando a.
resistência e a tenacida.de dos nossus
compatriotas do nordeste, lhes as
seguram o direito" de participar das
vantagens o Estado Moderno. ofere
Ce ao homem que trabalha.

Sr. Presidente, não nos lnteressa
Iilimplesmente, no cumprimen~odo nos
so dever. expor os efeitos das sêcas,
sua periodicidade reconhecida. e pru
clamada. mas da obrigação que nos
assiste de tornar incontcste a pcsItl...
vação desse direita. que não deve ser
sacrificado pelo amor ao formalismo
Constitucional, tanto mais quanto as
Constituições mais modernas aliam
A declaração de direitos das ConstI..
tuições clássicas, o direito à vida e ao
tra.balho.

O "Estado :Uoderno. escreve Mir
k1ne não pode contentar-se com o re
conhecimento da independência ju..
l1dica do individuo; êle deve ao mes
mo tempo criar o mínimo de condlções
jurldicas que permitem assegurar a.
lndependêncla social do ind1viduo. Esta
transformação da doutrina. das llber
ciades lncUv1dua.1s teve estas conse
qUêIldAs, 1} o aurgimeDto da defesa.
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socIal da pessoa. nas novas Declara
ções; 2) a limitação, em nome do ln
terêsse social, de certos direitos fun
damentais inteiramente proclamados
e estabelecidos".

As novas tendêncIas do direito Cons
ti tucíonal.

A constituição de Welmar já de
terminava no seu Art. 163: "deve-se
ser dado a todo alemão a oportunida
de de ganhar a vida, por melo de wn
trabalho produtivo. No caso em que
se não lhe possa dar uma ocupação
conveniente, ser-lhe-ão assegurados
os meios de existência necessários".

Essa, Srs. Constitu1ntes, tt nova ten
dência do direito seguida e adotada per
tôdas as modernas Constituições, ten
dência consubstanciada na ConstitUi
ção de 1934, a despeito de certos des
garres de técnica em que incidiu.

Dentro dessa concepção dos moder
nos publicistas, do direito Constitucio
nal, tem inteira aplicação o inciso quz
n6s. Representantes do Norte, plei
teamos seja inserto na Constituição.

Efetivamen te. problema de tal re
levância. e problema que tem cará
ter permanente ou pelo meno~ de lon
ga duraçao (dentro de 30 anos não se
terá cumprido o plano de recuperação
econômica das obras contra as sêcas) ,
problema de tal relevância não pode
:!1t:ar a mercé das oscilações da lei
ordiná.ria. Merece garantia Constitu
cIonal.

E. se. a esse prop6sito queremos sá.~r
do campo da técnica ConstitucIonal
para examinar a questa.l1. à luz da ex
periência hist6rica, então mais e mais
se 1n:zpót: para o problema das SêCRS

essa garantia. ~ s6 vêr os cuidados
Que êle mereceu do Govêmo. Sem à.ú
vIda, por falta de observação dlrer.:l
do fenômeno. que s6 essa. v'são direta.
pode a.preender no seu aspecto trágico,
talvez PSlr isto, os Govêrnos. via de re
gre. nã.o deram às obras contra as sê- .
cas os cuidado::, excepcionais que êles
merecem. Quando muito, esses serviços
se comprimiam na estreIteZa de uma.
rotina administrativa não obstante o
valor dos seus técn1cos.

Sàmente quantio um nortista e
um nortista. da a.ltltud-e do ar. Epi-

táclo Pessoa. teve ocas1!.o de se ver
na Presid~ncia da Repúbllca. as obras
contra as sêcas perderam êsse ca.~

ter de rotina para tornar novo impul
so encaradas como questão nacional.
de profunda. ressonânc~a econômi::a.

E. depois, s6 tomou. novamente tal
importâ.ncia, quando um homem tam
bém do norte e Que têm a paixão do
bem públ1co. poude.. no Ministério da
Viação, eneMar, como administrador.
a grande questão humana Que já. fe
rira agudamente sua sensibllldade de
escritor "doublee" de romancista e 50...

ci6logo.
Isto evidencia. que as obras de re

cuperação econômica do Nordeste
sempre viveram ao sabor das m!lda:1.
ças admimstrativas, dependendo os
nordestinos, como pobres desampara
dos. de uma espécie de caTidade, e
como tõda caridade voluntária. dos
Chefes do Govêrno. Isto nos leva pois
à conclusão ineludivel de que a ques
tão está. a merecer garantias de es
tab1lldade, que s6 o legislador Cons
tituinte pode assegurar. Assim sendo,
Srs. Constituintes. é de esperar que
o plenário, ao examinar o antepro
jéto Constitucional, se detenha tam
bém no estudo do inciso que visa es
tabllizar o serviço das sêcas. .

E' bem certo Que. tal qual c;e acha.
no anteprojéto. o inciso é incompleto.'
Apresentarei. tOdavia, emenda tenden
te a restaurar o art. 177, Que minha
experlênc1a de homem do Nordeste•.
conhecedor de seus. problemas, me au
toriza a considerar definitivo.

se outra contribuição não trouxer à
elaboração COnstitucional. jUlgaria

I ter cumprido o mandato que recebi
dos meus ccnterrlneos. sobretudo dos
homens do sertão que mais duram~nte

sofrem a. calamidade que os céus lhe
reservaram. ba.tendo-me. como o fa
rel. até o llM1te de minhas fOrças pe
la garantia Constitucional daquilo que
é, p~ra os meus representados q~e8

t10 de vida e morte. <Mufto bem;
mufto bem. PaZm.a.s.)

O orador pede para contin.uar
com a palavra na sessã.o se~rdnte,

r..o Que é atendido, pelo Sr. Presf
den.te •.

..
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o SR. PRESIDENTE - Está. finda
a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM: DO DI.A. ;
COll1pareeem mais 157 Senhores

Representantes:

Partido SoCial Demoçr4tf.co

Acre:

Castelo Branco.

Amazonas:
Valdemar Pedrosa.
Pereira da Silva.

Pará.:

Alvaro Adolfo.
Duarte de Oliveira..
carlos Nogueira.
MaUI'a Carvalho.

Maranhão:

Clodomir Card06o.
Pereira JúnIor.
V1torino FreÚ'e.
Odilon soares.
Luiz Carva1ho~

José' Nelva.
Afonso Matos.

Piauí:

Ren&u1t Leite.

Cea·rá:
Moreira da Rooha.
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Osva.ldo Studart.
Raul Barbosa.

Paraíba:

Sam~el Duarte.

Pernambuco:

Etelvlno LIns.
Jarbas Maranhã.o.
Ulisses Lins.
FerreIra Lima.
Barbosa Uma.
pessoa Guerra.

Alagoas:
Góes Mont.elr{).
SlJv.estre Pérlcles,

BaWa:

Lauro de Freltas.
Aloisio de Castro.
Reg1s Pacheco.
Negrelros Falcão.
Eunápla de Queiroz.

Esp1ril,O Santo:

VLe1ra de ~ende.

Distrito Federal:
Jonas CorreIa.

alo de Janeiro:

Alfredo Neves.
Eduard·o Duvlvier.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Reíto! CoUet.
AcÚt'<:10 Torres.
Brlg1do Tinoco.
Miguel Couto.

Mínas Gerais:

Rodrigues Seabra .
Pedro Dutra.
Joiio Henrique.
Wellington Branc.â.o.
Gustavo Capanema.
Celso Macbado.
Lair Tostes.

São Paulo:

Cirilo Júnior.
NoveU Júnior.
Antônio Fellciano.
José Armando.

Goiás:

Pedro Ludovlco.
Dar10 Cardooo.
João d'Abreu.
Galena Paranhos.
GuUh~rme Xavier.

Mato Grosso:

Ponoe de Arruda.
Martiniano Araújo.

Paraná.:

Flávio Guimarães.
Munhoz de Melo.
João Aguiar.
Aramis Ataide.



Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Aderbal Silva. 
Orlando Brasil. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. 

Rio Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Gaston Englert. 
Brochado da Rocha. 
Antero Leivas. 
Pedro Vergara. 
Baiard Lima. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epilogo Campos. 

Maranhão: 

Alarico Pacheco. 
Antenor· Bogéa. 

Piauí: 

Esmaragdo de Freitas. 
Antônio Correia. 
Adelmar Rocha. 
Coelho Rodrigues. 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
Fernandes Távora. 
Gentil Barre1ra. 
Beni Carvalho. 
Eg;berto Rodrigues. 
Fernandes Teles. 

José de Borba. 
Leão Sampaio. 
Alencar Araripe. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande do Norte: 

Ferreira de Sousa. 

Paraíba: 

Verginaud Vanderlei. 
João Agripino. 
João úrsulo. 
Emani Sátiro. 
Fernando Nóbr.ega, 
Osmar Aquino. 
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Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
Alde Sampaio. 
João' Cleofas. 
Gilberto Freire. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 

Sergipe: 

Valter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Juraci Magalhães. 
Otávio Mangabeira. 
Luís Viana. 
Clemente Marianí. 
Rafael Cincurá. 
Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. 
João Mendes. 
Alberico Fraga. 
Rui Santos. 

Distrito Fed·eral: 

Hamilton Nogueira. 
Euclides Figueiredo. 

Rio de Janeiro: 

Romão Júnior. 
José Leomil. 
Soares Fi~ho. 

Minas Gerais: 

Magalhães Pinto. 
Lopes Cançado. 

Goiás: 

Jales Machado. . 
Mato Grosso: 

João Vilasboas. 
Dolor de Andrade. 

Salllta Catarina: 

Tom~ Fontes. 

Partido Trabalhista Brasfleiro 

Distrito Federal: 

RUi Almeida. 
Benjamim Farah. 
Vargas Neto. 
Gurgel do Amaral. · 



Benicio Fontenele. 
Antônio Silva. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais: 

Len Santos. 

São Paulo: 

Guaraci Silveira. 
Eusébio Rocha. 

Paraná: 

Melo Braga. 

Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 
/ 

Partido Comunista do BrasiZ 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
Mauricio Grabois. 
Batista Neto. 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 
Jorge Amado. 

Rio Grande do Sul: 

Trifino Correia. 

Partido Republicano 

Sergipe: 

Durval Cruz. 

Minas Gerais: 

Daniel Carvalho. 

· Partido Popular Sindicalista 

Pará: 

Deodoro Mendonça. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 

Campos Verga!. 
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Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Tenho :> 
dever de comunicar à Assembléia q•1e 
eu havia designado para fazer pane 
da comissão d.e representação na posse 
do novo Presidente da Repúonca Ar
gentina o ilustre Representante. Se
r:hor Glicério Alves. S. Ex. entre~ 

tanto, declinou do convite que lhe 
havia sido conferido. 

Em tais condições, para substituir 
S. Ex.a, designo o Sr. José Armando 
da Fonseca. 

O SR. ALENCAR ARARIPE- Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela · 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE rem !1. 

palavra o nobre Representante. 

O SR. ALENCAR ARARII'E (Pala 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes: Representante do · Ceará 
nesta Assembléia, cabe-me dizer, al
gumas palavras a respeito do momen
toso problema dos transportes e do 
fomento agrícola, em relação aos 111-
terêsses daquela Unidade da Federa
ção. 

Falando à imprensa desta Capt~al 

disse, há poucos dias, o general Scal·
cela Portela -, por sinal, figura IJri
lhante do Exército brasileiro e um dos 
cearenses de mais relêvo, - não haver 
·crise de produção, e, sim, mais propria
mente, impossibilidBJde de escoamento 
aa produção, ou deficiência de trans
porte. 

Quanto ao Ceará, a dificuldade de 
transportes comprova de fato, ser im
possível, ou melhor, inoperante, o fo:J
mento da produção sem haver antes 
de tudo, meios rápidos de comunic'1-
ções. 

Há, Sr. Presidente, uma idéia falsa, 
principalmente entre as pessoas resi~ 

dentes no Sul; do País, acêrca da si
tuação do meu Estado. Pensa-se, em 
geral, que o Ceará é uma terra, de 
miséria, em que falta água por tôda 
a parte. Mas se êle fica realmente 
sujeito a secas, é certo que estas con-
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slstem apenas na má distribuição das
chuvM.

Ao mesmo tempo, porém. também.
é verdade que no ceará. há regiões
de clima amenfssimo, como as que
:ficam ao sul. na Sei-ra do Ara:npe,
no Chaps.dão da Lbiapaba. na Serra
do Baturité. No Cariri a. á.gua, é
abundante; ali $C contam inúmeras
correntes Perenes, que a.s.seguram s.
cultura. m~IIlo nas épocas de crises
climatértcas.

.A zona. tio Cariri, compre-endendo
11 munldplos. situados ao sul do
Estados, quas-e todos ao S()pé da ser
ra do Ara.rlpe dispõe d-e imensos ca
navta!s e ele ma.ndioca1s. com cujos
produtos se abaStecem vastas porções
dos ~tados ~nhos.

Efetivamente, a. Pa.ra.1ba, o Rio
Grande do Norte, os Sertões de Per
nambuco e até parte de Esta.dIJ aO
Piau!, se a.ba.ste<:en1 de Slli!.S famosas
ra.paduras que constituem. um dos
principais aUmentos das respec~vas

populaçõé,s bem como, de farinha de
mandioca, aI! produzida em enorme
quantidade.

Apesar dessa c1rcunsta.nc1â.. o c ..rto
é que o Carf.rl, região· tã.o fértil nã.o
dispõe de tnefos de tra.nsportes H~

gora.nd~ qua.ntidade de produçA.o que
se encontra. armazenada, pois não
existe meio de conduzi-la até os cen
tros consumidores. De fato. nos d.e
pós.1tos da. Cidade do erate, que é
a Capital do Cariri. encontra.m-..se
n'lllhares e tnllhares de sacos de ta
rinha. de mllht:t, de feijã.o. carne,
ra.padura e mamona, por falta. de
transportes a.té o litoral. A única.
estrada de ferro que a ·serve. a Rede
Viaçáo Cearense, está em péS51tIlas
condições materiais. e nenhum se;
'Viço ...sat1s!a.t6no pOde prestar ba.s
tando' referh Que nem de mé.qulua3
em bom estado e sufidentes dl.:spê)e.
Pode-se aUnna.r, sem dúvida a.:lgwna,
que há três anos a safra de Od.~irl

apodrece· nos campos e nos 8J'm,liZens.
à. espera de transporte .

O S,.. Fernandes Teles - O re
presenta.nte da Associaçáo Come;('t3rL
de Crato aftI'tnou que o nrllho. o
feijão, a farinha. a rapadura., en!\m,
todos os gêneros depositados na "e
gil10 aguardando transporte danam

para. .aUmentar, em refeições cienU-
!1cas, com o neces.sárlo teor de vUa-
!Il1ne.s e calorias, wna turma de
1.000 tra.balhadores do campo, du
rante 29 anos, 6 meses e 10 di:s.s.

O SR. ALENOAR ARARliPE
Perfeitamente. E enquanto Di) Cariri
se perdem tantos cereais, ~nquanto

sua agricUltura atravessa cnse gra
vissima., contin.úa em completo aban
dono por seu desaparelhamento, o
ÚIÚCO meio de transporte acesslvel,
a Rede-Viação Cearense, que ~em

trilhos estendJdos até aquela. rica re
gião!

A respeIto de tão impoo-tante pt'()
blema já tive ensejo de conceder a
"O Globo", desta Capital, uma en
trevista. que peço perm1ssão para
fazer parte do meu discurso.

Espero, Sr. PresIdente, que os po
deres públicos, em especial o Sr. Mi
nistro da Viaçâo e o Diretor do Depar
tamento de Estradas de Rodagem, to
mando canh~1mento dessa entrevista,
providenciem no sentido de que o Ca
rir! - zona uberrtma., verdadeIro ce-.
leiro nordestino, ...... venha a. possu!r
meios de comun!cação com os centros
consum1dores, con.segu1ndo. assim, pelo
rápido transporte dos produtos, salvar
sua la.voura. do estado de m.1sér1& a
que está reduzida. <Mu.ito lJem; muito
bem. Pal~.)

O SR. JO~ BONIFACIO - Sr. Pre..
dente, peço s. palavra.. pele. ordem.

SR. PRESIDENTE - Tem a. pala
vra o nobre Rept"esentante.

O SR. JOSe BONn'ACIO: (pela. OT

dem) (.) - Sr. Presidente, fol dis..
trlbllldo profusamente em Golània.
Ca.pital de Golãs. um boletim. surpre
endente em suas e:tpressões, e, por
isso, merecedor da. atenção da. ASsem
bléia.

Ei·lo:
coNV1Tt:

'"'Deverá. chegar, hoje, 8 esta
Capital. pela. VASP, às 16 hor~ o
Sr. Jacl de AssIs, elemento inde
sejé.vel, o mesmo que tem assa.cado~

pela. imprensa. de mane.ira. 501'd1
da., sem qua.lquer resquic10 de res-

(~) Não fol revisto pelo orador.
,/

/'
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peito, as mais pesadas injúrias
contra. o nome respeitável do Se
nador Pedro Ludovico, fundador
de Goiânia, Que se acha ausente,
e seus dignos auxiliares. no pas
sado Govêrno. Assim sendo, con
vidam-se os amigos ,e admiradores
do Dr. Pedro Lu<iovlco. à. sua. re
velia e de qualquer facção polí
tica. para uma públ1ct' manifes
tação de desagrado contra o mes
mo Dr. Jac1 de AssIs, no a.eropor
to local, ou onde êle se encontrar.
O comodismo é injustiflcé,vel para.
os homens de açã.o. - A Comis
são",

Sr. Presidente, em verdade nenhum
comentário mereceria boletim dessa
ordem, espalhado en... uma das cidades
mals importantes de um Estado da
Federação. O Dr. Jaci de Assis tal
candidato pela União DemocrAtica. Na
cional à Assembléia Constituinte e é
suplente de Deputado federa... advoga
do de gra.nde nomeada, residente no
Municlpio de Uberla.ndia em Minas
Gerais e exercendo a. advocacia náo
só em seu Estado natal, senão tam
bém em Sáo Paulo e GoiAs..

E' lastfmé.vel que, num momento
como o de agora. quando o pa1s V1ve
horas - porque nAo diZê-lo? - das
mais trágicas. apareçam aqUi e a11.
salpIcando o território nacional, agen..
tes provocadores que obedecem a pro
pósitos incon!essavets, tenda em Vis..
ta. como decorre da leitura dêsse bo...
letim, só e 56. agitações e atos impa
trIóticos.

O Sr. Pedro Ludovico - V. Ex...
está. fazendo cavalo de batalha de um
boletim. anenimo. Essa Comissáo a que
o mesmo se refere, nada representa.

O SR. JOSJ:: BONIFACIO - E' sem
pre assIm que começam as grandes
agitações. e os acusados de sua prá.tica.
têm sempre a mesma defesa: o anoni
mato. Na verdadt. porém, elas co
meçam pelo anonimato, assumem
grandes proporções e acabam afogan
do o Bra.sll. Já. se chegou até a ne
gar que o Estado Novo tenha. sido
obra do Sr. Getúlio Vargas. senão das
condIções do momento em que cria-

do! ...

Dai se conclui o perigo que tais bo
letins prenunciam. Não digo que o
boletim há. pouco Udo exprima ",er
dade absoluta, mas é de fato indic.1o
seguro e ceno, pois o Sr. Pedro Ludo
vico. quando interventor no Estado
de Goiás, mandou prender esse moço.
então lfder da. minoria. na Assembléia.
Legislativa e expulsou-o do Estado.

O Sr. Pedro Ludovico - SaIba V.
Ex.· que o oficial que prendeu o Dr.
Jacl de Assis foI logo em segui<la.
posto para fora da Polida, como ele
mento indesejá.vel.

O Sr. JaZes Machado - A exclusão
dêsse aneiaI da Policia se veri!1cou
multo tempo depoIs da violência pra.
tIcada.

O SR. JOSJ:: BONIFACIO - O 1m
portante não é que tenha sido posto
para. fora da Policia o referido oficIal;.
o relevante, no caso. é que êle tenha
feito parte dessa mesma Policia.

O ST. Dario Cardoso - Posso anr
mar a V. Ex.a que o govérno do Sr.
Pedro Ludovico náo é responsável por
êsse rato.

o SR. JOSÉ BONIFACIO
V. Ex.a • naquela época era., creIo, Pre
sIdente do TrIbunal EleItoral.

O Sr. Dario Cardoso - Era desem
bargador do Tribunal de Apelaçã.o.
Com minha responsabilidade de jul.z,
quero esclarecer a V. Ex.- que o Go
vêrno do Estado não foI responsávt:l
pela prisão do Dr. Jac1 de Assis·, Foi
um delegado que, arvorando-se em au
toridade superior, efetuou b sua pri
são. Aliás o Tribunal, imediatamen
te, com meu voto, concedeu~lhe uma
ordem de habeas-corpus, que fol cum
prida tão logo dela teve conhecimento
o Chefe de Policia.

O SR. JOSg BONIFACIO
V _ Ex.a. como desembargador, estâ
acima das contingências pol1tIcas.

O Sr. JaZes Machado - O Dr. Jaci
de Assis foi preso na capital do Esta
do. Em seguida., conduzido de auto
móvel a Goiãnia, e a1 se achava quan-·
do o Tribunal concedeu a. ordem de
habeas-corpus. Essa circunstância não
pode ser ignorada.. E' lmpossivel que
o Govêrno não soubesse.



-182 -

o Sr. Pedro Ludovico - O Or. Ja
el de ASsis. na oplnilo de VV. Exs. é
um anjo de candura. E' precIso. po
rém. que se saiba ser hábIto seu di!a
mar a todo mundo.

O Sr. JaZes Machado - Nunca. to
dana. foi chama.do á responsablllda
de por quaisquer gestos ou palavras
que denotassem di!alllação.

O SR. JOSE: BONIFACIO
Al1á.s V. Ex.a • Sr. Senador Pedrc Lu
dovico. também não pode ser 1ncluido
entre as pessoas que têm qual1dades
celestiais.

O Sr. Peàro Ludov!co - Saiba TI.
Ex.a. que ninguém mais ~o que eu, em
todo meu Govêrno, durante 15 anos.
respeitou uma criatura humana.

O Sr. Rui Santos - Durante o curto
prazo. .. (Risos. )

O Sr. Dario Cardoso - Nunca o
JudIciário to! tão respeitado em mi
nha terra qua.nto sob o governo do
Sr. Pedro Ludovlco.

O SR. JOSÉ BONIFAcrO
Pensei que o nobre Senador já estava
lncluido na pre-história da DItadura.
S. Ex..- cominou em sua terra por lar-

, go espaço de tempo e s6 deixou o po
der quando o ditador foI escorraçado
do Palac1o.

O Sr. Dario Cardoso - V. Ex.a não
tem autoridade para fazer criticas ao
govérno do Sr. Pedro LudovIco, ho-·
mero merecedor da estima públlca.
por 1sso que 'Drestou extraordinários
6erviços ao seu Estado e ao Brasil,
ao qual deu uma bela. e moderna. ci
dade. empreendimentos que raros ho
mens são capazes de levar a têrmo.

(Trocam-se apartes.)

O SR. PRESIDENTE {Fazenao soar
os tímpanos) - Advirto o nobre orr.uor
Que estA findo o tempo de que d1s
pee.

O SR. JOSÉ BON:IFACIO - Um
mJnuto apenas. Sr. Pres1dente. para
responder ao aparte do nobre ex-de
sembargador.

Não há de ser em um ex-desembar
gador pol1tico. faccioso. Que reconhe
ça autoridade para julgar meus atos
<Muito bem. Palmas ~)

o Sr. Dario Ca.rdoso - Devolvo a
ofensa 11 V. Ex." em quem não reco
nheço autorida.de para. criticar a. mi
nha conduta como ju1z, mesmo' por
Que V. Ex.& não a conhece. Faccioso
é quem a.taca gratuita. e infundada
mente pessoa cuja vida pública. desco-·
nhece. (Trocam-se numerosos apar
tes. )

O SR. J08lt BONIFACIO
VV. Exs. est.ão inquietos. Isso faz des
confiar muita coisa ... (Riso.)

A nobre Assembléia tem aI um pa
Co de amostra do que !ol o Govêrno
d.e Goiás durante os quinze anos de
ditadura.. (Palmas.)

Sr. Presidente, concluindo minhws
palavras quero apenas fazer estoar
nesta Assembll:iá um cnso que pode
parecer mlnusculo a alguns. mas. que
a.os olhos dos verdadeiros democratas,
tem ampla significação. Minhas pa
lavras ficarão nos Anais desta Casa.
como protesto veemente e oxalá che
guem ao Sr. Ministro da Justiça para
que esses abusos cessem. não apenas
em Goiás, senão em todo o território da.
República. {},!1.I.'Ut> bem. muito bem.
Palmas.)

O SR. MAUR:tCIO GRABOIS 
Sr_ Presidente. peço a. palavra. pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE -..:.. Tem a pala
vra o nobre Rep~esentante.

O SR. MAURtCIO GRA130IS (Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente. Srs. Re...
p:-esentantes. são do conhecimento de
tôda população do DIstrIto Federa!
os lamentáveis acontecimentos ocor...
rIdos na Largo da Carioca, prova..
cados por elementos a servIço da -rea.
ção. (Protestos e não apoiados.)

VV. EEx.1. se poderão defender. des";
ta tribuna.. dos mortos e feridos que
lá estão. acusando os reacionãr1os. e
não podem abafar a voz do prolet~

dado. da lelnocra.cla neste recinto.
(PaZ7na3' da bancada comunista. Pro
testos da mettoria.)

Venho, em nome do meU P&.rtidO',
protestar contra o a.to da Policia d.o
Br. PereIra Lira.. que a.t1rÕu contra
o pO\TO indefeso. que la. em praça pú..

C·) - Não rol revisto 'pelo ora.dor.
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bllca comemorar uma data querida. ao
proletariado, a do pIime1ro aniversárlo
da legalidade do Pa.rtIdo Comumsta
do Brasil.

(Trocam-se vá.rios apaTt~ )

Sr. PresIdente, apelo para V. Ex.~

no sentido de me manter a palavra.
O Sr. Glicério AZves Porque

VV.EEx.a desobedeceram ao Chefe de
PoliCia?

O SR. PRESIDENTE <fazendo soar
0$ tfmpanos> - Atenção 1 Está com a
pa.lavra o Sr. Mauricio Grabots.

O SR. MAURíCIO GRABOIS 
Peço ao nobre Deputado que mantenha
s. calma:. S. Ex.a. está seguindo o
exemplo da Policla, tenha tolerância;
não imite a Policla Especial, a Policia
do Sr. FUinto :M:Uller.

O Sr. Getúlía Mou.ra - Isto aqui
não é Rússia: é Braslll (Há outros
apartes. )

O SR. MAURíCIO GRABOIS
Minha voz não serâ. abafada..

51". Presidente. ejs a democr.acJa. da.
maioria d~te Parlamento. no exemplo
que testemunham.os.

(Trocam-Se veementes a~artes. J

O Sr. Soares Filho - TOclos têm
o d.i.reito de expender seu pensamento;
deve seI' permjtjdo .ao oraàor manlfe.s
tar-.se.

o SR. r-.iAUItIcrQ GRABOIS 
Sr. Presidente, a atitude da. malori~

é Ictentlca a dos provocadores do Lar
go da Carioca; mas não será. surocada
a voz do meu pa.rtMo, a voz ào povo.

(Apartes e protestos dct mato
ria.)

Sr. Presidente. em nome da. aemo
cracia, peço a V. Ex." que me mante
1lha a palavra.

O SR. PRESIDENTE (/azenao soar
03 tfmpanos) - Peço a atenção dos
Brs. Representantes, a fim de que
permitam ao orador prosseguIr.

O SR. MAUlttCIO GR.A.1l01S 
6r. PresIdente. ao protestar enérgica
e veementemente. contra. os a.tenta
dos cometidos no Largo da Carioca,
quero a.pontar os culpados da. chacina.,

mostrar ao povo brasileiro como o
Partido Comunista, desde o llrimelro
Instante, manteve uma atItude de or
dem. e tranqüilidade contt'a as provv
caçOes fascistas. (Protestos da maio
ria e apartes da bancada comunis
ta.) ~ este o InotIvo por qtte estou
na tribuna. <TrOCam-se novos peemen
tes apartes; o S?". Presidente jaz soar
demoradamente os tfmpanos.)

Faço um apelo a todos os Srs. Re
j:' ~sentantes. sejam Quais forem seus
pa1'tidos, para qUe ouçall1 nossa pala.
vra, a palavra do Partido Comunis
ta e respondam se o puderem, aos
nossos argumentos. Não serão os gri
tos que abafar:io minha voz. Vou pro~

seguir.
O Sr. Armda Câmara - Desejaria

saber f.e- V. Ex.ll. vem à. tribuna para
acusar ou dcícUtlcr-sc.

O SR. MAU!UCrO GRAEOIS 
Venhv acusar. (Prote:;tos no recinto.)

O Sr. Arruda Câmara - V. Ex,lI. não
tern o direita de acusar. Os provoca
dotes podem defender-se. Não têm o
direito de acusar! (Trocam-se apar
tes,>

O SR. PRESIDENTE - Está findo
o tempo de que dispunha o orador.

O SR. ~I[AURICIO GRABOIS 
N2.o pode estar findo, porque não
tive a palavra assegumd:1 pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a es
ta fazendo grave acusação à Mesa.
Ná,o tel1ho meios para evitar a fala
dos Senl10res Representantes. Minha
função é cham2.r a atenção. Foi o que
fiz, reiteradamente. Se V._Ex.'" dese
j a, posso suspender a sessao.

O SR. MAURICIO GRA130IS 
Sr. Presidente. respeito e acato a au
tOridade de V. Ex.a: aprecio seu es
ph:ito liberal; entretanto, como viu
V. Ex.a tui todo temvo, interromp1do
pelos apartes.

O SR. PRESIDENTE - O tempo
de V. Ex.a, entretanto está fIndo e
não posso prorrogá-lo.

O SR. MAURICIO GRABOlS 
Perfeitamente. Atendo a. V. Ex.·.

O ~R. JORGE AMADO - Sr. Pre
sidente. peço a. palavra, pela. ordem.
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o SR. PRESIDEN'l'E - Tem a pa
lavra O nobre" Representante.

Faço um apêlo aos Senhores Repre
sentantes. para que não Interrompam
os oradores.

O SR. JORGE AMADO (Pela or
dem) (.) - Sr. Presidente, a voz do
ParUdo Comunlsta será ouvida nesta
Casa, porque o" Senador e os DeputadOS
comlUl1stas. com assento nesta assem
bléia Constituinte, foram tão eleitos
pelo povo como os de outros parUdos.
Seria antl-demoorãt1co, huItúlhante

para esta Assembléia Constituinte, se
não pudesse, DO dia de hoje" depois
de tão lamentáveis e lutuosos 8conte
cimentos. ontem ocorridos, ser escuta
da. a voz dos Representantes de qual
quer partido, especialmente do meu,
de tal forma. envolvido e vitima. que é
de provocações: seria humilhante que
um Deputado comunista não tivesse a
liberdade de falar e ser ouvido num
ambiente democrático.

O Sr. Glicerio Alves - V. Ex8
• não

pode ter a.utoridade para reclamar,
de vez que, em certa ocasião quando
eu falava desse tribuna, tôda a ban
ca.da comunista velo cerrax fileira em
tOrno de mim, procurando impedir a
manifestação de meu pensamento. tal
o número de apartes proferidos :t,O

mesmo tempo.

O SR. JORGE AMADO - Sr. Pre
sidente. se por acaso intnba palavra
a do segundo Deputado Comunista
que hoje vem referir-se aos aconteci
mentos de ontem. náo puaer ts.zer-se
conhecida, porque a maioria. o impe
de, então, seriam ma10res as acusa·
ções Que neste momento eu tivessr!
de fazer. Se a matorla não consente
que os Deputados comunistas ocupem
a. tribuna.. é porque não quer que a

. nação OUça a verdade sôbre as ocor
rências. (Não apoiados da maioria.;
apoiados da bancat:Uz comunista. ) E
porque têm medo dessa. \'erdade; é
porque não têm s.rgumentos com que
responder às nossas atlrmaçi5es.

Não v1mos para esta tribuna ata·
car partidos ou a.tacar o govêrno. V1
mos, apenas. para d12er Que ontem,
no Largo da canoca., a reação e o

(.) (Não rol revisto peJo orador) .

fascIsmo deram mais um passo para
que se feche esta Casa do povo. a
Assembléia Constituinte. Esse e o fim
visado pelos pro'Vocadores; é o fim a
que se dirigem os que agridem inde-
fesos cIdadãos. -

Durante todo o dia. de ontem, depu
ts.nos comunistas procura:ram entr.n-;
der-se com o Sr. Ministro da Justiça. .
e com o Sr. Chefe de PoUcla, no
~enUdo de um acOrdo sObre o com1cIo ,.
do Largo da Ca.r1oca.

Sr. Pres~dente. devo referir que, es
tou chegando da cidade de Santos. da.
sItiada cidade de Santos. E lá, o.s.
mesma noite de ontem, falei perante
trInta. mil pessoas - operários, povo
de Santos. E nã.o ocorreu a minlma.
desordem no com1cl0 realizado _ Cem
mil pessoas reuniram-se também on
tem, em praça. pública, em São Paulo•.
pará. ouvir a pala.vra dos oradores co·
mun1stas; e nenhuma desordem se ve
rIficou. Os comunistas não promo
vem a desordem; os i comunistas nÀ.o
esLão in teressados na desordem (apena
dos àa bancada comunista): OS co
munistas não estão interessados na.
liquidação da democracia brasl1elra.
Sabem, por experiêncIa própria, todos
os d~mocratas desta Casa, quais os
interessados na liquidação da demo
cracIa, que renasce no Brasll apó3
tantos anos de dolorosa opressão; sa
bem perfeitamente qUe o que se esta
verificando. agora é simples repetição
daqueles !atos que se deram em 1937
e redundaram no fechamento do Con·
gresso e na opressão e escravIzação
do povo brasileiro. Estão se repetln
d\J êsses fatos e, Sr. Presidente, desta
trIbuna, o Partido Comunista do
Brasil vem reafirmar a sua posição .
em e.efesa. da. ordem", em defesa da
tranqu111dade. em defesa da União
nacional e contra a fome. contra a
miséria, contra o estado de desgraça
em que vive o nosso povo.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao orador que está findo o tempo de
que dispunha.

O SR. JORGE AMADO - Duas
pa.lavras para terrnlnar, Sr. Presi
dente.

'Não é derramando o sangue dos ci
dadãos nem perseguindo comun1st~
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(-) Não tol revisto pelo orador.

rida ordem aos Srs. Representantes
Georgino AvéUno e Nereu Ramos. sa
licite.ndo dê~ses ilustres colegas a sua
atuação junto ao Sr. Mimstro 1a
Justiça. para revogação de ordem tão
arbitráría. ordem que a ninguém se
ria possível levar a sério, porque. ten
do o Partido convocado um comfcio
110 centro da cidade e havendo a Po
lícia declarado que, até ulterior del1
beraçáo, ê::;se comício só poderia rea
lizar-se em Ipanema. é realmente res
ponder com desacerLo a assunto mui
to grave.

O 5r. Carlos Nogueira - Absolu
mente. O local c a hora eram impró
prios para a realização do comício,
dado o movimento que aU habitual
mente se verifica. princ1palmente .la
hora para que fõra marcado.

O SR. CARLOS PRESTES - Não
haverá. então, no centro da Capital
da República. um local onde se pos·
sa realizar um comício?! Não existe
hoje grande cidade - Ncw York.
Washington, Londres, Paris - onde
não haja. no centro urbano, lugar
para a realização de reuniões dessa
natureza.

Senhores. 110 dia do comícIo. o Par
tido Comunista do Brasil, por dois de
seus Representantes nesta Casa. Se
nhores Mauricio Grabois e Agostinho
Olíveira. procurou, durante tôda a
manhã. S. Exll

• o Sr. l'vlinistto d~

Jus ciça. Tudo fizeram êsses Repre
sentantes pa ra entrar em contat.l

com essa autoridade. Não o canse·
guiram. porque s. ExD.. sumIu. Pro·
curando a Sr. Chefe de Policia, esti
veram na I?elegacia da Ordem PO'
lítica e Social. a fim de falar ao Se
nhor Coronel ImbassaL Tôdas as au
toridades polidais. incumbidas de ze
lar pela segurança da população da
ca.pital da Republka. desapareceram.
apesar da insistência com que foram
por nÓs procuradas. Os Srs. Mauri
cIo GraboJs e TrUJno Correta., aos
quais fOra marcada à tarde uma a.u
diênc3a pelo Sr. MJn1stro da Justiça.
não conseguiram ser recebidos, a fim
de obter decisão a respelto do comí
cIo. Ao terminar ontem nesta Casa
o meu dIscurso, tive noticia de que
náo f6m possíVel ·obter contato com.
aQ.uêle titular. SoliciteI. então. ao

que o govêmo vai resolver os proble
mas do Brasil. O Pat'tldo Comunis
ta, neste momento tão grave. chama
todos os democratas ...

O Sr. Glicério Alves - De punhos
fechados ...

f;

O SR. JORGE AMADO - •.. para
que se unam num bloco férreo. a fim
de que. mais uma vez, não seja es
magada em nossa pátria a democra
cIa. que tanto sacrifício custou à.que
les heróicos soldados da Fôrça Expe
dicionária Brasl1elra. (Muito bem;
muito bem: Pa2mas da bancada co
munista. )

O SR. CARLOS PRESTES - Se
nhor Presidente. peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. CARLOS PRESTES (-)
(peZa ordem) (Movimento de. aten
ção) - Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes; espero Que a maioria já es
teja disposta 3 ouvir o depoimento do
Partido Comunista sôbre os aconte
cimentos lamentáveis e lutuosos de-

\)ntem à tarde. no Largo da Carioca.
nesta Capl tal.

Desejamos simplesmente fazer um
depoimento sereno e calmo. Queremos
dIzer a esta Casa. queremos dizer à
Nação intei!a, onde estão os provoca
aores. os crimlnosos, 0$ culpados das
desordens da noite passada.

Senhores. há. dez dias o Partido Co
munista marcou um comicio para o
Largo da Carioca. a realizar-se no dia
23 de mu.lo. as 18 horas e 30~ há dez
dIas o Partido Comunista fazia in
tensa propaga.nda para efetlvaçã')
dêsse comicio. a fim de comemorai
uma data da democracia. ou seja o
primeiro ano de existência legal do
Partido Comunista do Brasil. Na vés
pera dêsse comlcla - comício comu
ntea.do à Policia. tlxando local. dia e
hora - o Sr. Coronel Imbo~saj bat-

. xou a ordem Que já. foi Uda desta tri
buna. Tomamos conhecimento dessa
ordem. tanto que a trouxemos ao ple
nário da Constituinte, tendo antes
sido mostrada por mim ao Presiden
te da Casa. .A. êsse respeito devo di
zer que entregue uma cópia da re1e-
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Deputado Batista Neto. fOsse ao Largo
da. Carioca. a :f1m de entender-se com
as autoridades responsáveis pela ma
nutenção da ordem para saber d2',s
mesmas. como última decisão. se (J'

comfcl0 poderia ser transferido para
outro local préxlmo - Esplanada do
Castelo, Praça Paris - e, caso ná:J

se tornasse possivel. pedir ainda au
torIzação para. usando os alto-falan
tes convidar a masa no dissolver-se.
Foi justamente o que fêz o Represen
tante. Sr. Batista Neto. Com auto··

rização do Delegado de Polícia, que
estava !la praça comandando aquêle
grupo de policiais o Deputado Ba-

tista Neto dirigiu:"se às diversas con
centrações populares, aconselhando
ao povo se dissolvesse. Falava na se
gunda concentração - palavras sim
ples. judiciosas ~ quando começou a
fusllarla provocada p~la polícia. Fo!

a polícia que atirou contra o povo, no
momento em que sentiu que o Parti
do Comunista não se deixava arrasta):
pelas provocaç.õe~. não aconselhava
ao povo a assaltar a praça nem a des' ,.
respeitar as autoridades.

O Sr. Glicerio Alves - Não é o qu~

diz tôda a imprensa do RIo de Ja
neiro.

o SR. CARLOS PRESTES. -:- Se
nhores. a posição do Partido Comu
nista é de respeito às decisões das a.u
toridades, mas às decisões sérias, ho
nestas, e não às decisões como a do
Coronel Imbassaí.

Esperávamos que até segunda or
dem 9. Chefatura de PolIcia desse uma
resposta mais séria do que a do mes
mo Coronel.

O Partido Comunista está decidido
a acatar. e tem acatado, as decisões
das autorIdades, mas, acatando-as.
náo fica de braços cruzados quando
.se trata de defender a democracia.
Estamos lutando por .ela e pelo res
peito a um direito, dos mais elemen
tares nas democracias, o de reunião
E ai daqueles democratas que náo se
levantarem frente a atentados da na..
tureza dos cometidos ontem à noite na
Capital da República.

O SR. PRESIDENTE - Lembro
ao nobre orador Que seu tempo està
lindo.

o SR. CARLOS PRESTES - Ter
m1narel já. Sr. Presidente.

Infelizmente, a imprensa desta ca..
pital. segundo verifico de exemplare~

desta manhã, prestou-se hoje a sér
instrumento da reação (Não apoiados>
Justamente por isso. peço a V. Exa
Sr. Presidente, faça incluir nos AnaJs
desta Casa. para salvar a dignidade a
a ho:nra da imprensa brllsllelra.. o ar
tigo que o j01'n9.Usta. Rafael Correla. de
Oliveira ma.ndou para o "Estado de São
Paulo" e que foi publlca<1o no seu nú
mero de hoje.

O Partido Comunista convoca. todos
os democratas. todos os Partidos que
queiram realmente defender nossa;
Pátria da réação e do fascismo. a se
unirem e protestarem exigindo do
Govêrno eJa República· a expulsão dês
Ges reacionários. dêsses criminosos que
já fizeram derramar o sangue de nosso
povo. (Muito bem; muito bem. Pal
mas da bancada comunista).

O SR. DARIO CARDOSO - SenhGr
Presidente, peço a palavra, pela. Or
cem.

o •

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra o nobre Representante.

O SR. DARIO CARDOSO - (Pela:
ordem) - Sr. Presidente. Srs. Re
presentantes: S~u, por índole. avêsso a.
trazer a público ql1alquer docwnento.
ou fa.) ena.ltecedor de minha pessoa,
porque sempre vivi obscuramente e
jamais procurei fazer publlcidade em
tOrno de meu nome. Mas, ha pouco,
fui rudemente atacado desta tribun9.
})elo nobre deputado Sr. J05ê Bor.J
fado, que me taxou de juiz poUtlco e
facc1oso ...

O Sr. Jose B:Jnijacio - Apenas re..
videi palavras veementes de V. Ex.·
com outras também veementes .

O SR. DARIO CARDOSO Se
usei de linguagem menos parlamentar,
no calOr da discussão, eu me penlten
cio e peço desçulpas a V. Ex.a.

O Sr. José Bonijacfo - Igual pro
cedlmento terei. então.

O Sr. Leopoldo Peres - conheço a
tratUçáo do orador oomo magistrado
digno e homem de cultura. que honra
sua terra.
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o SR. DARIO CARDOSO - Agra
deço , o aparte de V. Ex.a.. Aqui mes
mo, nesta Assembléia, tem assento um
elos mais ilustrados e dign05 represen
tantes do. U. D. N., o Sr. Gabriel
Passos, que, como Procura-dor Geral da
República. em parecer público. decla
rou que eu vinha honrando e dlgnif1
cando a pres1dêncía do Tribunal de
Gol!Ls.

O Sr:. Pedro Ludovico - O Sr. Da
rio Cardoso foi um dos mais llustres e
digne'S ju1zes que tem tido o Estado
de .Goiás.

O Sr. Galena Paranhos - O ora<ior
Pela SUa cultura e pelo seu car2.ter,
hODIaria qualquer Tribunal do Pais.

O SR. DARIO CARDOSO - Agra
deço a V. V. Ex.as. Ante o que ha
pouco se passou nêste Plenário. vejo
lne na contingênci& de trazer BO co
nhecimen to da Casa um documento
extraordinàriamente honroso pa.ra
m.1nha vida de juiz.

O Sr. José Varela - V. Ex.· é um
, espírito brilhante. e. portanto c:lliVe

ter sido um ótimo juiz.

O SR. DARIO CARDOSO - Mui
to 'agradeço a V. Ex.o..,

Trata-se. Srs. Constituin~s. da ata
de uma da s sesEóes plenárias do 00
lendo Tribunal de Goiás, no decurso
da qual me foi prestada. em razão d~

meu afast.'1ll1~nto do seio daquêle tra
dicional e respei ta.dfssimo Colégio Ju
d!ciário. p0r manifesta-;áo unânime de
seU'.5 membros. honrosa e desvanecedo
ra homenagem. E devo a·centu:!.!'. Sr.
PresIdente. que nêsse documento se
contém o discurso que então pronun
ciou o atual Presidente do referido
Tribunal. o Exmo. Sr. Desembargador
E'Ládio de Amorim, um dos m~iores

juizes que tem tido o meu Estado e
que. assim pela sua·cultura., como pelas
suas grnndes qualidades de caráter.
honraria a Qualquer 'n"'lbunal brasi
leiro. O Sr. Desembargador Elád10 de
Amorim foi o Interventor Federal no
Estado. quando se deu o golpe àe 29
de outubro e o governou Com a tn.alor
Integridade e patriot1smo. a.té a' reall
zaçâo do pleito de 2 de dezembro do
ano p~do. .

o Sr. JaZes 1't!acluulo - Multo
bem.

O SR. DARIO CARDOSO Os
conceitos excessi.vamente generosos
emitidos por êsse eminente magistrado
a meu respeito e subscritos por todos
os membros do Tribunal a que tive a
honra de pertencer, constItuem do
cumento de tal valia, que a sua le~

tura dispensará qua.lquer outro ar
gumento que possa produzir em de
fesa de minha conduta no exercicio d3.
jud~caturn·. como me disDensará de
responder t\ quaisquer outras incre
pações que, como juiz. me possam ser
feitas de futuro. Se, portant.o, fui
juiz politic'J e faccioso, :l acusaçã.o ha.
de forçosamente estender~se n todo~

os membros do Tribunal de GoIás que
tão extraoràin2.rinmente enaltecem a.
mInha p:1ssO-gcm pela m3.gistratura
goiana.

1:: do scgn~nte teor o docum~nto

em foco:

U Ata da 10.11 sessão ordinária das
Egrégias Câmaras ReunJdas, rea- .
lizada em 20 de março de 1946.
Presidência do Exmo. Sr. Des.
EJádio de Amorím. Aos vinte dIas
do mês de março do ano de mil
novecentos c qu~renta e seis, no
Pnlácio da JUStiÇ3, em Golànla.
c3.nital do Estado de Goiás. pre
SCl~tf'S 05 F."\mos. Sr. D~sembr\rp:a
dores EhüHo de Amorim - Pre
sidente, José Campos, Ovidio Ma
chado, Jorge Jardim, Clóvis Esse
llu e Moacir de l\1orais e bem as
sim os Exmos. Srs. Drs. Hei tor
de 1\1. FIeUl'l e InácIo Bento de
Loiola, Procurador Geral do Esta
do. à hora regimental. tal n.bert~

a sessão. sendo, a seguir, lida. e
aprovada a ata da a.nterior. Ho
menagem: - Tendo o E.."mo. se
nhor Des. Presidente proposto
se fizesse constar. na ata dos tra
balhos do dIa. um voto de pezar
de saudade pelo' afastamento do
Exmo. Sr. Des. Dario Délio
Cardoso, a Tribunal. por unanl
mIdade de votos. decidiu acolher
a proposta, associa.ndo-se a essa
decIsão o Exmo. Sr. Dr. Pro
curador Geral do Estado. Foram



-188-

as seguintes as palavras do EJ'
eelenÚSSlmo Sr. Des. EládI0 de
Amorim: "Proponho e solicIto ~o

EgrégIo Tribunal Pleno consinta. a.
inserção na ata de um voto de
intenso pezar e de saudade pe10
afastamento do nosso eminente e
estimado colega Exmo. Sr. DeS.
D~"'() Qé.\\~ C'õ.~~~'E>~, 'ti't'2l. 'a.'POOt:1,'l.
ta.do por motivo de saúde. por
vArios anos de lutas incessanteS
na distribuIção serena da. justlç.s..
na interpretação segtiI'a" da leI, na
npl1ca.çlio lntel1gente dos preceitoS
jurídicos, exerceu o Des. Dario
Cardoso a sua árdua profissão de
magistrado com o Inexcedível re
levo e Inapa.gável" brilho, aelxaI1-
de nos anais judIciários uma efí~

tetra lumInosa que jamais se apa
garã., por seus trabalhos rIcos etn
ensmamentos jur1.d1cos. not.áve1S'
pela profundeza dos conceitos e
segurança das conclusões. O ho-
menageado, pelos seus a.ltos t1tu

·100, h:npôs-se, há mUlto. é,.. nossa
est1m~ e consIderação. de que tão
bem. ~~ 'S.~u.~ ~'õ.~'t ~"t~~'t)'! ~()'tt1'\)

juiz dos ma1s cultos. aos ma1s la.
borlosos e Integras. Seguindo f:I,

trilha das. grandes juises revelou-se
S. Ex.- um magIstrado digno não
somente da judicatura de GoIáS,
mas a altura Oê exercê~la coUl
brllhantlsmo em qualquer outrO
Tribunal brasllelro. seu talento
pereg11no se patenteia da clarez1t
e facIlidade com que escreve e
com que fala. Nio foI o Des.
Dario Cardoso apenas um grande
3u1z. mas também um grande che"
te do Poder Judidãor10 de Goiás.
onde se notab1liz01.l pelo saber e
pela consdêncla no sereno desem~

penho da aUvldade proveltosa que
exerceu corno Pr~sidente dêstê
Tribunal, fun~n.o hQnro~a CQm.q.u~

vem de encerrar a sua carreIra
de magistrado, cercado de rea.l e
sincero afeto d.os seus colegas. O
ex-PresIdente desta Casa, ora
afastado das atividades judican-
tes, fê2 jus a homenagem pro-
posta, pelos relevantes. notáveIS
e inesquecíveis serviços que pres"
tou à. causa. da Justiça no alto
pOsto que acaba. de desempenhar

e pelo reconhecimento dos seus
méritos, como magistrado e cI
dadão. ornamento 10<.ontestável
da. Magistratura local e um dos
expoentes mais elevados da cul
tura. juridica em nosso Estado.
Com a sua aposentadoria, pe:rde
o nosso Tribunal uma das figutas
mals destacadas e de maior real
ce. e cada um de seus membl'OS
o (:onvlvio diuturno: a feliz com..
panhia de wn roagnif1co colega., .
companheiro de saerificio, de um.
ótimo e verdadeiro amigo." A se
guir. falara.m os Exmos. Srs. De
sembargadores José Campos, ov!
dlo Machado, Jorge Jardim, Cló
vis Esselin e J o.c;é de Morais e
também o Exmo. Sr. Dr. 'Heitor
Fleurl ...

Gabinete da Presldência do Ttl
bunl11 de Apelaçã.o do Estado de
Goiás. em GolAnia, 26 de março
de 1946. - Conforme o original,
Baláufno Sousa, Chefe do Gabi
nete. "

•
S't. ?'te~\.d~'!\.\R;. tl'\1.\~ t"ta."re'r ac CO-

nhecimento da Casa. embora com
grande constrangimento, essa manifes
ta.ção de meus antigos colegas, pa.ra.
que fique. de uma vêz por rodas. es
clarecIda a maneira como me conduzi
no desempenho da eJC:celsa e esp1nno
sa função de distribuIdor da justiça.

Devo dizer que o nobre Deput3do
Sr . José Bon1!B.Cl0 confundlu, no ca
lor do revIde, a uma. express9.o que
julguei ofensiva a meUs brios de j\l1Z.
com meu proceder de homem púbUcO
em relação à coletividade o qUEI ja
mais se revestiu de caráter VIolento
nem pecou por falta. de serenidade.
Minha conduta <:Cmo juiz.. que aUas
nã.o é conll..-eclda. do ilustre e nobre
Representante, eu a coloco, Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes aclma. de
qualquer ataque; e & prova de que a.
tal altura pode ser posta, eu a tEnho
na. desvanecedora IIlanifestação de
rneus colegas do honrado e sempre
respeitado Tribuna.! de GoIás. que
acE. bo de ler. .

Já encerrei minha carreIra de juiZ.
aqui estou desempenhando um JIUl,I1
dato poUt1co. portanto nada me Im
pede de ser calorOõO nos deb:ltes, po1s
n§.o estou ma1s jungldo Ao serenld&de
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que sempre mantive como magistrado.
Sr. Presidente, esta fase de nllnna

vida, diz-me a consciência que a en
cerrei dignamente e por isso mesmo.
desafio quem quer que seJa. a. provar
o menor deslise por mim pmticaao no
exercicio da função judicial. <Muito
bem. muito bem. Palmas.)

O SR. HERMES UMA -. Sr. Pre
sIdente. peço a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante

O SR. HERJMiES LIMA <pela or
dem) - Sr. Presidente. Srs. Consti
tuintes: em relação aos acon~ecl:nen

tos de ontem no Largo da Can.•ca a
Esquerda Democrática vem manIfes
tar ::lUa opinião. que é a seguinte:
achamos Que [oi êrro grave ::lo Par
tido Comunista o ter insistido lla l'E'3
llzação do comício naquele local. O
Partido dispunha de outros meio5 para
prote~tar contra a ord'em da ?Qlicia
que não lhe permitiu realizar ali o
anunciado meeting.

O Sr. Carlos Prestes - O Partido
Comunista, durante todo o dia de on
tem. fez os esforços mais ingente5 para
conseguir' uma decisão da aut.oridade
polícial a respeito do comício. Não o
conseguiu até a última hora, ~ ainda
fot a palavra do Partido que '7vitou
maior matança no Largo da C-aricca.

O SR. HER.M:ES LIMA Isso
prova apenas que a atitude 1<1 poli
cia, como passarei logo em seguidt> a
comentar, foi uma atitude Que ffit'rece
a mais enérgica repulsa; mas, ainda

, assim. embora houvesse o Part.1.1o en
vidado todos· os esforços pa~aobter

das autoridades. que se furtara m ao
contacto dos representantes comunis
tas, a mudança de localização.) não
podia. de maneira alguma; o ParUdo
agravar a situação. insistindo oeh" rea
lização do comícIo naquele lograalluro.

. (Muito bem.) Porque. SI' Prp.$i1.cnte.
estava desrespeitando ordem qUE> vi
nha de autoridades legais. e contrll
as quais poderia tomar providências
atra.vés de outros meIos e de 'utros
métodos. e não com a presençs. de
seus correllgIonários naquele local
(Mu1to bem. Palmas.)

O Sr. Leopoldo PeTes - V Ex...
tala camo patriota. e como jurJ~ts..

o Sr. Carlos Prestes - Propa~anda

de onze dias não poderIa ser' des
feIta assim tão fàcilmente. As malo
res vitimas foram pessoa.s do povo
que. por curiosidade. se dirigIram ao
Largo da Carioca para ouvir a p:lla
vra do Partido Comunista.

O SR. HERMES LIMA - V Ex. a
não perde minuto por esperar,

Tudo isso que V. Ex.a diz agr'lva,
apenas, a atitude da polida.

Srs Constituintes. a poliCIa assu
miu atitude em que faltou. ;u.é ao
respeito para com ~la mesma to para
com o poder público. Foi uma :ltjr.ude
dt im:onveniênc1a sem iim!tcs.
(Apoiados e protestos.)

O Sr. Ca~ Prestes - Lut.am'::; pela
democracia e~lão cederemos um pas::.o
nessa defesa.

O SR. HERMES LIMA - E evi·
dente que a policia. localizando o co
micio em praça distante, com.:l ~ da
Paz, no bairro de Ipanema, fr'.lsuava
sua realização, que poderia .JerrElta
mente ter t1do lugar, em ponL;o cen
tral da cida,de, em condições de tran
Qüilidade, como os realizados em 5:1n
tos e São Paulo.

E' evidente Que o Partido - r~pito

- não podería insurgir-se cuntr!'\. a
oraem da autoridade. Estava criando
situação que o convertia em ,uovoca
dor dos incidentes.

Que fez a polícia? Preparou • cí
lada. porque é exatamente um1 poli
CIa que não está à altura je : uas
funções. Obteve que houves~e a nro
vocação.

A policia podia tomar medidas pre
ventivas e não as tomou: a policia
preparou uma armadilha e fie 1:1 à
espera para que. de maneira v~!'da

deiramente vergonhosa aos no:-;sr,,:, fo
ros de povo clvilizado a11 rea d 7,tl c;se
lJ.ma das demonstrações de fôrça mais
infelizes, maJs deprimentes que a ci
dade do Rio de Janeiro tem conhe
cido.

Sr. Presidente, a verdade é ~s"a: no
caso. tanto errou o Partido Corntfnista
como foi infeliz a policia.

E' necessãr10 Que eu, falanrto C'm
nome de uma corrente polftJca da f'S
Querda. advirta a.o Partido Comlmlsta.
com cuja doutrina. econômica a Es
querda Democrátlcs. tem tantos pon-
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tos de contacto, e ainda por qu~ so
mos todos fôrças de esquerda, ~ pre
ciso que eu advirta q.o Partido Co
munista que êle não pode preJud.icar
o de~envolvlmento dessas fôrÇlS de
esquerda do pais, tomando a.tItudes
que s6 servem pnra dar pn.sto à rE:açáo.

O que há no Br~i1 é uma reação
. articulada. em que conhecidos e sI

nistros reacionários estáo dispostos a.
apunhalar a democracia. E o Partido
Comunista, per muitos de seus atos
impensados, está concorrendo para
isso.

E' necessário que o Partida Corou...
nista corrija sua tática e não compro...
meta o movimento da. esquerda n\.l
pa~. o

E. a propósito. quero lêr um pro
testo do Circulo Católico Maritai
nista, organlz3.çao proletária, não co
munista, protesto que' diz a!:sirn.

.. Circulo Ca tólico' .M:a:nta ':lista
protzsta energicamente mconceb1
vêl atitude policia atirando povo
desarmado apelando pronta ln!·er
venção vossênc1a sentido ~cspeito

vidas cidadãos brasileiros cordiais
saudações. - Alfredo Bevilliqua".

Sr. Presidente, a policia sa1u do
episódio, não como mantenedora da.
ordem, mas como uma insti!ulção Ire
recedora de censuras. (Muito bem,·
muito bem. Palmas.)

O SR. SEGADAS VIANA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESID~NTE - Tem a pa
laVra o nobre Representante.

O SR. SEGADAS VIANA (Pela or
dem I ([..e o seguint:J diSCV.TSO)

Sr. Presidente. em nome da bancada
ao P. T. B. e, por ela autorlzado &.
falar, cwnpre-me dizer o seguint.e·~
ainda pesa sôbre todos nós a dolor·H.!.
jmpressão dos lutuosos aconteclm~n

tos de ontem, em que o choque :l:l3

paIxões partIdárias se sobrepuzera:m
ao espírito de compreensão que d~ve

reinar em hora tão grave para a na.
c1onallda.de e para a sot:lrevivência da
democracia. í

Ainda nos confrange, Senhor Presl
dente, pensar que a Capital da Re
-pública foI palco de cenas que esp~-

rávamos não mals se repetissem em
nossa Pátria e que não honram no~sa.

evolução politica e nossos costumes de
povo c1vili:c:ado.

Homens, mulheres e crianças que
regressavam a seus lares depois cte
um dia de trabalho. viram-se surpre
f'ndldos pelas correrias, pelas agrl~S

sões. por unl tiroteio que lançou o pa
vor e o pânico, que encheu de des~s

p€ro mu.ltes lares. Que inquJetou a.
.população inteira. e, sobretudo. enl\l- o

tou a democracia.
~ses fatos de utna gravi<ia<1e o;em.

par, Senhor Presidente, mais do :.tt~~

nunca nos fazem lembrar que nos !n
cumbe uma permanente vigilã.n':ia,
para a defesa das liberdades públicas
e para a segurança da democraclq.,
cuja sobrevivência ,nos cumpre defen
der e que ngora vemos em perigo.

Nit.o será, por nlelo da violência q 1~

idéias bOas ou más deverão ser difun
dltias, porque a propaganda violenta
importa na subversão dos princlplt,)"l
d emocriiticos.

Não será. também, Senhor Pre.3t
r.pnte, o cmprêgo da violêncla q:J.e
lmpedlrá a propaganda de doutrtn..'\s
b6as ou más. porque o sangue derr&.
:nado apenas serve para a fecunda-

o çn.o de idéias e ldeais.
O Partido Trabalhista Brasileiro nã o

'tloder1a silencIar ante os bruta1s acon
tEcimentos que se desenrolaram nesta.
~idade. tanto mais que tem perma.
'nente a lembrança de companheiras
5eus que. durante a campanha ele1to
\'al, também tombaram pela -causa eD.\
Que estavam empenhados.

Sr. Presidente, esperamos, como :000
o povo espera, que sejam apuradas em
t'Igoroso inquérito, as responsablllda.
des. quaisquer que sejam os respún
~é.",·~is.

Se de agentes da autor1da~e pÚbltC3.
4jevem ser êles exemplarmente pwu
dos por terem invertido suas run~õPs.

tornando-se em elementos de subver
são da ordem. Se de agitadores poa.
t!cos, a par da punição, cumpre ao
Govêrno tomar as medidas necessa.
r1as a f1m de que nli.o contJnuemos a
assistir a destruição da democracla
pelos que se cUzem democratas, para
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que não vejamos repetir-se em nO.isa
Pá,1:.rla, quase trinta anos depois do
Que sucedeu em outro pais, os "dez
dias que abalaram o mundo".

O Senhor Presidente da Repüblica.
em cujo patriotismo confiamos, p.l.ra.
ISSO, terá de todo o povo um sincero
apôl0 da manutenção da ordem pú-

.bllca e nas medidas de segurança Cd.
democracia.

E a Nação inteira confIa que se
fará. justiça rigorosa para que fato:;
semelhantes jamais se repitam, sob
pena de vermo::; destruída, em sangue
e em morticínios. a democracia pela
qual nos batemos nos campos rie ba.
talha, pela qual centenas de brasilelT)'5
deram heroicamente a vida. (Multo
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra. pela.
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante (Pal
mas.)

O SR.. OTAVIO MANGABEIRA _
(Pela ordem) Sr. Presidente, dl:rel
desta tribuna: lembrai·vos de 37 I
Mas, aC'2'escentarei - e, ai, parti
cularmente, me dirijo aos nobre Re
presentantes comunistas .-: l~mbral

vos. doe 35! (Muito bem.)
Em 1935. era eu um dos dirigentes

da oposição nesta Casa. Desenvol..
víamos uma campanha vivaz. enérgi
·ca. incisiva. contra. o que conslderã.
vamos a usurpaçã.o do poder' pelo
então Presidente da República. A
certa. altura dêsse moVimento, a. vi
tória nos sorria.. e a nossa. aspiração,

. aspiração sincera, era de concorrer,
çomo hoje, pa.ra. o estabelecimento no
Brasil de verdade1r~.s Instituições de
mocriticas .

Em dado momento, pareceu que às·
nossas fôrças se vinham. reunir a. si
tuação rlogra.ndense. B. sltuação pau
lista. e a situação carioca.. Eram~
govema.dores: o ilustre Sr. Flores da
Cunha e 0$ saudosos Senhores Ar
m.ando Sa.les e Ped1'o Ernesto que
se aprestavam. para despedir-se do
situacionismo federal.

:A. esta altura, as atividades políti
cas do que se chamava então Aliança.
Libertadora t.omaram o caráter de
agitação no Pais. Quando essa agi
tação cresCeu de proporções, e sentl
que um desfecho vinha próximo, não
houve esforços que não empregasse,
não houve sacrl!iclos que não fizesse,
s. fim de ver se o evitava. Flz vá..
rias exortações a membros da Alian
ça Libertadora, mostrando que a nos
sa vitória esta.va próxima; que o nos
so dever era nos aliarmos, tôdas as
correntes democráticas. para estabe
lecer no País a DemocracIa a que as
pirávamos. Não fuI atendido. e eis
que, num triste dia de novembro, a
subvers~o explodiu. Foi esmagada..
O Govêrno serviu-:;e do pretexto do
combate ao comunismo para supri
mir no Brasll. tôdas as liberdades.
Desta tribuna. r-asseI a ser uma voz
que nunca se calou, contra todos os
projetos. resoluções e medIdas, com
que se construfram, uma por uma.
as peças da reação.

Annal, se fêz a. máquina: foI ela
precisamente Que funcionou a 10 d&
novembro. Caiu a' Democrada. no
Brasil.

Eis porque digo. hoje, angustiado,
ao Partido Comunista: Lembrai.vos,
por amor de Deus, de 35: porque sin
to que estais indo pelo mesmo ca
minho.

Quando se iniciara.m. náo há muito,
os trabalhos desta Assembléia: quan.
do entrara.m em atividade. após a di
t3ldura. 'JS poderes eleitos da Repúbli
ca, ninguém suponha que eu tenha
assumido, aqui, a <loti tude de serenida
de que é notória, por franqueza ou
comodismo. Não; não foi por êsse mo
tivo, mas por amor precisamente à
causa da restauração democrática. Sou
um homem já Idoso, viv1do e sofrido,
e sei que a Nação no momento, nlo
comporta agitações nem expressões de
magógicas. (Palmas prOlongadas>. A
hora é mesmo de serenIdade, que não
exclui a energia, de trabalho constru
tivo. de tolerâncIa, uns para com os
outros (Multo bem).

Já tive ocasIão de observar, desta
mesma tribuna. que a democracia. que
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surge é como uma plantasinha ainda
tenra. E é um crime c;ubmetê-Ia aos
'Vendavais. E' comeJ a ':r1anclnha. que
nasce e não pode ainda ser exposta
ao rigor das intempéries.

O Partido ·Comunista - por Inexpe
riência, talvez náo devo ~mpregar ou
tro têrmo - quer proceder no Brasil
como se estivéssemos nos Estados Uni
dos cu na Inglaterra, quando sabemos

.que mal despertamos do pesadêlo ter-
Tivel de oito anos de Estado Novo
lMuito bem>.

Sou, como ninguém ignora, um de
mocrata convicto. disposto a viver e
morrer pela causa democrática; não
creio seja a mesma a posição dos no
bres Representantes comunistas.

A Democracia a. qUe êles aspiram é
diferente daquela a que aspiramos nós
outros <Muito bem). Não duvido que.
muitas vêzes, sua verda.deira intenção
seja a de matar. no nascedouro, essa
mesma Democracia que hoje preten
demos construir, para que o Pais caia
no caos. e do caos possa surgir a de
mocracia a seu modo. ou seja. o co
munismo (Muito bem>

Não penso. como muita gente, Que
o comunismo não caiba no Brasil.
Considero o perigo comunista eviden
temente imenso, Não censuro os co
munistas, se procuram tornar trium
fante sua ideologia no pais. Se são
cornunistas. é esse o seu dever. o seu
papel: não os condeno por isso. Qual
o dever de um partido. ('.:Invicto da
verda·de do seu credo. senão promo
ver-lhe o triunfo? Agora. pa ra nós ou
tros. democratas . .:hegada é a hora de
reagir sem regervas. contra uma poli
tica ou uma tática que. por Inexpe
riência ou por cálculo. pOde levar, mais
e mais. a DemocracIa no Brasil ao de
finitivo sacrifício. (Muit" bem. Pal
mas) .

O Sr. Aloisio de Castro - V. Ex.a

entende que devemos ser contra O co
munismo. para salvagua.rda da demo- .
crac1a no B:asll? (Muito brm).

O SR. OTAVIO MANGABEmA _.
Exatamente. Eis porque me opotíbo ao
comunismo. e sem transigência possi
·Yel. (Pal77l43).

A União Democrática Nacional rei..
vindica para si. pelo órgão do seu
Presidente, o titulo de partLdo ~do povo,
com que pretende apresentar-se ao
pais o Pa.rtido Comunista. pela voz do
nobre Senador que aqui o representa.
e que assim declarou ontem. daqui,
desta mesma trlbW1a, aliás em exce
len te discurso.

Meu partido aspira a êsse titulo,
porque o povo no Brasil não é nem
Quer ser comunista (Muito bem; paZ
mas prolongadas). t?0mo não Quer ser,
tão pouco, reacionário .. (Novos aplau
sos) •

O Sr. Barreto Pinto - E' verdade.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Continuo a arvorar o nosso lema.:
uanti-<:omunistas sempre; re&cloná
rios. nunca! (Muito bem. Palmas) .

No que concerne às ocorrências de
ontem. convenho sem hesitações. em
que a policia andou mal Andou mal,
desde o inicio. Efetivamente. não é
sério que se diga .aos convocadores de
um "meetlng", à véspera de sua rea
lização: - Vão celebrar sua reunião
fora de vila e tênno! Melhor seria,
leal e honestamente proibir o coml
cio. (Muito bem.)

Agora, uma vez que as autoridades
proibiram a realização do comido em
determinado local desgraçadas seriam
estas se o comicio. mesmo a.<>sim. vless~
a reaUzar-se. zombandó das suas or
dens. (Muito bem. Palmas.)

O Sr. Getúlio Moura - SerLa a de-.
posição moral do Govêrno.

O Sr. Carlos Prestes - 1:: preciso.
porém, respeitar o direito de reunião.

SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Sim, mas dentro da lei.

O Sr. Carlos Prestes - Nas grandes
capitais do mundo realizam-se comi
clo~ dláriamente. O Partiào Comu
nista, durante um ano inteIro. rea
lizou comícios com centenas de milha
res de pessoas. Da. mais perfeita ot'
dem. Dentro da Capital da Repú
blica não se podem mais efetuar co- .
mfc1os?

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Podem, sim, efetuar-se. e aquI etou
eu que. daquela. bancada. requerl bl
formações ao Govêrno sôbre a~
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por que não permitiu que s~ realizasse
um comício no dia 1.0 de maio, Mas
é um direito das autorídades locali
zar os comícios. (Palmas.) Reconheço,
e disse a V. Ex.tL qUe, quando se lo·
caliz um cornicio, às vésperas de sua
realiz.'l.ção, fora de portas, 1 evidente
mente se pratico. ato que não pode
tneteccr a aprovação de nin~uér.n. ES
tou falando com a maior lealdade. e
como deve falar um democrata.

O Sr. Soares Filho - Sobretudo de
vemo:.. saUentar que uma ordem dessa
natureza diminui a autoridade,

O SR.. OTAVIO MANGABEIRA _
Proibido, porém, o cOtnl.cio, não há
como p6r C.iJ1 dúvida que. fazer diri
gir-se a massa popular para a praça
onde o comicio não dever1a nem po
deria realizar-se é pro\'ocar um cOn
flUo. e premeditadamet1tc. C:Jalmos.)

No Caso de ontem. a policia teria
errado duas vezes = a pl'imc1ra. quando
localizou o comido pata a Praça da
Paz, em Ipanema, nas condiç<Jes ex
postas; a segunda, quando não tomou
as mecHdas prcvcntiv:l5 quo. cr~io. po
deda ter t()lnaGo. para. que a multidão
não se reulliss~ no Largo da Carioca.
Mas OlJtrai resPcnsabili(!ade. A 1:10 caso,
tatvez a ma.ior. foi ri. do partido po
liUco que, pr{)ibido pela policia, de
reaUzar o seu "m~ct111g" no tefc!:1.do
largo. para. 19. arrastou o povo, ex
pondo~o, inclusive os incalltos. ao que
poJeria ser uma chacina de enormes
proporções.

O SR. PRESIDENTE - Ad\'Jrto o
nobre Representante d.e que está findo
o tempo.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA 
Mais um minuto apenas, Sr. Pres1...
dente.

Creio, senhores, que defini, com cla
reza, no caso de que se trata. v pensa
mcnt\..l d~ União Democrática Na
donal = anti-comunísta s'!mpre. reacio
nária nunca. Creio que o deIini; mas
terminarei dirigindo-n1e ao Oovêrno
dfl República - náo acredito absoluta
mente que lhe esteja nas intenções
repetir de qualquer modo. o golpe de
37, taço ao General Eudco Outro. essa
justIça (apoiados) e também ao Par
tido Comunista. para que mude de

táticas e métodos, Vamos tra btt.lharp

de mãos dadas, todos os brasileiros,
paro. dar. quanto antes, no Brasil. a.
Constituição que assegure de uma. Ve~

po~: tôuas. ao seu povo. o gôzo das
liberdades democráticas. (Muito bem;
muito bem. Palmas prolongadas. O
orador é cumprimentado.)

O SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre
sIdente, peça a pala vra, peJa ordem.

O 8ft. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Represent.ante.

O SR. NEREU RAMOS (Pela OT

d6m. Movimento geral de atenção) 
Sr. Presidente, quero íniciar as expH
caçôes que devemos nós os do P. S.
D., à ASSembléia Constituinte, dirt
gindo~me ao ilustre Senador Carlos
Prestes, que nos acusou do propósito
de lhe impedírmos a manifestação do
pensamento e a defesa do seu l?artido.

O Sr. Ca.rlos PTestes - V .. Ex. o. deve
dirigir.se ao Sr. Mauricio Graboís.

O SR. NEREU RAl\10S - Resoon
do, então, a S. Ex.o. e ao Deputado
Mauricio Graboü dlzenüo Q.ue lhes
falta aut.oridade para ceIl:5urar a
maiorta '.. -

O Sr. Geo't"ginô Abelino -- :Muito
bem.

O SR. NEREU RA~OS - .,. por...
que SS. Exs. não tomaram, em tempo.
as providêncí3.s necessárías para evita!"
que ccrreligioná:rios seus que. no
início dos nossos trabalhos cn<:híarn as
galerias. nos impedi~sem, a nós. da
rnaioria. de exprImir o nosso pensa
mento e traçar a nossa linha de con~

duta. (Muito lemo Palmas.)
Não precisaria, hoje, dar eX'Plicaçác

algum9. à Assembléia Constituinte.
não fÔl':l o respeito que lhe de"'e a
maioria. Depois do discurso do Sem1-
dor Luis CarJo5 Prestes, a responsa bill
dade do Partido Comunista transpa
rece translúcida da sua próprIa con
fissâo nesta tribuna.

S, Ex. a, usando expre!:são que não
quero reproduzir, porqu~ repugna ~

IIÚnha educação parlamentar (multo
bem). aludiu ao ato da pol1cia. trans
!eríndo o comício do Largo da CarIoca.
para ~utra praça. desta cidade e con
fessoU: expresS2.mente, que seu Partido.
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considerando absurda tal deteI'IIJJnação
(o quallficativo foi outro), entendeu
que não devia respeita-la. (Muito
bem.>

Ora, se o Partido Comunista enten
deu que a deliberação policIal não de
veria ser aca tada. tem de assumir.
perante a nação, a responsabilidade do
sangue ontem derramado.

O Sr. Leopoldo Peres - O argumen
to é lrrespondivel.

O SR. NER.EU RAMOS - A res
ponsabnidade dos fates. Que todos la.
mentamos, cabe e há de ficar inteira.
com o Partido Comunista do Brasi!.

O Sr. Carlos Pre$tes - V. Ex.a há.
de concordar comigo em que lhe dei
conhecimento de haver solicItado a.
in tervenção da Assembléia ..•

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex.~

não perde por esperar_
O Sr. Carlos Prestes - '" jW1to ao

Ministro da Justiça para consegulr
uma resposta menos deprimente das
autoridades do que a decisão do Co
ronel ImbassaL Falei, pessoalmente,
com V. Ex.o. •..

O SR. NEREU RAMOS - Até os
fotografos regIstraram o fato (Muito
bem.)

O Sr. Carlos Prestes - '" para que
f.õsse modIficada tal decisão, não
conseguindo, durante o dia de ôntem,
resposta alguma. Os Deputados co
munistas não lograram contacto com as
autoridades, Que, se pretendiam real
mente. evitar o comicio. d.everJam pro
cura'r a direção do Partido. Perma
necemos na Casa durante tôda a tarde
e nenhuma notificaçáo recebem05 da
policia.

O SR. NEREU RAMOS - V. Ex.a
acabou seu discurso? Pediria ao Se
nhor Presidente descontasse o tempo
que me foi retirado pelo n<:'lbre "ora:
dor".

o aparte, ou melhor, o discurso do
eminente Senador confirma tudo quan
to venbo asseverando: que. havendo
proibição da polícia para reaUzação de
comido em determinado lugar...

O Sr. Carlos Prestes - Até ulte
rior deliberação, diZ a portaria.

o SR. NEREU RAMOS - •.• ha..
vendo proibição para realização de
um comicio no Largo da Carioca, or..
dem essa que não fol revogada por..
que Se O' fôsse teria sido eu o primeiro
SI lhe comunicar o fa to desde que S.
Ex.a pediu que me entendesse com O

Sr. Ministro da Justiça e eu não lhe
dei conheclmento de que a delibera
ção tinha sido revogada. - uma con..
clusão se impunha a de que a determi
nação estava de pé. No entanto S. Ex
celênc1a, iludindo a gra·nde massa tra
balhadora desta cidade e permItindo
que seus correligionários fôssem ao
Largo da. Carioca, assumiu perante a
Nação a responsa'billdade de seu ato
e. conseqüentemente, do sangue der..
ramada. <Muito "bem; muito bem.
Palmas) .

S. Ex.a ainda há pouco reconheceu
e lamentou que a imprensa desta ca
pital representando o sentimento n..ar
danai...

O Sr. Leopoldo Peres - Represen
tando a opinHio unânime do Brasil.

O SR. NEREU RAMOS. ,. con
denasse definitivamente o Partido Co
munista pelo êrro que praticou (Mui
to bem; muito bem. Palmas).

O Sr. Leopoldo Peres - ~rro não:
crime!

O SR. NEREU RAMOS - ~ que a
imprensa que não mereceu aplauso de
S. Ex.B sentiu aoS aspirações do país.'
sentiu Que a nação está com a ordem
e não com a desordem. (Muito bem.
Palmas) •

O Sr. Georgino A velino - O depoi
mento de V. Ex.a é a expressão da ver
dade.

O SR. NEREU RAMOS - A im
prensa da Capital da República, en
tendeu, em boa hora. que devia ver
berar o procedimento dos provocado
res da desordem. dêsses que se vêm va
lendo da nO'iSa franqüIa democrática.
para preparar a insurreição. geral
(Muito bem) .

O ST. Trijino Correia - V. V.
Ex,as. são os defensores da democra.
cia. No entanto, sabem que passei tO
da a tarde no Gabinete do Ministro
da Justiça, para entender-me direta
mente com o titular da pasta. e S. Ex-.
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celência não me recebeu. De lá diri
gi-me à Policia, do que ofereço o tes
temunho do Sr. Gel. Imbassai; nada.
consegui. Assim fazem a democracia.

O SR. NEnEU RAMOS - Os grl
too náo adiantam aos esclarecimentos
que V. Ex.1I. pretende dar~; porque sOU
daqueles que nunca esqueçem a lição
do velho padre Vieira - .. Deus não
gosta dos roncadores" (Muito bem;
muito bem. Palmas).

O sn. PRESIDENTE - (jazendo
soar os timpanos) - Pondero 3.lO no
bre orador que o tempo de S. Ex.a es
tã a findar.

a SR. NEREU RAMOS - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a há de permitir, em
homenagem a esta Assembléia, que lhe
dê conhecimento de como as fatos
ocorreram.

..A policia linha seguras informa-
ções de que o Partido Comunista.
13rasilE!iro premeditava wn movimen
to de desprestigio ao Poder Executi
vo. assim como já reaUzara antes de
sacato a outros poderes. Para isso.
comunicou à Polícia que reaI1zaria
um comício no largo da Carioca, em
hora de maior movimento, tendo essa
comunicação sido assina<1a pelo Depu
tado· Batista Neto. Desejo dar co
nhedmento à Casa qUl.. hoje, 11 ou
tro comunicado do mesm~ Se. Re
presentan te. Dizia, mais ou menos.
o seguinte: "S". Dr. Chefe de Po
licia, tenho a honra. de comunicar

, a. V. Ex. a que o' Partido Comuni.'Sta
reali7.arâ. cGmicios nos dias tanto.s,
nos lugares tajs e tais",

O Sr. Gcorgino A.velino - A des
peIto da pro3bjção da policia, ainda
ontem a "Tribuna Popula.r" instiga
va os operários.

O SR. NER1:U RAMOS - Observe
V. EX. D

• Sr. Presidente, a linguagem
dêsse-s "democratas". Pretendem
como que dar ordens ao govêrno.
Não comunicam ..que desej aro rea.lI
zar comidos, mas que os realizarão.
Quer dizer: a.meaçam a 'Polícia. de
nova sangueü·a. Igual à que ocorreu
ontem no hu"go dà Car!oca..

A polida conhecedora embota. das
circunstâncias da. provocação. notada.-

mente do sentido subversivo dêsse co
mício. em lugar de proibi-lo...

O Sr. Carlos Prestes - Isso são
palavras; os fatos são os acontecl·
mentos de ontem - os feridos. OS
mortos.

o SR. NEREU RAMOS - Pala.
vras. palavras, palavras, eIs a demo
cracia de VV. Exc1as. - democracia
sem conteudo harmõnico com as tra'
dições do Brasil, democracia totall-
tiria, eu diria, se as expressões pu...
dessem andar juntas. democra.<.:ia que
não se coaduna com o sentido crls..
tão Que a civilização ocidental apres
ta a êS3e vocábulo.

O SR. PRESIDENTE (jazendo
soar os tímpanos) - ObservO o no
bre orador que está findo o tempo
de que dispunha .

O SR. NEREU RAMOS - Obede
ço à determinação de V. Ex. n, .51'.
Presidente. Lamento não pOder daI'
conhecimento à Casa de todos os
acontedmentos que ontem se desen
rolaram, paTa demonstrar que a po
lícia, chefiada atualmente por um
jurista dos n1rt1s eminentes que pas
saram pela Câmara dos DeputadoS
(Apoiados; muitv bem; protestos da
bancada comunista) ...

O Sr. Carlos Prestes - Os falos
estão aí: - os cartuehos da poUcia
cujas ba1~s se acham nos corpos de
nossos operários.

O Sr. Barreto Pinto - O Sr. Pe
reira Lira é um brasileiro dos mais
dignos.

O SR. NEREU RAMOS 
homem integ.ralmente de bem. pro
fundamente democrata e liberal; para
demonstrar, - dizia. - que a policia.
cumpriu seu dever, procedeu com
absoluta correção e merece. por Isso,
o a'PDio da Assembléia. como jã me
Tf;;Ceu o da opinláo pública, expresso
nos grandes órgãos da imprensa da
Capital da República" (Mutto bem.
Palmas.)

TermIna.ndo. .apresento a V. Ex. a

Sr. Presidente, para. ser su·bmetlda.
ao julgamento da Casa. a. seguinte

.moção:
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A AssemblHa Con.stItulnte, con~

s1derando as medIdas que o 00
....êmo tomou para garantir a or
dem púbUca e impedir que proces
sos de violência substi tuam a. pro
lJa;ganda pacifica. de princípios ou
ideologias, expressa ao Chefe da
Nação os protestos do seu apolo e
do seu a.pla.uso.

Sala das Sessões, 24 de maio de
1946. - Nereu Ramos.

Vem à Mesa. o seguinte reque
rimento:

Requeiro preferência por esta mo
ção.

Sala da!> Sessões, 24 de maio de 1946.
- Ncrcu Ramos.

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Representantes ouviram a moção
lida pelo ilustre Uder da maioria. Se
nha; Nereu Ramos.

O SR. JORGE AMADO - Senhor
Presidente, peço a pnlavra, pela or
dem.

O 5!t. PRESIDENTE ~ Tem a pa ~

lavra, p-~la ordem, o nobre Deputado.

O SR. JORGE ."'MADO (Pela OT

d~ml (.) - Sr. Presidente, ainda ná
poucos dias fo~ apresentada nesta
Casa. pela nossa ba~cJ.dn., moção de
protesto contra as medidas tomadas,
pela policia. d~ proibIção de comidos
e atos com que os trabalhadores pre
tendiam comemorar o 1.° de Maio no
Brasil.

ESS.l moção. el1vhda à Mesa, não
fOI. Sr. Presidente, até hoje sujeita à
votação; r inda ~e encontra em mãos
de V. E::.;l.. esperando que chegue o
momento propício d~ sua discussã.o e
votação pela Assembléia Constitu:nte.

Estranha-me. assim. Sr. Presidente,
ver qUe V. Ex.ll • neste momento, re
cebendo a moção apresentada pelo Se
nhor Nereu R<l.mcs, vá suje1tá-la lme
dlatamentc à. discussão e votação.

Pergunto: onde Unha ·V. Ex.a ra
zão - quando deixou na Mesa noosa
moç§.o do dia. 2 de ma!'o, ou se neste
momento, quando, parece, vai subme-

C·) - Não foi revisto pelo oraàor.

ter a discussão e votação a do nobre
líder da maioria ?

Sr. Presidente, sou, nesta Cass•
como são os membros do Partido Co
munista, a.dm:ra.dores da maneira.
justa e imparcial com qu·e V. Ex.L vem.\
conduzindo os trabalhos da. Assem
bléia. Não acredito que proceda de
maneira diferente em casos iguais.

Será que a moção o!ereclda neste
momento pelo Sr. Senador Nereu Ra
mos não vai ter de V. Ex.a o mes
mo tratamento que mereceu a nossa?

E' a "questão de ordem que suscito.
<.Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - De fato.
foi apHscntada. a 2 de maio dêst.e
ano, firmaàn pelo Sr. Sena.dor Carl')s
Prestes e outros Representantes, mo
ção de congratulações, nestes têrmos:

.. Em face das prisões que a Po
Hc:a do Distrito Federal vem efe
tuando nos úlUmos dias e das
medidas de coação tontadas con
tra as Ziberdades públicas, quer
interditando sindicatos. como su
cedeu com o Sindicato dos Bancã
rios. quer impedindo reuniões e
comícios d·~ partidos legalmente
reg:strados. esta Assembléia Na
cional Constituinte, que r~pre

senta. os anseios democrá.ticos do
povo brasileiro e se seI;l-te no de
ver de vigiar pelas instituições de~

n\ocráticas e esforçar-se por asse
gurá.-Ias, vem por este trazer aO'
Exmo. Sr. PresIdente da Repú
blica e a tôda a Nação Brasileira.
seu mais veemente protesto as ati
tudes das autoridades policiais,
que. longe de contribuirem para a.
boa marcha da democracia em
nossa Pátria. estão concorrendO'
para comprometer o Govêrno.

A Assembléia Nadona) Consti
tuinte espera qu·e o Poder Executi
V.Q tome as medidas necessárlasp

sem maior àemora, para modificar
as atividades anti-democráticas de
autoridaàes a éle subord;nadas.

A defesa dá democracia é 11m
dever dE t<xios os brasileiros e pa
triotas. e -esta. Assembléia. C~t:!-
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tuinte não poderia deixar de ma
nlfestar-se nesta emergência, em
que realmenve se fere v nosso re
gime democrático."

Está assinada pelo Sr. Representan
te Carlos Prl."stes e outros.

Como se vê, é claro o objeto da mo
ção,

Tenho, agora, outra, assim redIgida:
OI A Ass;; m bléia Const: tufnte.

considerando as medidas que o
Govêrno tomou para garo.ntir a
ordem pública e impedir que pro
cessos de violência substituam a
propagand:l pacifica de principios
ou ideologias, expressa ao Chefe da
Nação os prULestos do seu apoio e
do s:'u apta uso. - -- Ncrcu RUmos."

Diz o arUgc 61 do Regimento:

§ 1.0 Scrfto verba:s e vetados
com qualquer número, indepen
dentemente de apoiamento e dis
cussão, os requerim:utos que so
licitem:

• .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. 'O 'O ..

c) manifestações ele regozijo, ou
pesar•. por ofício, telegrama, ou
por outra qualquer forma e~crita:'

O Sr. J01'YC Amado - A macio não
é s6 de regozijo, mas de apoio e aplau
so. Pergunto a V. Ex.:;' S'~ a mesma
poderá ser discutid~ e votada imedia
tame:lte,já que se relere também :L

apoio.

a SR. PRESIDENTE - Atençi'i.o!
As situ~çõcs se npresent:lm inte~ra

m2ntc diversns: cogita-se, em uma.
de protesto co~tra atos àe autoridade
pública, o que sujeita a moção a apoi
mento, discussão c votaç5.o: a outra.
de regozijo e de ~poio, dC"'cria, ser
inclulda na ordem do Di:l, IndcpC'rJ
d;:ntemellte de apoiamento. Não fora
a circunstância de seus autores termi
narem por um rcquer:mento de ur
gência e outro de preferêncía. Que me
leva !t. submeté-lu imediatamente à
consideração da Casa. pois. consoan
te o referido artigo 61, a Assembléia.
vota, no caso, com qualquer número

. Independente de apolo, discussão ou
qualquer oulra. formalidade.

O Sr. Carlos Prestes - O art. õl
fala em manifestações de regozijo e
o requerimento diz mais do Que isso.

O -SR. PRESIDENTE ~ Refere-se
a apoio c aplauso.

O Sr. Carlos Prestes - Apoio da.
Casa é mais do que regozijo.

O SR. PRESIDENTE - Aplauso é
regozijo.

O Sr. Carlos Prestes - Apoio é maIs
do que regozijo Essa moção. portan
to, não está incluída no art. Gl, e, por
isso. exige discus3ão.

O SR. PRESIDENTE -- E' uma
moção de aplauso.

O SR. OTAVIO MANGABEIRA
(Pela Onk1ll1 Pl'diria a V. Ex,u. Sr.
Presidente. me informasse o que se vai
submeter à votação: a moçào do Sr.
Senadcr Nereu Ramos?

O SR. PRESIDENTE -- Os rcquc
rIm·entos de urgência e de preferên
cIa para a moção 'lHe acaha de ser
aprcsentnda à Mc:.a.

O SR. aTAVIO MANGABEIRA 
F.1.ço a indagac;t\o a V. Ex.ll • porque de
sejo apresentar um substitutivo à mo
ção. ou seja n moçào que terá o voto
da União D~n:lJcrática Nacional, cujos
têrmos diferem da oferecida pelo Sr.
Senador Ncrcu Ril mos.

E' a t.iC'gulnte:

A Assembleía Constituinte, I:l

m-entando os deploráveis aconte
CImentOS de ont.::~m, e espcrnndo
qu~ se apurclll as respceüvas n~.,

ponsabilidndt:5. u~sq;lIr:1. ao (;0
,·erno da Rcpública o seu apulo a
tôdas as medidas que, dentro do:s
princípios deIrlOCrãtícos, houver por
bem adotar para a defesa da or
dem em todo o território do Pa~.

Rio, 24 de mairl dc 1946., -- otávio
1'.1anaabci ra. .

O SR. PRESIDENTE - Está sO
bre à mesa a moção substitutiva, cuja
leitura acaba de ser feita pelo Sr. De
putado Otávio Mangabeira.

O SR. MÁRIO BRANT - Peço a
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. pela ordem, o Sr. Mário Brant.
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o SR. MARIO BRANT (Pela or
dem) - Sr. Presidente, antecipando ti.

votação do Partido Repuõ'IfêãIio, Sô
bre as moções apresentadas pelo Sr.
Senador Nereu Ramos e pelo Sr. De
putado OtávIo Mangabeira, meu Par
tido apoia a segunda e deseja mani
festar sua opinião sObre os lamentá
veis acontecimentos de onteln.

Diante dos graves acontcc1mento.s
desenrolados ontem. nas ruas desta.
capItal, e que lastimamos profunda
mente, o Partido Republ1cano Julga
se no dever de def1n1r a aua posIção
diante da AssembléIa e dIante do
pais.

O Partido RepublIcano é um par
t1do democrático; é portanto um par...
tido da ordem - da ordem legal. Pe
la restauração da lcgnlldade metade:
da nossa bancada já sofre:l prisões t)

exilio. Estamos dispostos a voltar &.
estacada tôdas as vêzes que se reno
vem atentados contra a liberdade, nos
direitos fundamenta1s que a consti
tuem. Temos por isso autoridade. con
!1rmada na luta constante contra 8
d1tadura, para a pronunciamento que.
em nome do partido, aqui fazemos.

Não pertencemos aos quadros polf
Ucos que elegeram o Sr. General Eu
rico Dutra e por isso nos sentimos à
vontade para considerar legitimo o di
reito de localização de comfclos pelas
autoridades, pois que há, contra as
medidas que tentem frustrar a reunião.
recursos legai5, que não a desobedi
ênc1a. Como partido democrático. te
mos um programa construtivo: opor
mo-nos àl'J medidas do govérno que
julguemos nocivas aos interêsses na
cionais e secundar aquelas que nos
pareçam de conveniência da Nação.

Vimos portanto declarar que re
putamos dever indedinável de go
vêrno a manutenção da ordem no pais,
para evItar a implantação da desor
dem.

No que conceTne aos aconteciment(l::S
ontem ocorridos nesta Capital, espe
ramos que o govêrno saiba apurar e
punir Quaisquer abusos Que hajam
sido cometIdos. (Muito õem.)

O SR. PRESIDENTE - Hâ sObre
a mesa requerimentos de urgência. e
de preferência relativos .à, moção do
Sr. Nereu Ramos. A AssembléIa. vai

deliberar, de inIcio, sÔbre estas pre
Umlnares. O primeiro requerimento
formulado com as assinaturas dos Srs.
Barreto Pinto. Hugo Carneiro. Lauro
Lopes e Georgino Avellno. é do seguin
te teor: •• Requeremos urgência
pRra a votaf}iio da mocão de apoio llO
Govêrno. ". O segundo, do Sr. Nereu
Ramos. trata da preferência..

Os 51's. que concedem a urgência.,
queLram levantar-se (Pausa.)

Está concedida.
Os Srs. que concordam com a pre

ferência solicitada. queIram levantar
se. (Pausa.)

Está concedida.

O sn. PRADO KELLY - Sr. Presi
dente. peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. PRADO KELLY (Pela 01
dem) - Sr. ...Presidente. o texto apre
sentado pelo eminente Deputado Otávio '
Mangabeira é substitutivo da moção.
encaminhada a V. Ex.& pelo ilustre lí
aer. nesta Casa, do Partido Social De
mocrático.

Pedi a palavra tão só para recorda.r
a V. Ex,&' esta circunstância: em 'ie
tratando de texto substitutivo, tem
preferência regimental.

O SR. ACÚRCIO TORRES - Sr.
Presidente. peço a palavra, pela l)I
demo

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. ACÚRCIO TORRES - (Pela
orctem) - Peço a V. Ex.-, Sr. Presi
dente.. antes do mais. que atente n.,s
tennos das duas mações. Pergunto se
fica prejudicada a do Sr. Nereu Ra
mos pela votação da apresentada pelo
Sr. Otávio Mangabeira. Paço esta
pergunta, porque entendo. Sr. Pre~

stdente. que a votação do requerimento
do Sr. Otávio Mangabeira não pode
rIa, de modo algum. prejudicar a do
que foi apresentado pelo Sr. Nereu
Ramos. Enquanto um, o do nobre li
der da União Democrá.tica Nacional,
expressa. soUdarleda4e ao l:'resldente
da Repúbllca nas mecl1c3as que S. Ex,..
tiver de tomar, dentro da. ordem de
mocrática, a do Sr. Nereu Ramos h1-
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•

poteca ao Chefe do Executivo não ~Ó

o seu apoio. como o nosso aplauso.
Este. portanto. deve ter preferencl;\.

O SR. PRESIDENTE - A prefe
rência é dada pela leI e o sliGSm't..ltl
vo é que tem preferencuI.. Ã sobera··
ma da Assembléia, entretanto, apreciâ
rã qual dêles deve ser adotado.

A meu vêr entendo que nao se con
fundem inteiramente as duas moções.

Têm um pensamento comum. mas
não se decalcam. A do Sr. Nereu Ramos
é mais ampla. No entanto a emenda
Gubstitutiva. deve ser l10tada ln1c\al
mente, de acôrdo com o Recr1men
to.

a SR. ACURCIO TORRES - Sem
prejuízo, entretanto, disse bem Vo:;sa.
Ex.a , da moção. do Sr. Nereu Ramos.
que é mais ampla.

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SE. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. DANIEL DE CARVALHO 
Sr. p,'residente. solicito a V Ex.a.
mandar ler as moções apresentadas.

O SR. PRESIDENTE - As mo~ões

jA foram lidas, porém, antes de sub
metê-las à votação, vou relê-las, aliás,
como sempre faço.

O SR. HERMES LIl\:IA - Sr. Pre
sid~nte. peço a palavra. para f'IlCa
minhar n. 'Votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem ~ pa
lavra o nobre Representante.

O SR. HER1'.-IES LIMA (Para en
ca.minhar a votaçriol - Sr. Presi
dente. eu e meu cvrnpanheiro Domin
gos Ve1<tsco damos nosso apóio 0\ mo
çâo do emínente lfdcr Otávio !\.fan
gabelra, n-:as desejamos acentuar. na
ordem das considerações que acaba
mos de fazer, que. nosso apóio será
oatlo cero o cspirito do mais veemen
te protesto contra a atitude das auto
ridades policiais. (Apoiados.)

Protestamos contra a ação da po
lIcia .. _

O Sr. Domin.gos Velasco - Que foi
vandálica.

o SR. HERMES LIMA ... que
fol vandálica e ilegaL

O Sr. Acurcio Torres - Já. uTotes
taram VV. Exas. contra o ato do Par
tido Comunista?

O Sr. Domingos Velasco - ?rot~s

tamos.

O SR. HERMES LIMA - Já pro
testamos contra o a to do Partldu Co
munista.

O Sr. Domingos VeZasco - Não la
mentamos apellas, mas não concorda
mos com a chacina do povo.

a SR. HERMES LU/IA - t\.:)(li;ln
de a. moção da U. D. N .• cUJo e:::;pf
rito democrático se tem revelado nas

. lutas mais briJh~ntes, e l)as quais nós.
da .. E~uerda Democrática.". temos
participado c cont1nu~relnos à parti
cipar ao lado da li. D. N,. ctes~ja

mos aC~Iltuar que. dando nosso apõio
à. moçâo do eminente lideI' Otávio
Mangabeira, o fazemos com ') 1':.1ais
veemente e ardente protesto cont:.l'a a
ação vandálica da polfcia. (..Ilfuilo
bem; muito bem.)

O SR.. CAMPOS VERGAL Sr.
Presidente, peço a palavra, parJ. en
caminhar Q votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre RC'presentante.

O SR. CA'M:POS VERG.~L (Para
encaminhar a votação). (.) -- Sr.
Presidente, falo em nome do P.nLido
Republicano Prugrcssist..1. Subs';revo,
in totum. as palavras do Repres::ntan
te da "Esquerda Democrática", em
bora pertença eu a outra leg~l1'"Ia.

Estou, como est.nrei sempre. ao lado
do PO\'o e cia pátria. No mome'nto.
votaremos pela moção apresentad,... pe
lo nobre Deputado Otávio lVIanga
beim e lnnço. a~ora. talnbém. :) meu
veemente protesto contra :l ntJtud~ da
policia, porque não aceito. sob :lspécto
algum, atitudes de violências cemtra
manifestações populares. ainda. mais
quando. preced'endo aos acontecimen
tos. foram reg:stados inúmer1s ~tos de
prepotência da polfcia. tanto de Sãr
Paulo c(}mo do Rio.

(.) Não foI revIsto pelo orador.
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Nestas "Condições. Sr. Presidente,
sendo profund2.mente democI"3.~ e
subscrevendo in totum as palavras do
emínente lider da U. D. N. • endosso
também as do Sr. Hermes Lima, de
protesto contra a atitude desabrida
e pouco inteligente da policia. ql.J~ es
tá comprometendo o Governo honrado
e digno do Sr. GeneTa\ Eurico Gaspar
Dutra. (1'rluito bem; muito bem.)

O SR. ARRUDA CAMARA - Sr.
Presidente. peço a palavra. para en
caminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra O nobre Representante.

O SR. ARRUDA CAMARA (Para
encaminhar a votação) - Sr. Presi
dente, o Partído Democrata C!'i~táo

vem. desta tribuna., lamentar orofun
damente os acontecimentos de ôntem.
Nos têrmos dos discursos das llustns
lideres Nereu Ramos e Otávio Man
gabeira e, de acôrdo ainda, coo :l

quase unânimidade da imprensa desta
Cap1t31, ençabeçaàa pelo respeitável
e tradicional órgão '·0 Jornal do Co
mércio" não posso deixar de atrlbuir
~ respansab1lldades daquêles aconte
c1men tos ao Pa.rtido Comunista do
Brasil.
Houv~ uma pro1b1ção legal da rea

lização do comicio em detenntn;tdo
local e o partido. que se insurgiu con
tra essa proibição, por isso mesmo se
colocou acima ou fora da. lei. Além
disso. ainda provocou a desord~m .

Não posso admitir que se invoquem
a liberdade e a democracia contra 8
lei, porque seria invocar a liberdade
contra. a liberdade e a democracb
contra a democracia. Não há liber
dade para a desordem e para o çr1
mel

Cabe. pois. ao PartIdo Comunista a
inteira responsabilidade pelo sangue
derramado no Largo da CarIoca.

Dirijo minha v6z a tôda a Nação,
sobretudo porque consIdero os acon
tecimentos de ontem como um en
saio de revolução ou um elo dessa
cadeia de atos revoludoná.ri.os do
progra:na e da técnica comunista.
ELs as palavra.s que Marx inscreveu
ao encerra.r o seu man1!esto Comu
nista.:

"Os camUIústa.s não se rebai
xam a dissimulai suas' opin1:>es
e seus fins. Procltlmam res..'lu
tamente que ê~es H:ls rtio po
deráo ser atingidos sem a 1.er
rubada violenta de tôda a ordem..
social atual. Que as classes do
mina.ntes tremam à idéia de uma
revoluçã.o comunista i Os proletá
rios nada têm a perder com ela r

exceto as cadelas. Têm um mun
do a ganhar.

Proletários de todc>s os paises..
uni-vos!" .

E' obedecendo a êsse progra.ma.
que o Pa.rtldo Comunista tem fo
mentado greves e lançado o fer
mento da desord.em e da revolução
em todo o Pais.

Combato com energia essa eampa
nha dissolvente que se faz às insti
tuições brasileiras. Ouvimos. no in1
cio da sessão. longo relatório do
Chefe de Policia, o Sr. Professor
Pereira Lira. em que S. Ex.a denun
cia à nação a trama, nesta Ca,~r..'1.l.

em São Paulo e em dive:rsos pontos.
do pais. de uma revolução articula<.~J.
pelos elementos comurüstas.

São ratos bastantes graves e. nO'
ano passad.D, já o general Valent~m

Benfclo. também, denunciava ao p.3.13
as e.rt1<:ulações vermelhas contra ~

paz e os lnterêsses do pov.Q OHiS1

leiro.
A,ssim fal.s.va aquêle Uustre 111111

tar:
"Hoje vivemos nos primórdios

da paz.
Mas a Pã.tna ex1g~ que conti

nuemos alertas. Porque, passados·
os transes dos combates, em que o
inimigo leva.nta. a viseira e atacA0,
chegamDs ag<lra à fase dif1cil da
eclosão das ambIções, em que :>
lObo se mostra cordeho, e. pago
por dinheiro nefando explora a
ingênua boa-fé de um povo novo
e crente. arregúnentando hostes
à. sombra da sua. credulidade.
para destruir depois as nossas
tradições, corromper os nossos I

lares, anular a nossa encanta
dora liberdade, torcer as nossas
a.splra.ções e planta.r aqui a. le!

•
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da sua violência organizada. e a
Religião exótica e sem Deus dooS
seus fantoches!

A Pátria nos quer alerta: Con
tra os ca.rrascos que adoçam:l
expressão da VÓ2 paI:a se fazerem
de missionários; contra os am
bIciosos que. fracassados e repe
lidos. retornam buscando colorir
os aspectos dos seus credos im
portados. embora com as mãos
ainda tintas do sangue dos nos
sos camaradas. mortos li traição
a 27 de novembro de 1935 e a
11 de maio de. 1938; contra os
brasileiros pervertidos que pre
tendem desagregar a coesão na-

.cional. pregando uma doutrina
corruptora da religião e da mo
ral, desfra.l.dando uma bandeira
diferente. nas côres e na pureza
do idealismo. da Bandeira do
BrasIl! ,.

O p: 6prio Senador Carlos Prestes,
em Pernambuco. onde ta.mbém fê!;
um comicio contra as determmaçãe.s
policiais, anunc!ou essa artIculaç~.J).

prevendo a guerra civil e fazenctl)
espalhar. como nesta Capital, nas
ruas de Recife aqueles boletins, prt!
gan do. que "o primeiro passo para
se preparar a guerra, é liquidar (:
Democracia . ..

Dou meu voto à moção N-ercu Ra
mos. O Govêrno e a polícia têm o
direito de defender-se e o dever de
defender as instituições, porque es
tarão defendendo à Pátria, dos Ca-
tilinas, que não cessa.Il1 de conspir.lr
contra o Brasn. daqueles aos qu').\S

a Nação brasileira poderá pergunt'.1.T
a.manhã. como a vóz divina: "Caim
do século XX. onde estão os teus
irmãos?" (Muito bem; muito bem.
Palmas. )

O SR. NEREU RAMOS - Senhor
Presidente. peço a palavra. para en
caminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre ReIlresentante.

O SR, NEREU RAMOS - (Para
encaminhar à votação (-) Senhor

'Presidente. deve recorda.r o que Vos-

sa Excelência acentuou. quando. l-e'l
as duas mOÇões. A do nobre l1der
Sr. Otávio Manga.beira e muito m:l15

restrltã do que a mínha.
Sendo mais restrita não pode, por

isso mesmo. merecer (l nosso aT}.)LQ
e nosso voto. Votaremos pela 'T.cção
que apresentE-i, justamente porque
queremos leva.r ao Govêrno da Re
pública. com a. n.ossa fé. com a n'lssa
confiança na sua 'energia. a convic
ção de que S. Ex.o. pode contar com
a Assembléia para manter a ordem
publica e as tradições crIstãs do
Brasil. que o comunismo está pro
curando suprimir de nossa terra.
(Muito bem; muito bem. P(J.lmas.)

O SR. SEGADAS VIANA - Se
nhor Presidente, peço a palavra ,paro
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE . Tem a
palavra o nobre R.epresentante.

O SR. SEGADAS VIANA (Para ·~n

caminhar a votação J (.) - Sr. t?re
sidente. já tive oportunidade, h0jC.

ioga no início da sessão. de afirmar,
em nome da bancada do Partido Tra·
balhista Br~síleiro. a segnrança J-c
f&.pÓ~O ao Sr. Presidente da Repúbll~à.,

em tôdas as medidas que julgar n~

cessárias para assegurar fi :-;obrcvl\'~n

cia da democracia. Afirmei ninda
aue o ilustre Chefe da Nação conta·
rIa com o nosso apôin incon:Jici.)n?'J
no sentido de que a ordem ptlh;~~a

seja mantida. evitando que em no:l1e
C3. democrací:l, e se 3rro~undo a qun·
hàade de deInocratns. não possam iri~

àivíduns de quaistJuer facções polít.ica~,

l ..mçar o pais n3 desordem e n3 .;an·
P-lteíra, Afirmp.i mais. Sr. PrcsitlenGc.
Que nós. do Partido Trabalhista R!'a·
sileiro. não concordamos. em hipOlt~S~

&'lguma. em que se pretenda reVl'Jer.
no Brasil, aqueles lO d~z dias que aoa
laram o mundo", Tive ensejo. "am
bem, de declarar que se torna nec~s~

f.ário esclarecer todos os dolor.:> .. ,')s
acontecímentos ontem ocorridos no
Largo da Caríoca.

Estou certo de que tais ocorrências
serão esclareeidas em inquérito ri!!:'o
rosa, para que se ..l.j.Jurem respon.o;abi..
lldades. sejam de agentes da &U";o:1.~

(-) Não tof re\l'!Sto pelo orador.
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dade pública, sejam de pro~"ocadorcs

de agi taçáo.
A moção apresentada pelo eminente

Deputado. Sr. Otávio Mangabeira,
vem, justa.mente, sintetizar os pomos
de vista que externamos. c, por é;)~~~

motivo, devidamente autorizado pE'lR.
unanimidade da bam:ada do Partldo
Tro:.balhista Brasileiro, declaro-me fa
vorável àquela moção. <Muito bem:
muito bem. Palmas.)

O SIt. MAURíCIO GRABOIS 
Sr. Presidente, peço a palavra, para
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE Com n
pra..lana o nobre Representante.

O SR. MAUR!CrO GRABOIS 
(Para encaminhar a votação) (li') 
~r. Presidente, a b:tnczda comunista
votará a favor da moção de ilustre
Deputado. Sr. Otá.vio Mangabeira,
l1çler da União Dem.ocrática. Nacíonal.
Assim procede esper-ando que se apu
rem as respectivas responsabIlidades,
em rigoroso inquérito, e sejam aponta
dos os culpados.

E' à prImeira. parte da moção qUE:
a bancada comunista dará. o seu apoio.
Assim procedendo, no entanto, não se
man1f~sta Õ~ acórdo com o apoio ao
Govêrno da República "em tôd3.s as
medidas que. dentro dos principias
democráticos, houver par bem adotar,
para a defesa. da ord€m em todo o
território do pais", como ainda pres
creve a referida" moção.

Sr. Presidente; não damos apolo a.
essa Parte final da moÇáo. visto ~omo

não podemos ter confiança nesse pró
prIo Govêrno. enquanto permanece
rem no aparelho estat3.1 homens atrn.
biUãrios que o estão comprometendo.
e Que têm .a coragem de lançar-se
contra homens indefesos e desar
mados.

Ao votar essa moção, a banca.da dI)
meu partido também protesta veemen
temente contra tôdas as atroe1da<1es
que ontem presenciamos no Largo da
Carioca e adjacências. <Palmas.)

O SR. ALOISrO DE CASTRO 
Sr. ~sidente. peço a. palavra., para
encaminhar a votaçã.o.

(.) Ná<> f Dl revisto pelo orador.

o SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lt:.vra. o nobre Representante.

O SR. ALOISIO DE CASTRO (.)
(Para encaminhar a votação) - Se
nhor Presidente, d~vo dizer a V. Ex.a. e
aos ilustres representantes, que, da.
minha bancada, procurei observar.
com absoluta a.tenção, os têrmos em.
Que V. Ex.- colocou a.s duas moções
em votação.

OuvI, se não me engano, V. Exce
lência ncent'Uar a <Circunstância. de ser
a. moção do 8r. Otá.vio Mangabeira
de sentidD mais restrito que aquela ou..
tra oferecida p~10 !lustre Senador se
nhor Nereu Ramos, líder da matoria.

Nessa conformidade. entendo eu a
própria maiuria, a esta hora intei
ramente formada e decidida a aprovar
a moção Nereu Ramos, nã.o tem por...
que rejeite a moção Mangabe'ra (pal
mas) por ísso Que é de sentido res
trita, e náo a do Sr. Nereu Ramos,
que é de sentido amplo. Quer d1zel:'
que ti. maioria, votando a moção Man
gabeira vct..'l :l moção restrita e, mais
adIante, quando V. Ex.o. puzer em vo
tação a mocão de sentido mais am
plo. a própria maioria caminhará no
sentido de aprovã-la.

O fat.o é Que a. mniorla. rejeitando
a moção MangabeIra, rejeita o apolo
que a minoria, representada. pela.
União Democrá.tica Nacional e de~

mais partidos Que a ela se associam.
está. nêste momento a prestar à ação
do Exmo. Sr. PresideJ:l.te GenetaI Eu...
rico Gaspar Dutra. (Muito bem. ~al...
mas.)

O SR. FLORES DA CUNB:A - Se
nnor Presidente, pecõ a paJa.vr.a.. para
encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem & pa.
lavra o nobre Representante.

O SR. FLORES DA CONIIA (.)
(Para encaminhar a votação) - Se..
nhor Presldente~ nenhuma necessida
de teria eu de ocupar a atenção da
Assembléia; depois ào magistral ~
curso, que acabamos de ouvir. do brl..

(.) Não foI revisto pelo orador.
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lhante Deputado Sr. Otávio Manga
beira.

Não quero, porém, se possa atribuir
me o desejo de evitar a obrigação mo
ral e política de, ta.mbém, dizer aoul
lo que sinto relativamente aos ira
ves acontecimentos ocorridos no co
ração da capit.l1 dn. República.

Sr. Prc;;idCllte, de umu. parte en
tendo qUe os comnnist:1.s não devlam
ter insistido na realizaçã.o do meeting#
após a autoridade pública impedir o
local do Largo da Carioca: mas, se
rcpro~rc cs~a insistêncía, nem por isso
dali minha solidariedade aos atos de
violência pratica.dos, ;::ois a nenhum
pretexto o povo deve ser espingar
dcado (muito bem.) Além disso. a
violência não gera coisa alguma a
náo ser a própria violência, e o de
que êste pais precisa é de tolerân
cia, de respeito e de concórdia entre
seus concidadãos.

Apoio a moção Otávio Mangabeira.
Dando-lhe meu voto e aplauso, tam
bém consigno meu protesto contra a
conduta violenta e reprovável da po
lícía do Rio de Janeiro. (Muito bem.
Pal11la.s.)

O SR. SAMUEL DUARTE - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pa
ra encaminhar a votnção.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante..

O SR. SAMUEL DUARTE - (Para
encamínhar a votação> .- Sr. Presi
dente, em nome dos companhEiros de
bancada para·iba.na do Partido Sodal
Democrático desejo expressar que nos
so voto será pela moção Nereu Ramos,
entendendo que os têrmos dela. signifi
cam não sõmente solidariedade aoS
atos do Exmo. Sr. Presidente da Re
púoIJca, como também aos de seus de
legados que. nesta hora grave que o
pais atravessa, suportam o onus de
velar pelas instituições e pela ordem
pública. Não pode ser outra a posição
dSô autoridades: defender a todo
custo o povo e o regIme que lhe con
vém. contra os atentados aos prlnc1
'Pios democráticos.

O Sr. Pereira Lira, que desempenha.
as altas funções de Chefe de Polícia.

do Distrito Federal, tem-se conduzi
do, no exerclcio do cargo de acôrdo
com as diretrizes traçadu-s pela sua
formação de professor de dlreíto. e
correspondido plenamente à. confian
ça do Sr. Ministro da Justiçn e do
Sr. Pr~sidente da República.

Se a moção irnllOrta em aplauso à
ação do Governo necessàriarncnte re
presenta um :tpõio às medidas da poU
cia, toma.cl~5 em obediência estrita à
legislação em vjgor. À Policia é !:leul
tada fi loc~1iznç50 lIos comkios: por
tanto o Sr. Chefe de Policia não se
af:.: stou dns normas legais. quan
do considc:!.":1.l1clo a impro11rie-d;Hic do
local. num:1 ham em que gmnd:: prlr
te dn população da cidade se movl
mcnt..1. no Largo ela Carioca proibiu
qUe nli o comício s~ realizas~c. Com
êsse ato S. Ex.a procurou evitar pos
si\'~is deliorr1ens. no mais perfeito 1150

da s prerrogn t ín15 que a lel lhe' confe~

re.
Sr. Presidente. l~mentando as con

seqüências dos gl.":J,VCS f<1tos ontem de
senrclados, ql1ero ~<:entuar a circuns
tância de se encontrarem entre as ví·
timas elcnl('ntos da po1íci:t mUi! ar. se
gtmdo rcg'istrou um m:l.tutino.

Não posso em sã conscicncla.
responsabilizar n. própria policia. por
é~s('s a tcnlado,;.

Aqui se ci issc q lie a polícia 115 () t o
rnou proviàências preventivas liara.
acautelar os supremos interêsse~ da.
tranquHidadc pública 110 c~.so em de
bate.

Foram porém no locn.l previamente
postados elementos da polícia. para
evit.ar que o povo ali St: aglomerasse.
Essas providêncins não fOfnm res
peitada·s.

Nada mais preciso aduzir p:ua evi
denciar Que a. responsa.bilidnde do
cotâlilo não cn.be ao Sr. Pereira Lira.
Encerrando estas considerações cum-
pre ressaltar que a moção Nereu Ra
mos a favor da qual vota a minha
bnnead:t exprImindo aprovação aos
atos do Govérno, também envolve apôio
às medidas do Sr. Chefe de Policia
por sua ação enérglca traçada dentro
do espirito da lei. TodO'S lamenta.mos
Os fatos sangrentos de ontem: mas
não façamos a injustiça. de atirar a
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sua responsabilidade sôbre os de!enso
res da ord~m pública. <Muito bem.
Palmas) •

O SR. MELO BRAGA - Sr. Pre
sIdente, peço a palavra, para enca.m1
nhar a votação.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. MELO BRAGA <Para enca
minhar a votação) - Desejo saber.
Sr. PresIdente, se as duas 1nd1cações
podem ser submetidas à votação sem
prejuízo de uma em relação a outra.

Faço esta pergunta, Sr. PresIdente,
porque o meu desejo é apoiar a indi
caçã.o do Sr. Nereu Ramos. que aplau
de 3 ação do Govêrno do Sr. General
Euríco Dutra. assnn como u substi
tutivo do Sr. Representante OtaVio
Mangabeira. no qual se solicita a aber
tura de inquérito sóbre as ocorrên
cias de ontem, e, ao mesmo passo,
sejam tomadas rr:edidas em relaçâo
aos comicio~ futuros de natureza po
lítica.

ASSlm me expresso porque. se no dia
de ont,em. tendo a população, como u
nha. conhecímentl de estar pro1blda
pela pD~1cia a reunião no Largo da
Carioca mmha f~m11ia viesse à cida
de e fôs!)e mmlla espãs3 morta. pelos
policiais. eu não iria procurar o autor
dlreto do assass1nio. mas responsável
pelo mesmo e o mataria dentro da
própria casa.

Sr. Presidente, ba~eado neste prin
cipio. peço a V. Ex. B. esclareça se os
dois requerimentos podem ser postos
em \'otaçãú sem que um prejudique
outro.

o SR. PRESIDENTE - Hâ uma
moção s ubstitutiva .

O Sr. Senado:r Nereu Ramos acaba
de pedir preferência para a sua mo
ção. O Regimetlto nã.o me permite
atender S. Ex. a pois estabeleee que
as emendas mbsutut1vas. como as su
pressivas. têm preferência n9 votação.

Assim. manterel o que anuncIeI há
pouco. procedendo-se à votação, em
primeiro lugar do substitutIvo do Sr.
Ota.vIa Mangabeira. (Palmas.)

A Assembléia, no seu altc. senso e
Uumlnado esp1I1tc, saberá pre!er1r uma.

das mOÇões que, de fato. não são 19ua.1s.
Evidentemente, aprovado o substituti
vo. a. mOÇão lnicial estara prejudicada.
E· do Reglmento.

O SR. NEREU RAMOS - 51'. Pre
stdente, peço a palana. pela ordem.

O SR, PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. NEREU R.A-t..'VIOS (Pela or
dem) - Sr. Presidente, para escla
recimento de V. Ex..a e da Assembléia.
declaro que. quando levei à. Mesa o
requerimento, ainda não fôra apre
sentado o do Sr. Otávio Mangabeira..
Da forma pela qual V. Ex.a. se ex
pressou, poclia. parecer que eu so11
citara uma preferênc:a não permitida.
no Regimento.

O SR. PRESIDENTE - É exato.
Ma.s. havc:nào substitutivo, êste é que
entra em vOUlção. (Palmas. )

O SR. BAR.RETO PINTO - 51'. Pre
sidente, peçO a palavra.. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. BARRETO PINTO - (Pela
ordem) - Sr. Presidente, Vossa Ex
celência aca ba de anunciar a votação
do substitutivo do Sr. Otávio Man
gabeira; e. coerente com as palavras
por mim pronunciadas de inicio. quero
desde logo afinnar que ao mesmo
datei meu voto. Não me parece. en
tretanto. haja col sEio entre o mesmo
e o do Sr. Nereu Ramos. podendo a
Assembléia aprovar a primeira mo..
ção. expressando solidaried.a.de e apoio
ao Chefe do Govêrno, ou a segun<ia.
que. em com.'plemento, sugere sejam
apuradas as responss.bilidades.

Divergindo. assim, data vénju. da
decisão de V. Ex a, pediria fõsse
feita. em globO. a votação de ambos
os rcquerjmen1.os. (ApoiadCls e não
apoiados. )

O SR. PRSSIDENTE - A Mesa
está sUf:cientemente escJare<:lda. A
Assemblé1& deckUrá QUal das moÇões
pretere.

Acabo de receber outro requeri
mento, nos seguintes têrmos:
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"Requeiro votação nominal para.
a moção Otávio Mangabeira. 
José Cci71diao. ti

A votaçã.o nominal não pode st!r
ieita sem autorização da Assembléia.
Vou çonsultar.11. Casa. Os Srs. re
presentantes que aprovam essa forma.
de votação, queira!l1 levantar~se.

(Pausa.)

Foi rejeitada.

A moção otávio rv1angabeira é subs
titutíva e, na forma regimental, tem
preferêl1cía. Os Srs. Representantt:!s
que a aprovam, queiram leVantar-se.
<Pausa.)

Foi rejeitada.

IC O SR. PRADO KELLY - Sr. pre
~idente, peço D. palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representan te.

O SR. PRADO KELLY (Pela or
dem) - Sr. Presidente, requeiro ve
rificação de votação e me permito fa
zer um alvitre. Trata-se de matéria
que interessou vivamente à Asserr.
bléia e V. ExR

• deve ter notado da
~Ilesa que o plenário está dividirIa por
pequena. diferença de votos. Nesse
sentIdo. permIto-me sugerir a Voss~

Excelência que faç~ a verificação por
bancada. 11am que não haja equivoco
na apuração.

O SR. PRESIDENTE - Perfeita
mente.

(Procede-se à verificação. por
bancada).

O SR. PRESIDENTE - Deixei de
tomar os votos dos Srs. Rui Almeida
e de outro Sr. Representante que
compareceu à Mesa, porque, na veri
ficação de votaçáo, não se apura~n

os votos dos que não se Dchavam pre
sentes no primeiro escrutínio.

Nestr.s condiçôes. proclamo o se
guinte resultado: a favor da. moção
substitutiva apresentada pelo Senhor
Otávio MangabeIra votaram 119 se
nhores Representantes e contra 133,
total 252.

Está rejeitada a moção substitutiva.
Vou submeter a. votos a moção apre

sentada pelo Sr. Nereu Ramos.

Os Srs. que o. aprova~n, queiram
levantar-se. (Pausa. )

:Está aprúvada. (Pallsa.)

O SR. ALOISIO DE CASTRO
51'. Presidente, peço a palavra, pe}"
ordem.

O SR. PRESIDEN'l'E: - Tem '"" p:~

lavra o nobre Representante.

O SR. ALOtSIO DE CASTRO
(peZa ordem) - Sr. Preúdente de
claro que votei contra a moção apre
sentada pelo Sr. Otávio Mangabeira.
em face de V. E:<.ll. haver declarado
que a mesma prejudicava a que fol
oferecida pelo Sr. Nereu Ramos.

Ouvem-se excla.mações

O SR. PRESIDEN1'E - AtençfLo!
Exclamações dessa na tureza não se
justificam numa Assembléia de ho
mens intelIgentes e educados. (Muito
"bem. Palmas.)

O SR. OSMAR DE AQUINO - Se
nhor Presidente, peço a palavr::l" peb
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. OSMAR DE AQUINO - Se
nhor Presidente, pedi a palavra para
enviar à Mesa uma dcc1:lraçüo de
"ato.

Vem. à ~fesa c é lida a seguinte:

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao votarmos 3. moção apresentada
pelo eminente lider da U. D. N ...
Deputado Otávio Man::p.beira, te
mos em vista manifestar ao Governo
o nosso desejo de que êle, dentro do
princípio democrático. pr~tique a de
fesa da ordem pública, deixando ex
presso o nosso protesto contra os ex
cessos cometidos pr1n, Policia do Rio.
a propósito de localização dC1 comício
do Partido Comunista Brasileiro.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1946.
- Osmar de Aquino. Gilberto
FrC1JTe. - Nestor Duarte. - RU.i Pal
meira. - Soares Filho. - Jose Jofili.
_ Mário Gomes. - Antonio COTT~a
_ Freitas Cavalcanti. - JOsé Can
dido. - Plínio Lemos. - Antenor
Bogea. - José Leomil. - JaZes Ma-
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cllado. - Epilogo de Campos. 
AZofsio de Ca.rvalho.

O SR. PRESIDENTE - Vamos
passar à matéria da ordem do dia.

Continuação da disctlssáo do Regi
mento n.o 79. de 1946.

Tem a palavra o Representante Se
nhor Café Filho, inscrit.o em primeiro
lugar.

O SR. CAPÊ PILHO (.) - Sr.
Prestdente, Srs. Representantes: OS
acontecimentos Politicos, sõbre que a
Assembléia National Constituinte aca
ba de pronunciar-se. são daqueles que
valem como advertência ao Govê!'no
da República, na expressão numérka.
do voto desta Casa.

A União Democrática Nacional, en
cnrnando o ~nsamento de diversas
correntes politicas, expressou, mais
uma vez, ao Poder Executivo. ~ell

apoio no sentido da prática da verda
deira democracia.

Por éste motivo, Sr. Presidente,
votei ri. moção Otávio :Mangabelra.

Não tenho Qualquer ponto de Ugação
com a bancada do Partido Comunista.
Eleito Deputado duas vezes, não recebi,
em ambos os pleitos elc1torais, o •..010

dos oomunistn.s do Rio Grande do
Norte. Deputado de 1934 a 1937, QUEm
do a policia do Distrito Federal, e do
Brasil inteiro. cometia violências ainda
hoje comentadas desta tribuna. sempre
verbere1 o procedimento das autorida
des responsáveis. Mas nem assim, Sr.
Presidente. ao concorrer agora ao
pleito para esta Assembléia, tive o
apoio dos filiados ao Partido Comu
nista no meu Estado.

Sinto-me bem, por conseguinte. pa-:-a.
na hora presente levantar veemente
prote~to a propósito das violências do
largo da Carioca. praticados contra o
Pa.!'tido Comunista, mas Que nevem
valer como advertcncla a todos os oar
tidos democráticos.

Sr. Presidente: Por que exIste P:'lt"
tido Comunista? Por Que concorreu às
eleições e por que tem aqui urna b:ln
ca.rla? Em face de um dispositivo legn1.
Foi o Poder Executivo Que permitiu
a existenc1a. legal do ParUdo Comu-

(.) (Não foi revisto pelo orado:.)

:Jlsta. E ésse partido tem existência
legal para exercer suas atividades ao
lado dos outros partidos.

Por Que UmItou a polfcia. do DJst!'ito
Federal, relativamente n essa ngrem~d'"

çáo pnrtldárla, a liberdade de reunião,
localizando no longlnqua bairro de
Ipanema.. o comício marcado para.
o centro àa cidade?

Não ouvi de qualquer dos oradores
05 motivos que fundamentaram n de
C!süo da autoridade.

Tudo o que hã por aI, a fome, a.
greve, a perturbação, tem se levadD à
conta de agitação comunIsta. O Sr.
Ministro do Trabalho anuncIa que no
põrto de Santos se verifica uma agi
tação de natureza comunista. Pede
providências especiais e o Ministér1at
em reunião. de-creta essas providências,
Que consistiram em substituir as auto
ridades do referido Ministério por ou
tras saídas das nossas classes armadas.
Estas, chegando ao Põrto de Santos_'
apuram Que ali se observa uma ques
tão de salários com relação aos ~sti..
vadores e marítimos. Trata-se da to..
me, do tr:lbalho mal remunerado p~I3

emprêsa Que explora o maior pôrto ex
portador do Brasil.

O Ministro do Tl"abalho anuncl:l
uma greve na. Lccpoldlna e leva o
acontedmen~ à ~onta do Partido Co..
munista. O Governo da República
a.dota medidas tendentes a. enfrentar
a situação, nomeando ilustre oficial ao
Exér<:ito para Interventor na Estrada
e êsse oficial constata que há. necessi..
dade premente, imediata, de elevação
dos salários de fome que imperam na
ferrovia.

O Ministro do Trabalho anuncJa que
entre empregados da Light, existe agi
tação de natureza política e também
a atJ:"lbui ao Partido Comunista. E
os jornais. os próprios jornais qUe
apoiam o Govêrno, defendem os tra
balhadores da emprêsa canadense Vi
timas da. ganâ.ncl3, da empregador3,
vítimas, como os trabalhadores da
Leopoldlna e do põrto d'e Santos, dos
salários de fome.

Daj, Sr. Presldenle. sobrar razão,
a nós democratas. que nada teme>s com
as ativida1:l:es políticas do PartIdo Co-.
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mUllista, pura descrer da. palaVl3. do
Govêrno.
P~de o P:lrli<lo Comunista, valendo

.::;e de sU:t lc~g3.lid:l.de. de sua legiLim1
dade, rKrmiss:1o na data que marca.
primeiro aníversário dessa legalidade,
re2.1izar um comício na praça públlc~,

e 3. policia., sem explicação. sem qual
quer motivo. localiza ésse comic1ú no
afastado bairro de Ipanema.

Pare<:e,' Sr. Presidente, que há no
seio do Govêrno uma espécie de cupim
minando seu prestigio. destruindo suas
fôrças democrãticas, como que que
rendo traçar-lhe diretrizes. levandu-o
àquilo que já sofreu o Brasil: o regime
ditataria1. Esta, a grande e dur3. v~r

dade.
Ainda hoje. a hancada trabalhista.

que já nesta alt ura dos acontecimentos
polftkos brnsilelros tornou-se ,'ftima
de companheiro de facção o qual, g:11
gB.ndo por seu partido as alturas' de
uma pasta ministerial, faz ness3. pas
ta, política contra o trabalhador. fal
tando sempre, nos comunicados ofi
ciais. à. v€rdade dos fatos; essa ban
cada. que vem apoiando o Govêr:lo em
tudo e por tudo. insurgiu-se contr.'l o
espetáculo do Largo da Carioca, mui
to doloroso para no vida democrática
do Brasil, c votou a moção Otávio
Mangabeira.

Pois bem, Senhores: a êssc prot~~

to louvável a essa atitude, junto o
meu aplauso, advertindo mais uma
vez ao Govêrno da República do ór:.n
de perigo da hora. atual. que vivemos,
na Capital da República. sem pãO, sem
leite. sem água e sem transporte.

A fome ameaça os lares brasllf:tros.
originando a desorganização adminis
trativa e apresentando eloqilente
mente. visivelmente, a incompetência
àe muitos dnqueles 11. quem incumbe
traçar e ex~cutar os rumos da ad
mln}straçf~o. E, para justi!icar tudo
isso. a. ausêncIa. do leite às crianças
brnslleiras e. mats particula.rmen~e, às
crianças cariocas; a falta de pã~ aos
trabalhadores e de transportes par:J.
tôda gente. está-se procurando um pre
texto, e êsse pretexto é o cerceamento
das liberdades democrâticas.

Será possfvel que. nesta hora, ainda
nã.o tcnh.:l imprcssion.:ldo o Govérno

o extraordinário espetáculo da uniciall.c
política que ultimamente. ofere~e\l 3.

União Democrátlca Nadonal. na lmâ
nimidade firmada em sua cOIH"~!lr;ih.?

Não ünpressi0z:ln ao Govêrno a fra
gilídade do apoio de vários setores de
seu partido, cheio de dlssidêncbs.
malquerenças e crises? f:lise enfraque
cimento das fórças políticas que o pres
tigiam l'lú.o porI'cri I.:onduzí-Io, Sr.
Presidente, :J. a tos arbi trário~, fi 1TI;j,

nifestações de fôrça, para 5ua próprla.
sustentação? E' a isto que estamos as
sistindo; nin~uémse iluda. Estivc~sc o
Govêrno com o apoio político dos IX\ r
tidos organiz:lClos, e os comicí()~ do
Partido Comunista, como de todos cs
Partidos. poderiam realizar-se rm
qualquer parte, em qualquer p,mto.
O que está faltando ao Govêrno é o
apoio de fôrças políticas partidárins
organiza das rcprcsent<t ndo a o'Pi~1ião

pública.

O Sr. Addlllar Roc.'w - O :I1HJil)
popular.

O SR. CAFE' FILHO ~ O apoio
pcptllar, diz muitõ bem V. Ex.a. Para.
compkt3r..<.;ubstítuc a "iolência. o ex
cesso policial, ao apoio nu.sent-e.

O Sr. J21randir Pires - Não ê por
via de tlcmis::;ões em m3ssa, nem C'llil

a falta de llpoio aos dispensados do
Deparbmento Nacional do Café, com
a situação dos empregados no jógo.
que estão ainda sem ver reconhecidos
seus direitos por pnrte dos C:l ssü lOS,

que se obtem o apoio popubr.

O Sr. Adelmar Rocha - Acrescen
te-se o C3S0 dos cxpediclonár:os, 1.'~

sempreg:J.dos c p:1ss:J.l1do fome.

O SR. CAPE' FILHO - Há falta
de trabalho e de pão. O Governo nu
menta os desempregados, cxttl1r,nc o
Deparl:.mento Naclonn.l do Café, s:'m
tomar medid.1S eqllitaUvas para seus
funcionários. O Govêrno, num ato
que mereceu meu apoio. e o de todos
os homens públicos, exlin~ue o jôg-o.
mas não atenta na gravIdade dn de
sen1prê~o d? quantos viviam do jõg'o.
que era ofic~aIizado. Somente Per
nambuco apresenta massn. de desem
pregados, com as med!das restrítivas
ao jü:;o. snpcríor a 30 mIl homens. O
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Rio ct:e Janeiro possue massa talvez
maior. Há bem poucos dias, homenl
'Que viveu do jOgo, trazendo carteira.
profissional e recibos de contribuições
para as ca.ixas de aposentadorias 
portánto, com titulo legal do exerci...
·el0 da profissão - d:zla-me que f 01"3.

dispensado sem tostão, tendo em casa
r·~spcnsabilidade de dez filhos. e mu
lher.

O Sr. JU"andir Pires - Pelos pró
prios considerandos do decreto, põem
se em pé de igualdade o empresário
do jOgo e nquêle que ganha seu pão
como assalo.riado.

o SR. CAFE' FILHO - Sr. P re
s~dente, tenho aqui dados ligeiros dos
motivos do encarecimento da vida:
são as tarifàs da Central do Brasil,
colhidas hoje no Boletim Oficial de
Estatistica em que anotei all;uns ge
neros de alimentação dos pobres.
vv. Exs. vão ver a subida alarman~'e
de preços dos fretes dêsses gêneros.

Diz a publicação of:cial: Em 1939,
'Ú feijão seco pagava na Central do
Brasil, calculado o percurso de 100 qui
lômetros, a importância Cr$ 16.50. Em
1944, pagava Cr$ 40,00 por tonelal.la.
correspondente à mesma distáncia. O
arroz pagava em 1939, Cr$ lG,50 e em

. 1944, Cr$ 40.00: a banha, em 1939, pa
gava Cr$ 27,50; em 1944. Cr$ 75.00.
O café pagava, em 1939, Cr$ 26,40 e,
em 1944, Cr:; 70,00. O xarque pagava,
em 1939, Cr$ 18,70 e, em 1944, Cr$
64.00.

Atentem ai:1da 05 Sr5. Reprcsentan
t:s que êsses dados foram recolhidos
em 1944 e as tarifas foram majoradas,
se me não engano, em 30 %, o ano
passado.

E pergunta-se: - De quem é a cul
pa do encarecimento da vida. ?

O Sr. Jurandtr Pires - No momen
to sôbrc os gêneros de prim~!ra ne
cessidade, pouco importa o prêço. S~

quisermos apreciar o valor venal. o
acréscimo não chegará a 2";~. O que
importa é a alta nas tarifas do trans
porte de tõdas as uUlidades, pôsto que,
no caso do arroz e do feijão. está. des
d-e a. vestimenta do lavrador até :lo

.enxada com que trabalha.

o SR. CAFÉ FILHO - Agradeço
a V. Ex., e devo acentuar que essa.
elevação das tarifas de uma estrada
de ferro de propriedade do Govêroo
está. pela. sua. proporçã.o, em relação
ao awnento que se vem observando
no impOsto de consumo e quer-se
atribuir a grave situação alimentar
do povo à agitação política.

Não se pode hoje dizer que há.
fome, falta de leite. d·e é.gua, que o
trabalhador não se pode alimentar
para produzir, porque logo se leva.
1s.s0 à conta da agi tação politIca dos
adversários do Govêrno, quando o
Que os adversários do Governo têm
f.eito nesta Casa, e por todos os mo
dos, é tolerar a Inércia. do poder pú
blico e oferecer sua cooperação.

A União Democrática. Nacional, que
é o maior Partido e, por isso, a lHe
me refiro, tem s~do de uma transi
gência em face do Govêrno, de um
espírito de tolerll.nc1a., de espera, que
a tem. por vezes, comprometido cem
a opinião pública. Evitamos, todos
nós, atitudes enérgicas no combate
no êsses fatos e a êsscs fatores da
perturbação econômica. da vida na
cional, temendo possa cair o Govêrno
e dele apoderar-se o primeiro ·aven
tureiro .

Temos procurado dar $.0 ilustre
General do Exército BrasIleiro a
quem fef8JTl1 entregues 00 destinos do
Brasil pela. expressão das urnas, tôda
B. nossa ajuda para a solução dês.5e
problema; e que dIzem seus rninis
~r05? - Não há problema: há pre
guiça. O trabalhador, envenenado
pelas idéias comunistas e pelos de
bates político.s. não Que-r produzir,
prefere cantar.

O Sr. MInistro do Trabalho, um
trabalhi(;ta. - e por trabalhistn. en
tendo o homem Que vem do trnbalho
011, pelo menos, do contacto com os
trabalhadores - elegeu. como motivo
do empobrecImento do Brasil. como
causa da. perturbação ~onõmlca e da
fome. a cJrcunstancla dos tra.ba]ha
dores cantarem "'sa::nbau

•••

Ora. Sr. Presidente. quando se desce
a isso. quando as autoridades que
têm consigo as responsabiUdades da.
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administração, num. setor como o do
MinlstéIio do Trabalho, expõem a.
nós, homens públicos, que temos con
tncto com o povo e sentimos as suas
necessidades, motivos come ê.~e. des
r.espe1tam~se a s1 próprias, como fez
!l. Polícia do Distrito Federal nos la
mentáveis acontecimentos contra os
quais trago meu veemente protesto.

Sr. Presidente, ainda é tempo. Se
outra n~o fôr a causa de tudo Isso;
se há motivos ocultos, se se quer fa
zer como em 1937, atribuindo tôda. a
agitação ao fundonamento de um
Congresso no exercido dos poder~s

democráticos; se se está ajudando a ~

crIse, empurrando-a para a frente,
p:lra se terem razões de wna nova dI
tadura, então que arranquem a más
cara enquanto é tempo, mas não ilu
dam o povo.

Já passamos das violências sem san
gue, para as violências de sangue.
Ontem, foI o Partido Comunista
que não pôde realizar seu comído.
Ninguém se iluda: depois dos comu
nistas, ~rcmos nós. Foi assim em 37.

O SR. PRESIDENTE - Advirto
ao nobre orador que o tempo estã.
fIndo.

O SR. CAPE' FILHO - Conclui
rei, Sr. Presidente .

Vi en tão Deputados da maiorIa pa.r~

lamentar, que votaram o estado de
gu~rra animados de propósitos patrió
ticos, aceitando o que dlzia. o govêmo
sôbre a situação nacional penitencia
rem-se do voto com que liquidaram
a. Derna<:racIa brasileIra.

Fui mandado para o estrangeiro.
Quando voltei, encontreI muitos dêsses
Deputados na AvenIda, desocupados,
e a mim declararam: quando vot~IPI)S

o estado de guerra, que derrubou o
govêrno democrático, não julgamos
sobreviesse essa cnlamlda.de, que foi
o Estado Novo.

Pois bem, Senhores: aceitem os res
ponsáveis pelos destinos nacionais B.

colabora.ção democrá.tlca dos outros
Partidos e estabeleçamos um govêrno
de união nacional. de congraçamento
de t6das as fôrças políticas ponderá
veIs. Aceite o govêrno essa colabo
ração, se não o anima outro propó
sito; e por propósito nã,o podemos ad-

mitir que nutra aquele de destruir
a derno<::rada, Vitoriosa no mundo de
pois da mais sinistra de tôdas as
guerras (Muito bem. Palmas. O ora
dOT é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Está finda.
a hora. da. sessão; vou levantá.-Ia. de
signando para a de segunda-feira, 21
de maio, a seguinte

ORDEM DO DIA

Continuação da discussão única d~

requerimento n.O 79, de 1946, sollcitan
ao seja nomeada, pela Mesa da As·
sembléla Constituinte, uma Comissã.::.
Espeeial. destinada a procf..'dcr a um
exame em vários casos, cujo esclur~

cimento é de intcrésse na Nação.
Discussão unie;}. do rcquerímcnt)

n.o 236, de 1901G, solicitando a nom(;a
çao de uma comissão de parlament.a
res para examinar, com urgência, no
lOCal, a situação do Põrto de Samos,
São Paulo, em face dos últimos aCOU
tecimentos.

Discussão única do requerimento
n.o 48, de 1946, solicitando ilúorn:u.
çõcs ao Poder Executivo sôbre a. apli ..
cação do art. 19 do Decreto-lei qu.~

instituiu o Fundo Nacional de Prote
ção à. Ilúàllcia c bem assim sõbre os
clsposi t.iV05 da Constituição de 1!l31-,
referentes ao assunto.

Discussão única do rcqucrimpnto
n.o 22, de 1946, solicitando informa··
ções ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministêrio da Justiça e Negó
cIos InterIores, sôbrc pagamento de
gratlfic:J.ções a juizes eleitorais no$.
Estados e aos preparadores das ele1
ções de 2 de Dezembro último.

Discussão do requerimento nÚmc~

ro 40, de 1946, ped.indo se consigne
E-m ata voto de regozijo pela chegad~

do primeiro trem, conduzindo mjné~

rios, a Volta Redonda.
DIs.cussào única do rcquerlmcr.t~

n.o 3D, de 194Q, sol1c1tando ao Poder
Executivo informações sõbre o anJa·
menta das realizações empreendidas
em Alagoas pela Companhia Hidr<Jelé..
trlco. do São FrancIsco, autorizada a.
organizar-se pelo Decreto-lei núm~=t')

8.031. de 1945.



- 210

DIscussão umca do requerimento
r..o 44, de 1946, solicitando sejam ea
caminhadas ao Poder E1::ecutlvo SU
festões sObre medidas a serem tomu·
ans para debelação de. cI1.se econô
mica.

Discussão única do requerimento
n.o 62. de 1946. solicitando informa
ções do Poder Executivo s6bre as me
didas tomadas ou a. serem tomadas
com relação ao problema dos noss",s
transportes marítimos.

DIscussão única do requer!men~o

D.o 21, de 1946, soUcitando Que a. Mesa.
da Assembléia oficie ao PreIeito d·)
DIstrito Federal, solicitando sua.s prc
·vidências à adminIstração da Campa
nhia LIght and P<lwer, a fim de ~:pe

sejam tomad:l.S várias medidas que
bene:!1ciem o serviço de transporte de
passageiros de bonde.

Discussão única do requerimento nú
mero 63, de 1946, requerendo seja su
gerido. pela Mesa da Assembléia ao
Poder Executivo, o estudo e construção
de duas pontes sôbre o rio São Fran
cl.",co; ligando Joazelro. no Estado da.
BahIa, a Petrolina, em Pernambuco:
e outra. neste último Estado, em Ja
Uná.

Discussão única. do requerimento nú
mero 46. de 1946. solicItando medid3.s
do Poder Executivo tendentes a mobi
lizar todos os recursos e meIos de trans
porte disponiveis nos Estados do Rio
Grande do Sul. Santa Catarina e Pa..
raná. para dar vasão ao escoamento
da safra do mUbo; e concessão de prIo
ridade para o transporte de cereais das
zonas produtoras aos centros consumr..
dores.

Discussão única do requerimento nú
mero 42, de 1946. pedindo a interfe
rência da Assembiéla Constituinte jun
to ao Poder Executivo para que seja
considerado válido para os próximos
pleItos estaduaIs e municipais o alista..
menta voluntário sob o qual se reali
zaram as eleições de 2 de Dezetnbro.

Discussão única do requerimento nú
mero 69, de 1946. solicitando ao Poder
Executivo a revogação do decreto que
prorroga, por ma.1s um ano. o mands.to
das atuals diretorias das entidades 8111
dica1s ...

Discussã.o única do requerimento nú
mero 73. de 1946. soIlel tando ao Poder
Ey.ecutivo Informações por Intermédio
do Instituto Nacional do Alcool e do
Açúcar. Clual o 4'stock" de açúcar exis
tente nas usinas produtora.s e no co
mércio encarregado da distribuição.

Discussão únIca do requerimento nú
mero 65, de 1940, solicita.ndo ao Poder
Executivo a remessa, à. Assembléia. do
extrato da conta corrente do Govêrno
'Federal no Banco do Brasil. relativa
ao flna.nclamento especial do algodão.
no período de 7 de outUbro de 1941
até a presente data. bem como do
processo 11.° 183-45, da Comissão de

. Financiamento da Produção.
Discussão única da indIcação n.o 9-A,

de 1946. sugerindo que se l'epresente
ao Poder Executivo, ·no sentido de se
rem propostas medidas urgentes de ~r

dem econõmica.
Discussão única da indicação nú

mero 32-A, sugerindo ao Poder Exa
cutivo medidas a serem tomadas, com
urgência, para desobstrução dos ca.-"
nais Que Ugam as lagoas "Norte" e
Manguaba". no :Estado de Alago~s,

inclusive a assinatura de um acôrdo
e:ltre os Governos da União e do Es
tado. para execução e conservação das
obras.

DIscussão única. da Indicação nú
mero 29-A, de 1946. que propõe seja
desaprovado pela Assembléia ConsU
tumte Q a.to do Poder Executivo bai
xando um Decreto-lei contra o direi
to de greve: e sejam pedidas Informa
ções sõbre os motivos da presença dos
agentes da Ordem Polftlca e Social
nas assembléias dos Sindicatos.

Discussáo única da indicação nu
mero 37-A, de 1946. que' indica :;e1a
sugerida ao Poder Executivo a trans
ferência do acervo de I'A Noite"· para
o Instituto Nacional do Livro, e aboU
ção imediata dos impostos que grs.v?:n
a importação do livro estrangeIro.

Discussão ún!ca da Indicação nu
mero 44-A. de 1946, sugerindo ao Poder
Executivo providências para pagamen
to imedLato de indeniZações devida::.
às !amllias das vJtimas do desastre
ferroviário, ocorrido em Sergipe no
dia 18 de março p. p.
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Discussão única do requerimento n.o

'"11, de 1946, solicitando inform.ações ao
Poder ExecutIvo,' com a máxima ur
gência. sõbre as despesas realizadas
sté agora pelo Instituto Nacional do
Sal com o pessoal e a instalaçã.o do
.seu escritório, inclusive da Diretoria
da rábric9. da ComplLnh(a Nacional de
Alcalis, no Estado do RIo.

Discussão única do requerimento n.o

.20, de 1948. solicitando 8 lnterlerên·
da da Mesa da As:; .:mbléia junto ao
Ministério da Viação e Obras Públl
cas, por meio de ofjcJ o, sugerindo se
ja. notiffcada a LeopoIdlna Ra!l~ay,

encarecendo-se fi necessidade de ele
trificação de sua ferrovIa, com a pos
sível urgência.

Discussão única do rcqu~r1mento n.O
.{)6, de 1945, Que solicita ao Poder E~e

cutivo informações s6bre o montante·
das isençóes de direitos aduaneiros
·concedidas entre março de 1938 e ou
tubro de 1946, inclusive as que o fo
ram baseadas no art. 107, do Decreto
lei n.a 300. de 24 de !(>vereiro de
1938.

Discussão única do requerimento n.o
91, de 19-46, solicitando seja informa
do pelo Poder ExecuUvo () andamento
.da construção da Estrada de Ferro de
Mossor6;' o material de que esta dis
Põe; despesas com seus funcloná1"los
e cperárlos; se o Govêrno tem reeebi
do reclamações contra a sua admlnis
ttação.

Discussão única da indicação n.o
.36-A. de 1946, pedindo seja sugerida
pela Assembléia Constituinte ao Poder
Executivo fi necessidade urgente da
cnação da cadeira de 'nsiologia. nas
Faculdades de Medicina. do país.

Discussão única do requerimento n.to

129, de 1946. sollcltando a nomeação
·de uma Comissão de 8 membros. In·
·cumblda de estudar a Jn!luência. na
economia nocionaI; das tarifas alfan
.c1egárlas.

DIsc l1sslio (mica da indicação n.o
35-A. de 1946. pedindo seja sugerida.
ao Poder Executivo a conclusão da
~onstrução de trechos de estradas de
ferro no Estado da Bahia.

Discussão única da. indicação n.o
-:i8-A. de 1946, sugerindo ao Poder Ex-e
"Cutlvo prov:fdénclas para. a. retIrada do
·-casco do navIo ·'Itacaré" e do tubo de

sucção da drar:a "Bahia", que estão
obtruindo ~ barra do Pôrtc de Ilhéus:
e dragagcm da mencionada barra. e
do canal. destinado à navegação.

Discussão única da indicação n.o
62-A. de 194'6, solicitando se constitua.
Uma Comissão para apresentar suges
tões ao Go....êrno no sentido de se fL
xar a. data do descobrimento do Bra·
511; com parecer da Comissão d~ Es
tudo das Indicações .

Deixaram de comparecer 53 Se
llhorcs Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:

Cosme Ferreira.

Rio Grande do Norte:

Mata Neto.

Pernambuco:

Oscar Carneiro.

Alagoas:

Lauro MOlltcnegro.

Bahia:

Fróes da Mota .
Luís Barreto.

EspIrUo Santo:

Asdrubal Soares.

Distri to Federal:

José Remero .

Rio de JaneIro:

Pereira Pinto.
Bastos Tavares.

Minas GeraL5 :

Juscelino Kubitschek.
Duque de Mesquita..
Cristiano Machado.
Joaquim Llbânio .
José Alkmim.
Ollnto Fonseca.

São P3ulo:

Gofredo Teles.
César Costa.
Martins Filho.
Lopes Ferraz.
Atallbs. Nogueira.



:João Abdala .
Sampaio Vidal.
Silvio Campos.

Goiás:

Pi6genes Magalhães.
Caiado God61.

Paraná:

Roberto Glasser.

San ta. Cn tarlna.:

Altamlro Guimarães.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:

Adroaldo Costa.
Elói Rocha.
Damaso Rocha.

União Democrática Nacional

Ceará:

Paulo Sarasatc.

Paraiba:

Adalberto Ribeiro.
Argemlro de Figueiredo.

São Paulo:

Paulo Nogueira.
Romeu Lourenção.

Mato Grosso:

Vespaslano Martins.

Partido Trabalhista Brasileiro

Rlo de Janeiro:

Abelardo M~ata.

São Paulo:

Marcondes Filho.
Hugo Borglú.
Romeu Fiar!.
Berta Condé.

Partido Comunista do BrasiZ

Bahia:

Carlos Marlghela.

Distrito Federal:

João Amazonas.

Rio de Janelro:

Claudino Silva.
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São Paulo:

José Cnsplm.
Catres de Brito_

Partido Republicano

Sáo Paulo:

Altlno Arantes.

Partido Popular Sindicalista

Ceará:

Olavo Oliveira.
Sténio Gomes.
João Adeodato.

Partido Democrata Cristão

Sáo Paulo:

Manuel Vitor.

Levanta-se a sessão às 18 horas.

PUBLICAÇAO SOLICITADA A :ME
SA PELO SR. DEPUTADO AGRt
COLA DE BARROS.

E onJ'E'I'O DE SEU I>ISCTJRSO SOBU A ATA.

OS decretos "do Sr. Getúlio Varg83..
mutilando a. fisIonomIa. territorial (l.e

vários Estados e, finalmente. do Bra.
sl1, sob pretexto de defesa. nacional.
obedecendo planos do Estado Mator
do Exército, não se Justificam. em
absoluto.

O Govêmo pode exercer sua. açao
em qualquer ponto do Pais. como
sempre o fêz. não s6 na Repúbllca.
como no Império.

Todos os países do munno possuem
fronteiras com outros países. e ne
nhum dêles teve ainda a idéia. de
criar territórios para. facllltar :sua de
fesa ou sua soberania.

No Império foram criadas várias co·
lÔn1a.s militares ao longo das nossas
fronteiras. com real valor ao País, sem
precisar desmembrar dos respectivos
Estados, essas zonas ocupadas pelas
referidas colônIas.

O melhor sistema de colon1Zàr ~

1azer estradas de ferro. O progr~a

de um pais está na razão direta da
proporção que existe entre os quilO-
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metros quadrados de território para
os quilômetros de estrada. de ferro.

Os mais adiantados e ricos paÍSes
do mundo são os que possuem maior
porcentagem de vIas férreas.

Os Estados Unidos desenvolveram
por Igual. em todos 03 quadrante!,
graças as estradas que cortam o seu
território, por todos os pontos car
dJ.ais.

A Alemanha, a Inl;laterra, a Pran··
ça. a Suiça, são exemplos frisantes.

A R.ússia, só desenvolveu na zona
siberiana, após a construção da. gran
de rodovia transiberiana.

O Canadá que não possue estradas
na. zona Oeste, Oceano Pacffico, !ó
progrediu, como o Brasil, na zona do
litoral.

Em nosso Pais, progrediram os Es
tados que possuem maior qullometra
gero de estradas em proporção ao seu
temtório.

Progrediram: Minas, São PaUlo,
Rio Grande do Sul e mais algum.

São Paulo. que possue maior qui
lometragem ferroviária, está. na van
guarda, é o mais populoso e indus
trializado do pais.

A estrada de ferro Noroeste do
Brasil, que há trinta anos a~raz, mals
ou menos. avançou de Bauru até POr
to Esperança, margens do RIo Para
guai, em l\'I:ato-Grosso, transfonnou
as vilas de Araçatuba, Campo Gran
de em gigantescas cidades e fêz sur..
glr muitas outras, não só em São
PaUlo como em l\1:ato-Grosso, não ,:;6
A:!I margen:3 da. estrada, mas etn um
raio de muItos qUilômetros, porque
uma via férrea influencia benefica
mente, em um raio de ação multo
maior que o da. destruição, produzi
da pela mais poderosa bomba. atâm1
C3..

Getúllo Va.rgas s6 'Possuia unI pon
to de vista - domInarl

E para realizar e soUdl!1car suas
avançadas e garantias, vivIa a estu
da.:- os meios de ataque e defesa.

Getúlio s6 pensava em fazer novas
cabeças de pontes, para lançar novos
ataques aos fracos e desprevenidos.

Antes do golpe de 1937 Getúlio en
saiou a 1ntervenção nos Estados e a

cob3.~a de experiência fo! o meu Es
tado: Mato-Grosso.

Fêz primeira intervenção depondo o
govêrno constituido, Dr. Mário Cor
reia da Costa e pondo em seu ]u~:lr

o Capo Ari Pires.
Queria GetúUo, com aquêlc ato, ob

servar a reação. do Parlamento, que·
infelizmente apoiou a intervenção.

Feita a prImeIra cabeça. de ponte,
lançou logo novas intervenções, n"
Distrito Federal e no Rio G:oande do
Sul, e logo em seguida dissolveu o
Congresso, com auxílio de alguns Ge
nerais que prestaram um juramento
de defender o regime, a Constituição
e a República! ...

A criação dos territórios foi t~mbém
nova cabeça de ponte. Pretendia o
8r. Getúlio enfraqueeer S5.o Paulo,
fazendo um território com terras de
São Paulo, Minas, Goiás e Mato
Grosso e para iniciar e encomjar-sc
- !éz primeiro territÓrIo nos Esta
dos fracos: Pará, Amazonas, Mato
Grosso, Paraná, e Santa Catarina.

Houve aprovação do Estado Maior
do L.<ército que viu naquilo a realiza
ção le um grande feito estratégico.

Estava Getülio pronto para o novo
golpe e lançarla logo novos tcrrltó.
rios, mutila.ndo c enfraquecendo São
Paulo, que era o maior pesadelo para
seUS sonhos de dominio e provavel
mente, com no idade, na decrepitude.
tentar ainda transformar-se em Im
pera.àor do Brasil, com o Utulo de Ge
túlio l, cognomlnado, o Pai dos Po
bres.

Compete a() Parlamento anular os
decretos de criação dos territórios.
criar imediatamente uma taxa sôbre
fumo, sêda, casemlra, perfumes, jóias
e objetas de luxo, empregando esta
verba na lm~diata construção de es
tradas férreas de penetração.

Continuar a estrada. de Campo
Grande até Cuiabá, seguindo para o
Norte até Manáus.

Continuar a ligação de tÔc.las as
Capitais dos Estados, por vi/l férrea.

Ligar óbldos, no Pará. ao Rio
Olapock e Manáus à Boa Vista, nas
fronteiras da. Venezuela..
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LIgar n. estrada de ferro Madell'a
Mamoré à Cruzeiro do Sul. no Acre.
. Ligar Mato Grosso, antiga Vila.
Bela à Cuiabã. Goiás e Goiânia, ponto
onde já existe Hgação ferroviária com
o leste brasileiro.

Cortahdo o Brasil, por estrad~ de
ferro, teremos povO:lmento espontê.neo
e progresso.

Não é poss1vel povoar uma zona
onde não possamos transportar, a.os
mercados próximos, o produto das
nozsos trabalhos.

Sem estrada de ferro não há pro~

gresso. Cidades e vilas sem vias fér
reas, são fábricas de coronéis e poll
tlcalha. São cidades e vilas em es
tado latente, paralizadas, dormindo à
margem do progresso. Agricola
Paes de Barros.



71." Sessão em 27 de lvIaio de 1946
Presidência dos Senhores Melo Viana., Presidente e Otávio Ma.ngabeira.. 1.

Vice-Presia.ente.

A1:. 14 hora5 comparecem os Se~

.Mores:

Pa.rtido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Valdemar PedrosB..
Leopoldo Peres.

Pará.:

Alvaro Adolfo.
Nélson Parijós .
.J oáo Botelho.

Maranhão:

Pereira. Junior.
·Odilon Soares.

Plaul:

Areia Leão.

Oearã:
Moreira da Rocha.
Osvaldo Studart.

Rio Grande do Norte:

Georgino Avel100 •
Va,1fredo Gurge1.

Pernambuco:

Gerc1no Pontes.
Osvaldo L1I:na.
Ferreira LIma..
Pessoa. Guerra.

Alagoas:
TeIxeira. de Vasconcelos.
Lauro Montenegro.

José Marin .
Afonso de Carvalho.

Sergipe:

Leite Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

Vieira. de Melo.
Altamirando Requláo.
Euná.p10 de Qu!er6s.

Esp1rito ~anto:

Henrique de Novais.
Ar1 Viana.

Distrito Federal:

José Romero.

Rio de Janeiro:

Alfredo Neves.
Bastos Tavares.
Acúrcio TÕrres.

Minas Gerais ~

Melo Viana.
Joáo Henrique.
Wel11ngton Bra.ndão.
Celso Machado.
Milton Prates.
Alfredo Sá.

Sã.o Paulo:

N ovel1 Júnior.
Horácjo Ln!er.
Alves Palma.
Hon6rio Monteiro.

Goiás:
Pedro Ludovlco.
Dario Cardoso.
Dlogenes Magalhles.



Calado God6!.
Gelano Paranho:!.

Mato Grosso:

Argemiro Fialho.
Martiniano Araújo.

Paraná:

Roberto Glasser.
Fernando Flôres.
Lauro Lopes.
Gomi Júnior.

Santa. Catarina.:

Nereu Ramos.
Otacmo Costa.
Orlando Brasil.
Rogérío Vieira..

Rio Grande do Sul:

Ernesto Dornelles.
Gaston Englert.
Brochado da. Rocha.
Teodom!ro Fonseca.
DanIel Faraco.
Antero Leivas.
Manuel Duarte.
Souza Costa.
Bittencourt AzambUja.
Glkério Alves.
Nicolau Verguelro.
Herofilo Azambuja.

União Democr4ttca. Nacional

Amazonas:
Severla.no Nunes.

Piau1: '

Matias OllmpIo.
Coelho Rodrigues.

Ceará:

José de Borba.
Alencar Aral"ípe.

Rio Grande do Norte:

,José AUgusto.

Paraiba:

Verglnaud Vanderlel.
Pllnio Lemos.
ErnAnl Sat1ro.

Sergipe:

Leandro Maciel.
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Bahia:

Manuel Novais.
Alloma.r Baleeiro.
João Mendes.
Alberico Fraga.
RUi Santos.

Rio de Janeiro:

J osê Leomil.

Minas Gerais:

José Bonifãclo.
Lopes Cançado.
!J.curgo Leite.

São Paulo:

Mãrio Masagão.
Romeu Lourenc;ão.
Pl1n1o Barreto.

Galãs:

Domingos Velasco.

Santa Cata.r1na:

TomAs Fontes.

Rio Grande do SUl:

Osório Tuiutl.

Partido Trabalhista Brasfldro

Amazonas :

Leopoldo Neves.

Minas Gerais:
Ler! Santos.
EzequIel Mendes.

Sã.o Paulo:

Berto Co~.dé.

Eusébl0 Rocba.

Partid.o Comunista do Br43fl

Pernambuco:
Alcédo Coutinho.

Distrito Federal:

Mamicl0 Gra·bo1s.

Rio de Janeiro:

Alcides Sabença.

São Paulo:

Jorge Amado.
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Partido RepubZicano

"Maranhão:

Llno Machado.

Sergipe:

Amando Fontes.

Minas Gerais:

Daniel Carvalho.
Felipe Balbi.

Paraná:

Munhoz da Rocha.

Partido Democrata Cristão

Pernambuco:

Arruda. Câmara.

Partido Republicano J"rogressista

Rlõ Grande do Norte:

Café Filho.

São Paulo:

Campos Verga!.
I

o SR. PRESIDENTE - Achan
do-se presentes 112 Senhores Repre
sentantes, dedaro aberta a sessão

Passa-se à lei tuxa. da a ta da ses~ão
anterior.

O SR. LAURO LOPES (Se-
gundo Secretário) - Procede à. lei
tttra da. ata.

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão a ata.

o SR. LEOPOLDO PERES
Sr. Presidente, peço a palavra. sôbre
a. ata.

O SR. PRESIDENTE Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. LEOPOLDO PER.ES
(Sóbre a ata> Pedi a palavra,
Sr. Presidente. apenas para retüicar
um d<Js meus apa.rtes ao discurso
proferido pelo nobre senador Nereu
Ramos, na sessão de 24 do corrente.
Qua.ndo S. Ex.a acentuava a respon
sabilidade ostensivamente assumida
pelo Partido Comunista, em relação
aos acontecimentos do Largo da Ca.-

rioca, disse eu, aparteando: "O ar
gumento é irrespondível".

Como está na ata impressa. dos
nossos trabalhos, isto é: "O argu
mento é irresponsãvel", o meu Aparte
seria um contrasenso, um llogismo.
Merece, portanto, esta retificaç"ão.

Nada mais, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - O nobre
Represen~nte será atendido.

O SR. JOS~ JOFILI - Senhor
Presidente, peço a pn.lavra, sõbre a
ata.

O SR. PRESIDENTE "rem D.

palavra o nobre Representant.e.

O SR. JOSJ:: JOFILI (Sõbrc a ata)
- Sr. ~residente, causou-me a ma\)I
nupreza de!larar agora, no Diário da
Assembléia, do dia 25, página 2.092,
COlfi o meu nome subscrevendo uma
dl'::c~araçáo de voto, constante da "lrl

meíra coluna daquela página. Minll<J,
estranheza, Sr. Presidente, tanto
ma'or quanto não houve entre os ~i~

natários daquela declaração ele voto
nenhum entendimento pessoal. dire"o
ou indireto, com o orador. Por mim,
Sr. Presidente, repugna.-me acreditar
qut. se trate de mistificação ou l~e

provocação, uma vez que qualquer dos
signatários dêsse documento é incapaz
de tamanha indignidade.

Nestas condições, resta-me apenas
at.'!.ibuir a inclusão de meu nome a um
e.quívoco, embora estrnnhável~ porque
Vossa Ex.o. terb a mesma surpreLcl,
S~. Presidente, se encontrasse o seu
nome na referida declaração.

Pe.ço, portanto, a V. Ex.& averigue
as causa.s do engano, mandando, cC&

seguida, retificar a ata neste pnrLl
cl.lar.

O SR. PRESIDENTE - Serli felta
Q retificação solicitada pelo nobre Re·
presentante.

O SR. CAIADO DE GODOI 
Sr. Presidente. peço apalavra, sõbre"
a ata..

O SR. PRESIDENTE Com :l

palavra. o nobre Representante.

O SR. CAIADO DE GOD61
c..Sôbre a ata) - pecU a.palavra, Se-
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nnor Presidente, para solicitar a Vos·
sa Ex.- seja inserta na ata a declara ~

çã.o de que se estivesse presente à ~~s

~ã(l de 24, teria votado a tavor da
1.-\U4;áo apresentada pelo nobre Sen~

dor Nereu Ramos de aplauso e apõ ..:)
ao Govêmo pelas provldêneias por êste
tomadas em beneficio da ordem pU
blica.

Entendo. com os Srs. Represen
Lantcs da malorIll, que a moção ~c.1J.

glda pelo nobre Deputado Octavlo
M~mgabeira era em seus termos me·
nus expressiva na manifestação de 50·
lldJricdn.de da Assembléia <\0 Poder
l'';xecutivo, neste momento em que c;e
l-l"ctencte pertúbar a ordem democra
tíca n=t. qunl mal entramos C: ctJ:ios al!
t.~:,ccs estão s~ndo estruturados ne3t~

As:;ernbléia Constituinte.

Embora profundamente lamentável
o C1csfecho sangrento dos aCOntecI'
mentas, eram êles. entretanto, de fã.cH
previsão, uma vez que as deliberaçõ~s

da Policia com respeito ao comício es
t3Xam sendo antes e no moment:>
desacatadas. ,

Não discuto se andou certo ou erra
àamente a Policia nas providências
que antecederam à reunião do lar~o

aa Carioc:t; mas posso assegurar. pelo
conhecimento que tenho do pro!. Pe
1 eira Lira, que seria êle incapaz clf"!
ordenar Injustos atas de vlo1êncta,
dado o seu temperamento sereno, a.
~ua perfeita formação moral e poi1
tlca e aos seus not:í.vcis predica.dos JI~

caráter.

No momento, diante da ameaça 1e
mais graves acontecimentos, e com:.
tspirito sinceramente democrátic,",
r:ão posso deixar de me manifestar a:>
lado de um Govêrno que, constitu1do
em virtude de eJeições livres, tem rei
terado os seus propósitos de respe1t:)
às atividades pCJl1t1cas pacificas e
cujas promessas devem por 1sso ser
Iecebidas e aguardadas com a anteci
pação de uma era de perfeita !ibet'
aade. de paz e de progresso para o
Brasil. <Muito bem.)

o SR. PRESIDENTE - A declara
ção de V. Ex.& constará da ata.

o SR. BASTOS TAVARES - se
nhor Presidente. peço a palavra, sO
bre a ata.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lan·a o nobre Representa'11te.

O SR. BASTOS TAVARES (SÓbre:·
a ata> - Sr. Presid-ent~, também por
motivo imperioso, estive ausente :\.
sessão de sexta-feira: - se aqui hou-'
vesse colnparecido. teria votado pela
moção Ncrcu Ramos, em absoluta so
l1d:uiedade com o Sr. Presidente da.
R.epública.

O SR. P8ESIDENTE - A decla
rnção de V. Ex.o. constará da ata.

O SR. ALFREDO NEVES - Se
nhor Preslc1~ntc, pec;o a pn.l:1vrn sO
bre a n·ta.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Repr~entnnte.

O SR. ALFREDO NEVES - (Sôbre
a ata) - MotivQ de fôrça maior Se
nhor Presidente, levou-me a dei~r G

recinto da Assembléia,. depois das
16.00 l1or35, 1130 última sessão'.

Não me enCDl:I trando presente no mo
mento em que se voliou a moção Ne
reu Ramos. venho decla·rar a Vossa.
Excelêncl81 qne, se est1ve~se, por ela
me pronunciaria.

O SR. PRESIDENTE - A declara
ção de V.Ex.a constará da ata.

O SR. JOSl::: ROMERO - Sr. Pre
sIdente, lJeço a palavra, sõbre a atar.

O SR. PRESIDENTE - Tem a p:l
lavra o nobre Representan te.

O SR. JOSe: ROMERO (Sôbre a
ata) - Sr. Presidente. motivo impe
rioso, qual o de grave enfennidade em
pesso:l: de minha familla. impediu-me
de comparecer a sessáo da última sex
ta-feira, exatamente quando se cUs...
cutiram os sangrentos episódios provo
cados pela rebeld1a do Partido Co
munista, no Largo da,. Carioca. Com o
objetivo de que não paire nenhuma
dúvida. quanto ao meu pensamento,
desejo declarar a esta Casa que, S~

presente estivesse, votaria pel~ moção
Nereu Ramos, de aplauso ao Presiden
te da Repúblka pelas medidas toma-
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-das na manutenção da ordem. Enten
do que se não pode fazer democracl31
prov<>cando distúrbios. Nestas con
dições. devid3mente autorizado pela.
Comissão Ex(!cutiva do Pnrtido Social
Democrático do Distrito :·Pederal. re
queiro a V. Ex.a. seja inserido em ata
meu pensamento. qual o de hipotecar
apÔlo irrestrito à moção do lider do
nlett partido.

O SR. PRESIDEN'rE - O nobre
Represcn1:nlic será al cndido.

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a palavra sô
bre a ata, encerro a 5l.la discussão e
vou submetê-la a vetos. (Pausa.)

Está aprovada.
Passa-se à lciturn. do expediente.

O SR. GEORGINO AVELINO 0.°
Secretário) procede à leitura do se
guinte

EXPEDIENTE

RepresCI: ta.çelo:
De habItantes de Araponga, em

Penápolis, .sóbl'e a carestia de gêneros
de a1imentaçáo - A Comissão de In
vestigação Econômica e Social.

Oficios:
Do Ministério do Trabalho, transmi

tindo informações pedidas pelos Re
querimentos ns. 15 e 55, de 1946, de
R-y.toria do Sr. Café Fnho. - Ao re
querente.

REQUEttUtF.NTO N.o lI-A, DE 1946

Solicita medida do Poder E:re~

cutivo suspendendo a vigéncia das
alí1lcas "ct .. e "c". do a.rt. 8.° do
Decreto-lei n.O 6.739, de 16 de ju
l1ro de 1944 e de proteção aos in
quilinos nos casos de venda de
i'm.óveis; com parecer da. Comissão
de Esta.do das lndicacões c voto
em separado do Devútado Scga
das Viana..

o Sr. ConsUtu1nte Benicla Fonte
nele requer seja solicitada ao Sr. Pre
sl<rente da República a suspensão da
Vigência das "alíneas cl e e do art!
gc 8.0 do Decreto-leI n.o 6.739, de 26
de Ju1l10 de 1944, cuja redação foI al
terada pelo Decreto-].el n.«> '1.466. de
16 de abril de 1945". e ainda "uma.

medida: de- proleção aos lnqulllnos no
caso de venda. do imóvel. propondo
QU~ seja obri~atório respeitar o .1lOVO
adquirente a locação anterior'·.

O artigo 8.0 , do D€creto-lcl n.O 6.739,
de 26-7-1944, Lei ae Jocnção de imó
veis, nas suas aUneas cJ. e e, c:om as
modificações do Decreto-lei 0.° 7.466,
de 1G-4-1945, é o seguinte:

"Art. 8.° Durante a vIgência.
desta lei não serã eoncedidl> des
pejo n. n50 ser:

dl <lIn cn.so de deS~pr0IJri:tção

do Imóvel, ou de SUo.'\ dernolí~fl.o.

para l!:lr lugar a edificaçüo de
obra de vulto. de\'idanlcntc lic{!n
clacta, devendo, em qualqu<>r des
ses cosos. ser o loc~túrj(), ou sub
loca tário noLificado com três
meses de antecedêncio;

C) se a pessoa física ou jnridica.
propriet.ftrin. ncces~ito.r do imóvel
para o Sp.u próprio uso, ou de seu
ascendente ou' descendente. ou

. ainda, tratando-se de institutos ou
c.1.ixas, proprietários doe imóveis
destinados aos seus ml.ltuârlos.
qua ndo os exigIrem para o próprio
uso dêsscs mutuàrios ou associa.
dos qu~ sejnm os promitentes
cornluadores dos aludi.dos imóveIs.

·'caso em que o inquilino deverá
!';cr noUficado. lO

A ilustre Bancada do Partido Tra
balhista pt'cstigiou a indicaçã.o, pedin
do preferêncin para a sua votaçãc.

I'AItECER

Trat.a-se de modifieação na. ld do
Inquilinato, ora vig(mte. c, sem julgar
de scu merecimento. cnl~nd~mos que
a medida solicitada envolve a feitura
de ato legislativo; c, como t~mos por
llel1ítima 3 a tribuiçáo ao Presld{'ntc
da República. da faculdade legiferall.
te. quando se encontra em funciona
mento uma Ass~mbléia Constituinte
com poderes de legislativo ordinári"o.
somos por que não se solicite ao Pre
sidente da República a feItura de qual
quer lei, visto como tal atitude. data
venia dos que penS:lm em conrrário.
nos parece subalterna.

Somos, pois. pela rejeIção da pro
posição. cuja. matéria, deve ser consl-
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derada pelo legislativo, dado o seu re
levante interêsse público. de maneira..
mais profunda, aliás, a fim de que se
atenda. ao interêsse social da habIta
ção e do alojamento, harmonizando-o
com os direitos do proprietário.

Sala das Sessões, 11 de abril de 1946.
- Alfredo Sá. Presidente, vencido.
- Gabriel Pasos. Relator. - Daniel
de Carvalho. - Novaes Filho, de
acórdo com o voto do Sr. Sagadas
Viana. - Segadas Viana, com voto
-em separado.

A Comissão de Estudo das Indica
ções opina a favor do requerimento
n.o 11. de 1946.

Em 23 de maio de 1946. - Alfredo
Sá, Presidente.

VOTO

Discordo. data-vênia. do ponto de
vista do llustre relator, no que COD..

cerne à atrlbuiç~ do Presidente da
República para expedir de<:retos-lels
enquanto Senado e Câmara fundo..
narem em conjunto, como Assembléia
Constituinte.

Entendi e entendo que essa atribuI..
ção decorre não s6 da. lei que convo
cou a. Nação para escolher seus repre..
sentantes, como da própria resolução
da Assembléia Constitu1nte aprovan
do seu requerimento.

DIvergindo quanto à preUm1D.ar, en
tendo que a 1ncllcação merece ser apro..
va~a com a nova redação. para. ser
encaminhada. a plenário.

O problema de locação. na. CapItal
Federal, assume proporçõas alarman
tes, especialmente no que se retere às
casas de baixo aluguel'destinadas &
parte da população menos fa.vore
cida. da fortuna.

Como representante de um partido
que reune, justamente. em suas fIlei
ras uma maioria de proletários e de
tI'abalhadot'es de diversas ath1dades
que se encontram. entre os mais atingi
dos pelo problema- de habitação, en
tendo que não sômente é oportuna
como lncUspensável & indicação, par31
a qual proponho a segujnte redação:

M A suspensão de vigência.. como
medida de emergência., das al1neas

d e e do artigo 8. 0 do Decreto-le!
n. o 6.739. de 26 de jUlho de 1944,.
cuja redação foi alterada pelo De
creto-lel n. o 7.466. de 16 de abril
de 1945, recomenda-se como uma.
das soluções destinadas a reduz1r
a crise de habitação. agravada.
pelo citado diploma legal que al
terou a redação do anterlot:. Seria,
pois. de conveniência.. que enca
minhado o assunto ao exame do
Exmo. Sr. Presidente da. Repú
bl1ca., fôsse examJ.nada a posslbU1
dada da. suspensão da vigência do
Deereto-lel n.o 7.466. de 16 de
abril de 1945".

sala das Comissões. em 23 de maJo
de 1946. - Alfredo Sá l Presidente. 
Segadas Viana.

REQUE1Ul'4EN'XO A QUE SE REFERE o PARECER

Requeiro que seja pedIdo ao Ex
celentfssimo Sr. Presidente da Re
pública a .suspensão da vigência das
alíneas à e e do art. 8.° ~do Decreto
lei n. o 6.739, de 26 de julho de 1944.
cuja redação foi alter9JCla pelo De
creto-lei n.O 7.466, de 16 de abril de
1945, e uma. med1da de proteção aos
inquilinos no caso de venda do 1m6ve~

propondo que seja obrigatório respeitar
o novo adqutrente a locação anterior.

Assembléia Constituinte,. em 14 de
.Fevereiro de 1946. - Manoel Benicfo:
FonteneZle.

Considerando a situação de emer
gência. os motivos de caráter público
e de solidariedade humana. que inte
ressam direta e lmecUatamente graIIlde
parte da. população, senão tôda a
população do Distrito Federal, con- 
substanciados no requerimento apre
sentado em nome da. bancada traba
1h1sta pelo Deputado Manuel Benlcl0
Fontenele. na sessão 1 realizada. em 14
ele Fevereiro de 1946, e concernente aos
despejos de que estão ameaçadas nu
merooas fam1I1as braslleJ.ras:

Requeremos urgência para se tratar
do assunto do referido requerimento
e para. a respectiva votação.

5ala das Sessões, 19 de Fevereiro de
1946~ -" Segadas Vianna. - Manoel
Be:nicio Fontenelle. - Ezequiel S.
Mendes. GuarlZC1/ Silf)dra.
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Paulo Baeta NetJes. - Be,.tho Condé.
- Romeu de Fiori. - Rubens de Melo
Braga. - A. J. Silva. - Barreto
Pinto. - Ruy AZmetaa.

REQUEJlnvIENI'O NP 174,' DE 1946

Solicita. ao Poder Executivo in
formações d.etalhadas sObre os
motivos qu.e leva"arn o Gavêrno (Z

proceder com a Hanna. Explora...
tion Company, 'no Território do
Amapá, de modo diferente do que

- teve para com a ltabir4 lron. uma
vez que a concessão feita abran..
ge um pôrto e uma estrada de ler..
ro que dominarão, como verdadei,.a
base, o delta do Amazonas. In
daga ainda se o Gov6rno ouv~u
s6bre o assunto o Estado Maior do
Exêrcito.

Requeiro que a Mesa da Assembléia.
N'acional Constituinte solicite ao Po
der Executivo as informaÇÕes scguln
tes:

I) Tendo sido o famoso contrnt.o
da .. Itabira. Iron Ore Cy" submet.ldo
l aprovação de dIversas Com1ssóes e
Conselho~ Técnicos e militares, e, fi
nalmente ao Congr~so, porque nAo se
1Jrocedeu de modo Idêntico às !ranqulu
dadas '\ um "trust" estrangeiro, ou se
lã à Hanna. ExploraUon Company, no
TerrJtór!o do AmaPá?

U) Se foi atrtbuiõo ao contrOle do
Govêrno Federal a exploraç!o do mt
nérJo do Vale do .Rlo Doce, e a· SJde
rurgla, de Volta. Rtdonda. J)OrQue 'd
procede de modo d1r~rente n(\ caso do
Amapá?

m> Se as indlist:rias fundnmenlall,
que 1:npllcam na. defesa nacIonal, ea
tão sob Cf" contrOle eto Govêrno, porqUG
abrir uma exceçlio para aquela em
prêsa estrangeira no extremo norta
do Brasil?

IV) Em que ó~os oticla1a foi pu
bllcado o edital de eoncorr6Dcla para
&Que!.. expIoraçAo, no Território InCÜ
cad.o, uma V~ que dela .6 I' te.. 00
nhecimento ao Bel' tomado pQbUeo
o contrato?

V) Como conslc1era o lO,erno &
concesslo dada .. Companhia IItND.

gelra de um pOrto e de lJ.nla. estrada
ese ferro que dominarão. como verda
deira base, o delta do Amazonas, por
ta. da. gigantesca bacia. fluvial, isso
em região mal povoada, onde oi> poder
1'Úbllco não dispõe de possibUldades
de dt!csD. de sua soberania~ e quando
Justamente argumentos dessa ordem
servlrBm de razões fundamentais pa
ra (1 caducidade do contrato da Itablra
Iron Ore Company?

VI) No.o val o govêrno ouvir o Es
lado Maior do Exército Bra.sileiro sô
bra o contrato cio Amapá, em vir
tude dUo si tunção estratégica da Re
gJ4o?

VII) Como o Go\'êrno encara a sl
tuaçl\o da Cla.. Slderúrg1<:a Nacional.
uma VeZ que pretendem os contra
tnntca em róco montar uma emprêsa
Bldm"Ürglca. no Território do Amapá?

5l111\ das Sessões. em 23-5-46. 
Ca/d Fill1o.

REQUERlM.ENI'O N.O 175, DE 1346

Requer à Mesa da Assembléia a
inserção no ••Diário da Assem
bléia" dos artigos publicados no
"Jornal do Comércio" de 7 e 21
de abril e 5 de maio próximo pas
~ado, de autoria. do Professor
Matos Peixoto, e intitulado! "Li
mlte Temporal da Lei".

Na. fonno. do que estabelece o ar
tlao 01. I 3.°, b do Regimento Intemo
delta. Casa, requeiro a V. Ex... a ln
lerçAo no Diá.rio da AS:lembléia. dos
arUro; pubUcados no "Jornal ~o Co
tn6rclo", desta Capital, àe 7 e 21 de
abril, e 5 de mala dêste ano, pelo
proraaaor de Direito. Matos Peixoto.
lob o tltulo "L1xnite Temporal da
Le''', OS quais -se juntam 1\ presente,

Tr~t.ndo..se de um requerimento
Clujolto .. d1scussAo (art. e I clta.).
protelto fundamentA-lo verbalmente.
no momento em que for anunclado o
leu debate (art. 83 do Reg.).

Bala das Sessões da Auemblé!a. Na
eloatJ Constituinte. em 21 de maio de
1141. - Alencar dnuiPe.
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REQUERIMENTO N.0 177, DE 1946 

Solicita ao Interventor Federal 
em São Paulo informações deta
lhadas sôbre o Leprosário do Es
tado, e as ocorrências que ali se 
teriam verificado no dia 20 do 
corrente e as providências toma
das. 

Requer a bancada do Partido Tra
balhista Brasileiro, pelos seus com
ponentes ao fim assinados, que a 

Mesa ofiaie ao Senhor Interventor 
Federal de São Paulo, convidando Sua 
Excelência a prestar os seguintes es
clarecimentos: 

1. 0 ) desconhece o Govêrno de São 
Paulo, ou inexiste, o ambiente de des
contentamento, por parte dos doentes, 
nos Leprosários do mesmo Estado? 

2. 0 ) diverge o seu Govêrno, e em. 
tal caso por que motivo, da adminis
tração interna dos Leprosários pelos 
próprios internados? 

3. 0 ) qual o inteiro teor do oficio 
345-S, de 4 de abril último, do Di
retor do Departamento de Profilaxia 
da Lepra a que faz referência o ofí
cio da Secretaria do Estado de Edu
cação e Saúde Pública, sob n.0 1.512?: 

4.0 ) tomou o seu govêrno ciêncja do 
que registraram os jornais paulis
tanos em edição de 20 do andante, 
sôbre a greve que se teria verificado 
nos leprosários, e em caso positivo a 
que causa pode ser atribuída?; 

5. 0 ) conhece, ainda, o seu Govêrno, 
das violências de que teria sido víti
ma, por parte de autoridades policiais 
do Estado a ilustre dama Conceição 
Santamaria, nome gravado com relêvo 
no coração agradecido dos hanseanos? 

6. 0 ) confirma o Secretário de Se
gurança de seu Govêrno as declara· 
ções que lhe são atribuídas pela im
prensa e segundo as quais D. Con
ceição Santamaria não teria sido mo
lestada, e sàmente "convidada a man
ter uma palestra no sentido de melho.,. 
entendimento para que a vida dos sa
natórios dos hansenianos volte à nor
malidade" e, em tal caso, quais as 
anormalidades de que tem ciência o 
referido Govêrno?; 

7. 0 ) finalmente, opõe-se o Govê
no de S5.o Paulo ao restabelecimento 
da vigência das Portarias 1 e 2, do 
Departamento de Profilaxia da Lepra, 
dando aos leprosários a administração 
dos próprios doentes e, em caso po
sitivo, por que? 

Sala das Sessões, 22 de maio de 
1946. - Pedroso Junior. - Eusebio 
Rocha. 

INDICAÇÃO N.0 87, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
equiparação de todos os extranu
merários aos funcionários públicos, 
com as mesmas vantagens e di
rótos, desde que tenham mais de 
2 anos de serviço ininterruptos. 

Considerando que os servidores pú
blicos denominadots Extra,numerários 
se encontram em situação verdadeira
mente de exceção dentro do quadro do 
funcionalismo público; 

Considerando que os extra,numerá
rios não têm estabilidade assegurada, 
nem os mesmos direitos e vantagens 
conferidos à classe de funcionários; 

Considerando que os extranu
meranos de dois, cinco e mesmo de 
dez ou mais anoo servem sempre 
a título precário, mesmo quando a 
função é permanente; 

Considerando que não há motivos 
pla,u\Siveis que justifiquem a continua
ção, dentro da classe de servidores pú
blicos, dessa diferença entre funcio
nários e extranumerários; 

Considerando que todos os servido
res públicos em funções permanentes 
devem ser considerados funcionários 
públicos; 

Considerando não terem os extra
numerários direito a promoções, o que, 
evidentemente, não dá estímulo ao 
trabalho; 

Considerando finalmente que o ar
tigo 10, do D. L. 5.175, de 1943, de
termin& que os extranumerários estão 
sujeitos à disciplina e deveres esta
belecidos para os funcionárioo públi
cos federais, mas não lhes assegura o 
gôzo das vantagens estatutárias con
cedidas aos mesmos funcionários. 

Sugiro ao Poder Executivo, por in
termédio da Mesa, da Assembléia, a 
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equiparação de todos os extranu
merários aos funcionários públicos, com 
as mesmas vantagens e direitos, desde 
que tenham mais de dois (2) anos de 
serviço ininterrupto ou exerçam função 
permanente. 

Sa·la das Sessões, em 27 de maio de 
194f3. - Epílogo de Campos. 

INDICAÇÃO N.0 38, DE 194() 

Sugere aõ Poder Executivo pro
vidências que levam a Navegação 
Mineira do São Francisco e a 
Companhia Indústria e Viação de 
Pirapora a isentar da recente ma
joração de fretes, peixes sêcos e 

·salgados destinados aos centros de 
consumo do pais. 

Requeremos à Mesa da Assembléia 
solicitar providências junto ao Min:s
tério da Viação, no sentido de que a 
Navegação Mineira do São Francisco e 
a Companhia Indústria e Viação de 
Pirapora, ambas com sede nesta ci
dade m:neira, reconheçam como isen
tos da recente majoração de fretes, 
peixes sêcos e salgados, enfardados, 
que são exportados de várias cidades 
ribeirinhas para centros de consumo 
do País. 

Sa1a das Sessões, 24 de maio de 1946. 
- Rui Santos. - Luis Viana. - João 
Mendes. - Manuel Novais. - Rafael 
Cincurá. - Teodulo Albuquerque. -
Alberico Fraga. - Aloísio de Carva
lho. - Juracy Magalhães. - Clemente 
Mariani. 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a leitura do expediente. 

Srs. Representantes, acaba de che
gar à Mesa o Projeto de Constituição 
enviado pela douta e operosa Comis
são, à qual a Assembléia cometeu 
tão alta incumbência. 

Comunicando o fato, com prazer, 
aos Srs. Representantes, cabe-me ain
da declarar que, de acôrdo com o Re
gimento, mandarei imprimir imedia
tamente o projeto, para distribuição 
em avulsos, a fim de começar a correr 

o prazo de 72 horas, depois do qual 
será submetido, englobadamente, à 
aprovação da Assembléia. (Palmas.) 

Sr. Presidente da. Assembléia Cons
tituinte: 

A Comissão da Constituição reu
niu-se logo a,pós sua designação, ele
gendo seu Presidente, Vice-Presidente 
e Relator. infra assinados. 

A segutr dividiu-se em dez Sub
Comissões que, em curto prazo, aprre
~entaram a redaç§,o da matéria a elas 
atribuídas. 'Tôda essa matéria foi 
discutida artigo por artigo, sendo 
ap.rovada com as emendas ou substi
tutivos aprese•ntados, realizando a 
Comissão, para êsse efeito, duas e às 
vezes três sessões diárias. 

A opinião e os votos de cada mem
bro da Comissão, bem como o teor 
exato do vencido, constam das atas 
taquigrafadas e publicadas no Diário 
da Assembléia. 

Essas atas ressalvam, portanto, em 
face do vencido, a opinião e os vo
tos de cada membro da Comissão. 

Sala da Comissão Constitucio;nal, 
em 27 de maio de 1946. - Nenu Ra
mos, Presidente. - Prado KelZy, 
Vice-P.residente - Cirilo Júnior, Re~ 
lator Geral - Arthur Bernardes. 
Mário Masagão. - J. Ferreira de 
Sousa. - J. Magalhães Barata. -
Eduardo Duvivier. - Graccho Car
ãoso. - Flávio Carvalho Guimarães. 
- Waldemar Pedrosa. -A. de Sou
sa Costa. -· Agamemnon Magalhães. 
-Ataliba Nogueira. - Silvestre Pé

T'icles. -Café Filho. -soares FilhO. 
- Flores da Cunha. - Hermes Li
ma. - Arruda Câmara. - Benedito 
Costa Neto. - Edgard de Arruda. -
Gustavo Capanema. - Acúrcio Tôr
res. - Aliomar Baleiro. - Atilio 
Vivacqua - Baêta , Neves. - Ivo 
á'Aquino. Clomir Cardoso. 
Milton Campos. - Caíres de Brito. 
- Raul Pilla. - Adroaldo Mesquita. 
- Benedito Valadares. - Argemiro 
Figueiredo. - Guaracy Silveira. 
Deodoro de Mendonça. 

TEXTO DO PROJETO 

Nós, os rep,resentantes do povo 
brasileiro, reunidos sob a proteção de 
Deus, em Assembléia Constituinte 
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exterior e interlor;
crédIto; cambio e

valores para fora. do

para o!'g~m1zar um regime democrã
tico. estãtu1mos e promulgamos a. se
guinte:

CONSTI'I'OIÇAO DOS ESTADOS
... UNIDOS DO BRASIL

TiTULO I

D.o\ FEnEn.'\ÇÃO E D.'!. l'tPÚDLICA

Art. 1. o A Nação BrasUeira.pela
pela união perpétua e indissolúvel de
seus Esta.dos, constitue uma fed&a
tão, sob a d!:nomillação de Estados
unidos do Br~sil.

§ 1. o Integram a União além dos
Estados, o Distrito Fedel'al e os T('r
l'iwrios.

§ 2. 0 O Distrito Fedcral é :l Ca
pital da União.

Art. 2. 0 Os Ests.dos Unidos do Bra
si~ nlantêm, coroa forma de govêmo,
a república. Todo o poder emana
do povo e em seu nClne é exerddo.

TiTULO' II

DA. UNIÃO

CAPíTULO I

DAS ATRI~UIÇÕES E PODERES

SECA0 I

Das atribuições

Art. 3. o Compete privativamente à.
União: .

I. Manter relações com as .nações
estrangeiras e com elas celebrar tra
tados e eonvenções.

II. Declar~r a guerra e fazer a paz.
In. Resolver <lt:finlt1vamente sôbr.e

0.... limites dos Estados, do Distrito
Federal -e dos T~tórios,· e sabre
os do terrItório nacional com outras
uaÇlÕes.

IV. Organizar a segurança das
fronteiras e 1\ defesa externa.

V. Pennitlr que fôrças estrangei
ras transitem pelo terrttórla do pa~.

(lU nele permaneçam.
vi:. Organlzar aS ~6rças' armadas.
vn. Autorizar a produ~lo e f1Scs

Uear o C4mérclo de ma.terial d.e guena•

VIII. Prover. s€m prejuízo. dos ser..
viços locais. aos de policia maritlme..
c.érea e das fIOl1teirns.

IX. Fbca.r o sistema monetário.
('unhar e emitir moeda e instituir
JXlJlCO de emissão.

X. Criar e max1ter :l.l!ãndegas e
entrepostos aduaneiros. .

XI. Fjsca lizar as op('raçõ~s dos Ins
titutos de crédito particulares. e de
hancos e seguros.

XII. EstabeleceI Q plauo nacional
de '·iaç5ô.

XIII. l\1:an ter o serviço de cor=eics.
XIV. Explorar ou dar cuncessão os

scn'içes de telégr.afos, de' radiocomu
1.icaç:1o e de na.vegação aérea. as~

s;,m 'Como cs de \lias !ér.reas que li
guem põrtos lllaritiJnos a fronteIras
nacionais, ou transponham os llml
tes de algmn Estado.

XV. Organizar defesa.. permanente
contra os efeitos da seca, na região
nordeste, e, ém todo o país, contra os
efeitos das inundações.

XVI. Organizar e executar o plano
óe valorização econômica da Amazo
nla.

XVII. Fazer o recenseamento geral
da populr.ção .
. XVIII. Conceder anistia.

XIX. Organizar 8 administraçáo
cio Distrito Federal e dos 'l'errltôrlos.

Art. 4.° Compete privativamente à
União legIslar sôbre:

I. Direito privado. e bem assIm dl
reIto penal. eleitoral e processual.

lI. Registros públicos e Juntas co
merciais.

111. O r g a n i z a ç ã o judiciária da
União, assim como do Distrito Fede
ral e dos TerritórIos.

IV. Organização. instrução. jusUta.....
e garantias das policIas mUltares. e
condições cie sua utilização pelo 00
vêrno Federal em caso de mobiliza
ção ou de guerra.

V. Bens do domínio federal.
VI. DesruprOprlações.
VII. Requisições civis e militares.
VIII. Regime dos portos e nave-

gação de cabotagem.
IX. Tráfego rodoviário interesta

dual.
X. ComércIo

institu1ç6es di:
transfe~ncia de
pais.

XI. Trabalho, produÇio e consumo.
xn. Riquezas do subsolo. minera

ção e metalUI'ila; águas e enere1&
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hidroeléuica: florestas; caça e pesca.
XIII. Sistema de medidas; titulo

c garantias dos metais.
XIV. Entrada e expulsão de estran

geiros: extradição; emigração e imi-
gração; naturalização. ~

XV. Diretrizes da edUC3ção.
XVI. Ensino secundário e superior.
XVII. Condições de capacidade

para o exercício das pro!1ssóes libe
rais e técnico-cientificas. assim como

. ão jornalismo.
XVIU. Fonna e apresentaçáo dos

:simbolos nacionais.
XIX. Incorporação dos selvicolas à

comunhão nacional.
Art. 5. 0 Compete à União, mas não

privativa.mente. vela.r na guarda da
Constituição e das leis, e aInda: o se
guinte:

1. Desenvolver a colonização.
II. Animar a agricultura., a. indús

tria e o comércio.
111. PrOmover a execução de obras

de saneamento.
IV. Cuidar da saúde pública. e da.

nsslstência social.
V. Fiscalizar a aplicação das leis

sociais.
. VI. Difundir o ensino.

VII. Amparar as ciências, as letras
e a.s artes.

VIII. Proteger as belezas natura.is
e as obras e monumentos de valor
h~st6rico e artístico.

SECA0 II

Dos poderes

Art. 6. o Sã.o poderes da União o Lc
Cislativo, o Executivo e o Judic1á.rl0.
ht\rmõnicGS e independentes entre si.

§ 1.0 O cidadão investido na função
de mn dos poderes não pode]'â exeI
~er a de cutro. salvo nos casos pre
vistos na. C0l13tituição.

§ 2. o É vedado aos poderes delegar
as suas atribuições.

CAPiTULO II

llO PODER LECISLATIVO

SEÇAO 1

Disposições gerais

Art. 7.° O Poder Legislativo é
exercido pelo Congresso Nacional. que
se compõe de dois ramos: A Câmara
dos Dqmtados e o Senado Federal.

Art. 8. A eleição pa:r(l deputados e
senadores far-sc-á slmultâneamente
em todo o pais.
Pa~ágra:!o único. São condições de

(legibilidade para o Congresso Na
cional:

1. Ser brasileiro nato.
U. Estar no excrcicia dos direitos

11oliticos.
III. ser maior de vinte e cinco

&.n05. para a àmara dos Deputados. e
maior de trinta e cinco anos, para o
Senado Fede!"al.

Art. 9. O CO:lgrcSSQ Nacional reu
nir-se-á ua Capital Federal, anual
mente, a 7 de abril, e funcionará até
31 de dezembro.

~ 1. o No intcrvnlo das sessões lc
r-lslativas, funcicnará. a Comissão Per
manente.

§ 2.° O C~ng:csso Nacional p<Xie
ser convocado extraordinulamente,
par iniciativa. conjW1ta de um térço
de cada uma de suas câmaras, assim
como pela Comissão Permanente ou
pelo Presidente da República.

Art. 10. Os membros do Congresso
Nacional contrairão, em sessão pú
blica, antes de tomar assento, com
promisso formal de bem cumprir os
seus deveres.

Art. 11. A cada uma das cãma
tas compete dispor em regimento in
terno s6bre a sua próllrla organiza
çéo.

§ 1. o Inciuem-se entre as atrlbui
c:õe'i de óda. uma delas:

L Eleger a SU3. mesa.
II. Organizar a sua scc.:eta.xia e

prove!", na forma. da lei, os respecti
\'Os <.:arp;os c funções.

In. Regular a. sua policia.
~ 2. o Na C01l5tituição das coms.sões.

a!:s~g-ur<il'-se-á. tanto quanto possivel,
:l. representação proporcional dos par
tidos nacion3is que paIt1cip~m da.
respeclil"a cámara.

Art. 12. A Câmara do:; Deputadas
e o S~nactJ Federal sob n. direção ~a.
nl(':;3, oc:;te, r~unlr-se-lio em scssaO
conjunta:

I. Para inaugnra.r sessão legis-
lativ3..

II. P:lra elaborar o regimento co-
mum.

III. P:lTa receber o compromIsso ~o
Prt's1c}('nLe e do Vice-Presidente Q~

República..
Art. 13. A Câmara. dos DeputadoS

c o Scna~o Federal, .salvo nos casoS
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do artigo anterior. tra.balharão se
paradamente.

§ 1.o QualOdo não Se deUberar e
contrário. as sessões. numa. e noutra.
câmara.. serão públicas.

§ 2.. o Em ca.da. uma. das câmaras.
salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações serão t0
madas por maioria de votos. presente
fi, maiorIa a.bsoluta. tios seus membros.

§ 3. o O voto será secreto nas elei
ções e nas deliberações sôbre vetos e
contas do Presidente da. República.

Art. 14. Os deputados e senadoTes
são invIolá.veis por suas opiniões, pa
lavras e votos, no exercício do man
dato.

Art. 15. Os membros do Congresso
Nacional. des<1e que tenham recebido
diploma até a expedição dos diplomas
para o período segUinte. não podem
ser prêsos. nem processados -criminal
mente, sem prévia licença de sua cA
mara.. salvo caso de 1'1agrãncla em cri
me inafiançável. Neste caso, a au
torídade processante remeterá os autos
à câmara interessada, para Que re
solva sõbre a prisão. e autorize oU
não a formação da. culpa.

Art. 16. Em tempo de guerra. os
deputados e sellaã.ores. civis ou nu
Btares. s6 poderão ser incorporados
às fôrças armadas mediante licença
da sua câmara. ficando, em tal ca.so.
sujeitos à legislação militar.

Art. 17. Os deputados e senado·
res. \'encerão anualmente, além d.e
igual ajuda de custo. subsidio pecuni
ário igual. dividido em duas parte;).
uma Uxa, que se pagará todo o anO
e outra variável, correspondente ao
comparecimento.

Pa.rágrafo único. O subsidio será
estipulado. no fim de cada legísla
tu r::: , para a seguinte.

Art. 18. Nenhum deputado ou se
nador poderá:

l. Desde qUe diplomado:
a) -celebrar eo.ntrato com pessoa

jüridica. de direito públlco inclusive
CoiU entidade autárquica: I

b) aceitar de pessoa juridica ele
c1ireito público, inclusive entidade au
tãrquica. de sociedade de economia.
mista ou àe emprêsa. concesslonáJ:18,
àe serviços públicos comissão ou em
prego remunerados. ou exercê-los.

lI. Desde que empossado:
a) ser propriet:át1o ou dlretor, ou

exercer função remunerada de em-

prêsa que gaze de te.vor decorrente de
contrato com pessoa. jurkUca. de di..
re1to público;

b) OCuPar cargo público de que
seja. demissível ad nutum;

c) exeree.r outro mandato legisla
tivo, federal. €Stadual ou municipal;

d) patrocinar causa. cOI1tra quaJ.
quer pessoa. jurídica. de direito pú
blico.

Parágra:1'o único. A infração do dl.- .
posto neste artigo importa perda. de
mandato, declarada pela câmara. a.
qUe pertencer o deputado ou senador.
mediante provocaçã() de qualquer de
SfUS membros, ou representação do
cumentada de partido político ou de
Ministério Público Federal.

Art. l~. E' pennitldo ao cie.,outado
f> ao senador, com prévJa. licença da.
sua cãInara. desempenhar missão dl
plomát1~a.

Art. 20. Enquanto durar o man
dato, o fU41c1onã.rlo PÚbllco. civil ou
militar. ficará afasta..do das funções
do seu cargo ou põsto. contando-se-lbe
tempo de serviço somente para efeito
de a.posentadoria ou reforma.

Art. 21. O deputado c>u senador.
Investido na funçáo de Ministro de
Estado. não perde o ma.ndato.

Art. 22. No caso do artigo ante
cedente, e no de vaga de deputado ou
senador. será convocado o suplente
respectivo.

PE.rágra.fo único. Se o caso fôr de
vaga. e não houver suplente, o pre
s1dente da câmara Interessada comu
r.icará. o fato ao TrIbunal Superior
EleItoral para que detennlne a. elei
ção, sa2vo se faltar menos de nave
meses para o têrmo do período. O
deputado ou senador, elelto pua a.
vaga. exercerá. o ma.nda.to pelo tempo
que restava ao substituido.

Art. 23. As condições de elegibiU
dade e os casas de incompa.tibU1dade
eleitoral, não determinados na Cons
Utuiçáo. serão estabelecidos ~m lei.

Art. 24. A Câmara. dos Oeputad~
e o Senado Federal eria.rão comissões
de inquérito sôbre fato determinado,.
sempre qUe o requeTer mn têrço dos
Sf"US membros.

Parágrafo únJco. Observar·se-á.. na
formação dessas ocm!ssões o c.r1térto
estabelecido no § 2.1',) do art. 11.
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SEÇA 11..

Da Câmara dos DeputQdcs

Att. 25. A Câmara dos Deputados
compõe-se de representantes do povo.
eleitos. segunào o sistema de repre
sentação proporcional. pelos Es~os,

pelo Distrito Fed·eral e pelos Tenitõ
rlos.

Art. 26. Cada legislatura duraré.
quatro anos.

Att. 27. O número dos deputados
será fixado por lei, em proproçã,o que
náo exceda ti. um para cada. cento e
cinqüenta mil ha.bítantes. até vinte
deputados. e, além dêsse limite, a um
para cada duzentos e cínqüenta ha
bitantes.

~ 1.o O número mínimo dos depu
tados será de sete por Estado e pelo
Distri to Federal. e de wn por Terri
tório.

§ 2. o A represen tação, que já hou
ver sido fixada em lei. náo poderá ser
I'edUZida.

Art. 28. Compete privativamente à
CâJnara dos IJeputados:

1. A declaração da procedên<:ia. ou
improcedência da acusação contra o
Presidente da República, nos têrmos
do art. 61, e contra os ministros de
Estado, nos crimes conexos com os do
presidente da República.

lt. A iniciativa. da tomada. de con
tas do Presidente da República. medi
s.nte a designação de comissão espe
cial. caso não sejam elas apresenta
das ao Congresso Nacional dentro de
sessenta dias da. data. da abertura da.
sessão legislativa.

SEÇÃO lU

Do Senado Federal

A.rt. 29. O Senado Federal com
põe-se de representa.ntes dos Estados
e do Distrito Federal el-eitos segundo
o principio majo.ritário.

§ 1. o Cada Estado. asslm como o
Distri to Federal, elegerá três senado
res.

§ 2. o O mandato dos senadores se
rá de oito anos.

§ 3. o A representação de cada. Es
tado e do Distrito Federal J::enovar
se-á, de quatro em Quatro anos, aIter
nativa..~ente.por um e por dois terços.

§ 4.° Os senadores serão substi
tuidos nos casos de vaga ou ixnpedi-

menta pelo suplente com êles eleito.
Cada Estado elegeI'á um sUJ)lente.

Art. 30. O Vice-Presidente da Re
pública é o Presidente do Senado Fe
deral, onde só te-rá voto de qualidade..
Substitui-lo-á, nas a.usências e im
peàimentcs. o Vice-Presidente da
quela cãmarn. do Ccngresso Nadonal.

Art. 31. Compete prIvativamente
ao Senado Federal julgar o Pre:5idente
da. República. assim como as demais
autoridades federais indicadas por esta.
Constituição. (

Parâgrafo único. Quando funcionar
corno trlbU41aI de justiça. o Senado
:F'eUeral será presidido pelo Presi
dente do Supremo Tribunal Federal.

Art. 32. Compete ainda privativa
mente aO Senado Federal:

I. Aprovar, mediante voto secreto.
~. 11omeação de magistrados, nos ca
sos indicados na Constituição, e bem
assim a do Procurador Gc.ral da Re
pública. dos M:inistros do Tribunal
de Contas. do Prefeito do Distrit.o Fe
detal e dos çh~res de missão dtplo
mâtica.

11. Autorizar a intervenção federal
nos Estados, nQ caso do n.o IV do
{:1rt. 117. e OS empréstimos externos
ÕO!) Estados, do Distrito Federal e
dOt Munic1pios.

Art. 33. Compete ainda ao senado
Federal suspender a execução. DO
taCio ou em parte. de lei, decreto ou
ato, declarados incom'iLituclonais pelo
órgão competen te.

SEÇÃO IV
Dns atribuições do Congresso Nacional

.. Art. 34. Compete privativamente
fie Congresso Naci{)(lal. com a san
ção do Presidente da República.:
.. I. Volar anualmente () orçamento
da r~eita e despesa.

lI. Autorizar a abertura de cré
ditos, II realização de operações de
c!"édito e as em.lssõcs de CW-.so for
çado.

UI. Votar os tributos próprios da.
União, e regular a. arrecadação e dis
tribuição de suas rendas.

IV. Dispôr sõbre a divida pública.
fEderal e os meios de pagá-las.

V. Orlar e extinguir earg05 pú
tlicos federais, e fixar-lhes os ven
c~mentos,"sempre por lei especial.
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VI. Resolver s6bre a exec;u;ão de
obras e :mJ1.nutenção de serviços da.
competência da União.

VII. Votar, no inIcio de cada legis
latura, a lei de fixa.ção das fôrças ar
madas.

VnI. Transferir temporàriamente
a sede do Oovêrno Federal.

IX. Legislar sóbre tõdas as maté
l·las de compcténcln. da. União <arts. 3.
4 e 5), ressalvado o disposto no ar
tigo segutnte. assim como sObre as
dependentes de lei federal, por fôrça.
desta ConstituIção.

Art. 35. E' da. competência exdu
slva. do Congresso Nacional:

I. Resolver ddinlt1vamente sÕbl"e
os tratados ~ ct>nvenções celebrados
com as nações estr8l1geiras pelo Pre
sidente da República.

11. Autorizar o Presidente d2. Re
pública a declarar a guerra. e fazer
a pa:z.

III. Autorizar o Presidente da Re
púbUca a conceder perm1ssão para.
QUe fl7rças estrangeirl\s transitem pelo
território do pa.ís, ou nele permane
çam.

l.V. Autoriza.r a decretação do ~s

tado de sitio, e a sua prorrog~áo, A

b~m assim -aprovar ou suspender o
estado de itsl0 decretado, ou pror
rogado, no intervalo das sessões legIs
lativas.
. V. Aa>rovar ou suspender a ínter
,"enção federal, quando dec~tada pelo
PresIdente da República.

VI. Ccaceder anlstia.
VII. Aprovar as resoluções das as

sembléias legislativas estadua1s SÔ
bre a lnccrpora.ção. subdivisão ou des
membramento dos Estados.

VIII. Autorizar o Presidente da. Re
públíca. a ausentar-se do país.

IX. Julgar as conlas do Presi
dente da República.

X. Fixar a ajuda de custo e o
subsídio 008 membros do Congresso
Nacional e o subsidIo do Presidente
e do VIce-Presidente da República.

XI. Mudar temporãrIamente a. sua
sede.

SECA0 V

Das leis

Art. 36. A ini<:iativ3. das leis, res
salvados os casos de cOIIllPetência eX
clusiva., cabe ao Presidente da. Repú
blica. e a qualquer membro ou Co-

mIssão da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.

§ 1. o Pertence exclusivamente ã.
Cãma,rn. dos Deputados e ao Presiden~

te da. Repúbl1ca. a iniciativa da. lei
dE' fixação das fórças armadas e de
tódas as leis sõbre a matéria. nnan~
ceira. .

§ 2. Q Guardada a comp~tênc1a da.
Câmara. dos DQPut.auos e do Senado
Federal. ~sslm como a. dos tribunais
federais, no que concerne aos respec
ct1vos serviços administra.tivos, com
pete exclush·a.m~J1te ao Presidente da.
República a Inicia Uva das' leis que
cnem empregos em serviços existentes,
&umentem vencimentos, OU modifi
quem, no decurso de cada legisla.tura.
::l. lei de fixaçáo das !õrças armadas.

§ 3. o A dJs<:ussão dc-s projetos de
leI de inIciativa do PresIdente da. Re
pública. começará na Câmara dos De
putados.

Art. 37. O projeto de lei, adotado
numa. das câmaras, será revisto na
outra. Esta., se o a.provar, envIa-lO-â
à sanção ou promulgação.

Parágrafo único. A' revisão será
dIscutida e votada num só turno, se
a câmara revisora tór o Senado Fe
ceral; se !ôr a. Câmara dos Deputa
dos, em dois turnos no máximo.

Art. 38. O projeto de uma. câmara..
emendado na outra, volVeTá à pri-.
emira, que se .proouncla.rá. sôbre s.
nlotU!icação, aceitando-a ou rejeitan-
do-a. .

§ 1. 0 No caso de rejeição. voltará. o
projeto à câmara. revisora. Se a mo
dificação obtiver o voto da maiorlll
absoluta dos seus mern bras, se con
siderará a:provada, sendo entã.o. coni
o projeto, remetida à. cãmara Ini
ciadora, Que só poderá recusá.-Ia pela
mesma maioria.

§ 2. o Nos térmos da votação tinal,
será o projeto maneado à sa.nção ou
promulgação.

Art. 39. Nos casos do art. 34. Cio
câmara, onde sC" concluir a. votação
de um projeto, envIa-Io-á ao Presi
dente da República. que, aquiescendo
o sancfonará.

§ 1. o Se (> Presidente da República.
julgar o projeto, no todo ou em parte.
inconstitucional ou contrário aos 1n
trésses nacionais, o vetarã, toLal ou
poarcíalmente. dentro de dez dias úteis
daquele em que o receber. comuni
cando, neste mesmo prazo, à câmara.
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onde i!le houver sido iniciado. os mo
tivos do veto.

§ 2. o No intervalo das sessócs legis
lativas. () veto, será comunicado à
Comissüo Permanente, que de tudo
dará publicidade, convocando extra
ordinàrla.mente o Congresso Nacional
para deliberaI sôbre a. matéria, sem
pre que assim considerar necessário
aos interêsses nacionais.

t 3. 0 Comwt1cado o veto à câ.mar.a.
iniciadora., ai se sujeitará. o projeto
n uma discussão e votaçã.o, conside
lando-se aprovado, se obtiver o voto
da maioria. a:bsoluta. dos seus mem
bras. Neste caso, serâ. remetido à
outra cámara, que, se O aprovar pelo

• mesmo trámite. e pela mesma maioria.
o enviará ao PresIdente da RepúbUca,
l-'ara a promulgação. .

§ 4.° O silêncio do Preslde:lte da
República. no decêndio, Importa san
ção.

§ 5.° Se a lei não rõr promulgada.
dentro de quarenta.. c oito horas, pelo
Presidente da. RepÚblica, nos casos
do § 3.°. e do § 4. 0 dêste artigo, o
presidente da câmara. iniciadora a
promulgará.

Art. 40. Nos casos do art. 35, con
sld-erar-se-á. com a votação finul, en
cerrada. a elaboraçã.o da. lei, que será
promulgada. pelo presidente da câ
mara inlciadora.

Art. 41. Os projetos de lei rejel
tados ou não sancionados. s6 se po
derão renocar na mesma. sessão le
gisla.tiva. mediante proposta da maio
ria absoluta dos membros de qualquer
das càm3Ia.

Art. 42. Serão mandados rmbllcar,
pelo prl'sídente da cámara iniciadora,
as leis da competência. exclusiva. do
Congresso Nacional, e as que, não
sancionadas ou não promulgadas pelo
Preside41te da. I-<.e'Pública, vierem .a.
SC!" promulgadas pelo presidente de
uma das duas câmaras.

SEÇAO VI

Da. Comissão Permanente do Can
o gresso Ncu."ional

Art. 43. A Comissão Permanente
cio Congre:-;so Nacional compor-se-á.
de vinte c dois deputados e onze se
nadores, escolhidos pela respectiva
cáInara, no final de cada sessão legis
lativa. observado o cr:itér1o estabe
lecido pelo ~ 2. 0 art. 11.

Art. ~4. Compete à Comissão Per
manente:

I. Velar na. observáncia da Cons
tituição, 'DO qUe re.:::.-pcita. às prer
rogativas do Congresso Nacional.

lI. Provld(mciar sób:-e os vetos pre_
s!denciais, na forma do ~ 2. 0 do
2ort. 39. .

UI. Autorizar o PrcsIdent~ da Re
pública. n. dcdnrar s. guerra. em caso
de InvlS.~ão ou agressão estrangeira.

IV. Autorizar. ali referendum do
Congresso Nacional. a decretação e a.
prorrogaçáo do -estado de sftio.

V. Autorizar o Presidente d:l Re
pública a ausenta.r-se do pais.

VI. Resolver sõbre fi prisão do depu
tado ou senador. ad referen.dum da.
::ua c:flmara.

VII. Criar comissões especiais de
inquérito sõbre fato detenninado.
com observância do disposto no § 2. o
da art. 11.

VIII. Convocar .extrnordiniJ,riamen
te o Congresso Nacional.

Art. 45. Na abertura da. sessão le
sislativa., a Comissâo Permanente
apresentará. à Câmara dos Deputados
e ao Senado Federal relatório dos
seus trabalhos.

Art. 46. 05 membros da comIssão
Permanente teráo, no exercic10 elas
suas funções, direito à parte do sub
sidio, correspondente ao comparecl
menta.

SEÇ'.i.O VII

Do comparecimento dos li: illistros
de Estado

Art. 47. A Cám~::n.. elos O\':lutados
e o S2n~do F'ederal p:~dem convocar
qualquer l\11nist!'o de E:;t:ldo par lhes
prestar informações sóbre questões
prcvlam:::l1!..e indic:Hl:ls, :l.t:'JCl1t~s 30
seu Ministério.

Parágrafo único. A falta d(~ com
p:.trecimc~to. sem justificação importa
crime de re.:"ponsabilldade.

Art. 48. A faculda.d.e, de (lHe trata..
o arUgo. anterior, cabe. nos mesmes
térmos, ÚS ccmis~ócs das duas c:.lma.
raso

A:t. 49. A Cám:u:l cios Deput.ados
e o Senado Federal. assim como as
suas comi~õcs. designarão dia e hora
para ouvir o Ministro de Estado que
lhes queira prestar esclarecimentos OU
!olicitar pro\'lCiências legislativas.
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CAP:tTtJLO !II

DO PODER EXECUTIVO

SECÁ I

Do Presidente e do Vice-Presidente
da .Rf1>Ública .

Art. 50. O PodeI" Executivo é exer
cido pelo Presidente da RepúbUca..

.Art. 51. Substitui o Presidente, no
c~so de impedimento, e suced.e-Ihe.
no de vaga, o Vice-Presidente da Re
pública.

Art. 52. São condições de elegi
bilidade para Preslà€ote e VIce-Pre
sidente da República:

L ser brasileiro natO.
II. Estar no exercicl0 dos direitos

políticos.
lII. Ser maior de trinta e cinco

anos ..
Art. 53. O Preslden te e o Vice-Pre_

sidente da RopÚblica. serão e1eiros si
m ultáneamente.. em todo o país, por
maioria de vot~, cento e vínt.e dias
antes do término do período presiden
cial.

Parágrafo único. Vagando o cargo
de Preside/ate e também o de Vice
Presidente da República, far-se-á no
va eleição para ambos. sessenta dias
depois de aberta a última vaga.

AIt. 54. O Presidente e o Vice-Pre
sidente da República exercerão o car..
gopor seis anos.

Art. 55. O Presidente e o Vice
Presidente da República tomarão pos...
se em sessão do Congresso Nacional
ou. se êste não estiver reunido, perante
u Supremo Tribunal Federal ~

Parágrafo ÚlljCO~ O Presidente da.
República, ou quem lhe suceder, pro
nunciará, no ato da posse. êste com..
promisso: "Prometo manter e cum
prir com lealdade a Constituição Fe
deral, promover o bem geral da Re
públ1ca.. observa.r as suas leis, sus
tentar-lhe a união, a integridade e
ti. independência.·' ~

Art. 56. Se, decorridos trinta dias.
áa data fixada para a. posse, () Pre
sidente ou o Vice-Presidente da Re
~úhlica nã.o tiver. saivo por motivo de
doença, assumido o cargo, declara
lc-á vago o Tribunal Superior Elei
toral.

Art. 57. Em caso de impedimento
ou vaga do Presidente e do VJce-

J?resLdecte a República, serão suces
sivamente chamados ao exercício da
presidência o Presidente da Câmara.
dos Deputados, o Vice-Presidente do
Senado Federal e o Presidente do Su
premo Tribunal Federal.

Art. 58. O Presidente e o Viée
Presidente da Repúbllea. náo podem

. sa.ir do pais, sob pena de perda. do
cargo, sem permissão do Congresso
Nacional, ou, não estando êste reu
nIdo, da Comissão Permaneate.

Art. 59. O Presidente e o Vice
PI"esidente da· República perceberão
subsidio que serâ 1íxado pelo Congres
so Nadonal. no último ano da. legis
latura anterior à sua eleição.

SEÇÁ 11

Das atributções do Presidente da Se..
pública

Art. 60. Compete privativamente
ao Presidente da Republlca:

I. Sancionar•.promulgar e fazer pu
blicar as leis e eXiPed1.r decretos para
a sua fiel execução.

n. Vetar projetos de lei votados
pelo Congresso Nacional.

IrI. Nomear e demitir livremente
os Mi.nistros de Estado.

IV. Nomear, com aprovação do se_
nado Federal, e livremente demitir
o Prefeito do Distrito Federal.

V. Prover, com as I"e.ssalvas da
Constituição, e na. forma. da. lei" os
cargos públicos federais. .

VI. Manter l"elaçóes com as nações
estrangeiras.

Vil. Celebrar tratados e convenções
InternacIonais, ad referendum cio
Congresso NadonaL ,

VIII. Declarar a guerra, depois de
3 utorlzado pelo Congresso Naciona.l.
CJu, em caso de 1nvasão ou agressão
estrangeira., verificada no intervalo
das sessões legislativas, mediante au
torização da Comissão Permanente.

IX. Dirigir a po1ft1~B. da. guerra e
nomear os comandltntes-chefes daa
fôrças em operaçôes.

X. F~r a paz. mediante a.uto
rização e aà rejerndum do Congresso
Naciona1.

XL permitir. com autorização do
Congr~sso Nacionnal, que fôrças es
tl"angeiras tr3Jlslte'In pelo etrritórl0 do
pais, ou nele permaneçam.

xn. Exercer a. chefia. suprema das
fôrças armadas. a.dmin1strando-as
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por intermédio dos 6rgãos do alto co
mando.

XIII. Decretar a mobilização das
fôrças armadas.

XIV. Decretar o estado de sítio,
nos têrmos desta Constituição.

XV. Intervir nos Est.a.aos, e neles
executar a. intervenção federal, nos
térmos dos arts. 119 e 120.

XVI. Exercer o direito de graça,
nos crimes políticos e militares, nos
que atentarem contra o patrimõnio da
'enião, e nos funcionais dos servido
res federais, salvo no caso de que
trata o art. 66.

xVn. Autorizar cidadãos brasilei
ros a aceitar pensão, emprêgo ou co-
missão d~ governo estrangeiro. .

XVIII. Convocar cxtraordinària
mente o Congresso Nacional.

XIX. Enviar à Cãmara dos ~pu

tadc·s, dentro do primeiro mês da. ses
são legislativa, a proposta de orça
mento.

XX. Prestar anualmD~te ao Con
gresso Nacional, dentro de sessenta
ciias da abertura da sessão legislativa
GS contas relativas ao exerclcio ante
-rior.

XXI. Remeter anualmente, por
ocasião da. abertura da sESsão legis
lativa, mensagem ao Congresso Na
cional, ,dando-lhe conta da situação
do pais e solicitando-lhe as provi
dências que jull;ue necessârlas.

SEÇÃO III

Da responsabilidade do presidente
da República

Art. 61. O Presidente da Repú
blica será submetido a processo e jul- .
gamento, d~)pois que a Câmara. dos
Deputadcs declarar pfocedente a
acusação, perante o Suçremo Tri
bunal Federal, nos crimes comuns, c,
nos de responsRbilidad~, perante o
Senado Federal.

Parágrafo úuico. Declarada a pro
cedência da acusação, ficará o Pre
sidente da. República sus.penso das
suas funções.

Art. 62. São erimes de responsa
bilidade os atos do Presidente da Re
pública que atentarem contra.:

I. A Constituição Federal.
II. O Regime democrático.

III. A existência da União.
IV. O livre exercício do Poder Le

gislativo e do Poder Judiciário. assIm

como dos poderes constitucionais dos
Estados.

V. O exercicio dos direitos po-
!fUcos, individuais e sociais.

VI. A segurança interna do p3.i~.

VII. A probidade da a.dminislração.
VIII. A lei orçamentária.
IX. A guarda e o legal cmprêgQ

dOS dinheiros públicos.
X. O cumprimento das decisões

judiciárias.
Parágralo único. 1::sses crimes se

rão definidos -em lel especial, que
lhes regulará. a acusaçã.o, o processo
c o julgam~nto.

SEÇAO IV

Dos Ministros de Estado

Art. 63. O Presidente da. Repú
blica é auxiliado pelos Ministros de
tituiçào.

Paráglafo único. São condições eS
senciais para a investidura no cargo
de Ministro de Estado:

I. Ser brasileiro nato.
11. estar no exercí.cio dos direi

tos poli ticos.
lI!. Scr maior de vinte e d~lCO

unos.
Art.. 64. Além das atribuições que

tl. lci fi:<ar, compete aos Ministros de
Estauo:

I. Sub::,crcver as leis e decretos. as
s~nados pelo Presidente da República.

II. Expedir instruções para a boa
execução das leis e· decretos.

!II. Apresentar ao presidente da.
Rc.públlca relatório dos serviços do
respeclivo Ministério 110 ano ante
rior.

IV. Comparecer à Câ.mara dos De
putados e ao Senado Federal nos ca
sos e para os fins indicados na Cons
tuição.

Parágrafo único. Ao Ministro da
Fazenda compete ainda:

I. Organizar a proposta geral do
orçamento da receita e despesa, para.
(' que os dema.!s Ministros de Estado
lhe enviarão os elementos indispen
sáveis.

11. Apresentar ao Presidente da
H.epública, no primeiro trimest.re de
côi1da ano, acompanhado de parecer
do Tribunal de eon tas, o balanço de
finitivo da receita e despesa do úl
timo exercício.

Art. 65. Os Ministros de Estado se
rão processados e julgados, nos cri-
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mes comuns e nos de responsabilida.de
pelo Suprem-o Tribunal Faderal e_
roas conexoo com os do Presidente da
República pelos órgátls competentes
para o processo e julgamento dêste.

AJ"t. 66. São crimes de responsabi
lidade, além do previsto ne> art. 47,
os atos definidos em leí, nos termos
do art. 62, que os Ministros de Estado
pra.tic..'\rem ou ordenarem. .

§ 1.o Os Ministros de Estado são
:esponsáveis pelos atos que subscre
verem conjuntamente com o Presi
dente da. República ou realizarem po~

ordem dêste.
§ 2. o No tocante à lei orç.amen

tária, cada. MÍ11Ístro <1e Estado reS
ponderá. pelas despesas do seu Mi
rllstérlo, e o MInistro da. Fazenda.
além disso, pela axrecadac;áo da re
ceita.

CAPiTULO IV

DO PODER JUDICtÃRIG

SECA0 I

Disposições Gerais

Art. 67. O Poder JudJciã.rio é exer
cIdo pelos seguintes órgãos:

I. Supremo Tribunal Federal.·
n. Tribunais Federais de Recur-

sos.
lU. Juízes e tribunais militares.
IV. Juízes e tribunats eleitorais.
V. Juizes e trib1.lD3.is do trabalho.
VI. Outros juIzes e tribunais que a

lei criar.
Art. 68. Salvo as restrições expres

sas nesta Constl tu1çã,o, os juízes go
zarão das garantias segUintes:

I. Vitalic1edade, nã-o podendo per
der o cargo s~nãD por sentença ju
d;c1al, exoneração a pedido ou apo
sentadO!'ia.

II. Inamovibl1idade, exceto promo
çáo 3ceita. ou remoção, que se fará. a.
pedIdo ou qualldo ocorrer motivo de
lnte:êsse público, reconhecIdo pelo
'Voto de dois terços dos juízes efe
tlvos do tribunal superior competente.

!lI. Irredutib1lidade dos vencimen
tos. os quaJ.s ficam, todavia. sujeitos
20S impostos gerais.

§ 1. o A aposentadoria. será. compul
I-ó:-ia, tiOS setenta e dois anos de idade,
cu por invalidez comprovada., e facul
ts.tiva. após trtnta. anos àe serviço pú
~lico, conta.àos na. forma da lei. O

serviço púbUco federal e o estadual
computar-se-ão integra.lmeate.

~ 2. c A aposentadoria compulsória,
afsim ecmo a facultativa, será decre
tada. com os vencImentos da at1vl
dsde.

§ 3. o A vitf:.licledade não se esten
derá. obriga.tària.mente aos juIzes com
'funções l1mitadas ao preparo dos pro.
cessos e à substlltulção de Juízes jul
gadores.

ArL 69. Os juízes a.inda Que em
disponibilidade. não podem exercer
qualquer outra função pública, sa.lvo
os casos previstos nesta Constituição.
.A vIolação déste preceito importa.
perda do cargo judiciário e de tOdas
as vantagens correspondentes.

Art. 70. Nel1huma percentagem ~e

rá distribulda. a. magistrado em vir..
tude de cobrança de divida.

Art. 71. Nio pode ser nomeaào juiz
quem tiver mais de sessenta anos de
id.ade.

Art. 72. E' vedada. ao juiz ativI
dade na. poUtica. partidãrla.

Art. 73. Compete aos tribunais:
r. Eleger.. anualmente, dentre os

p.l'6prio5 membros. seus presidentes
e demais órgãos de direção.

II. Elaborar seus regimentos inter
nos. organizar os serviços de suas se..
cretarias. seus cartórios e demais ser_
vlçcs au.xl}iare~. b~ como propôr ao
Congresso Naclonal a. criação ou sus
",pensão de cargos e a. fiXação dos res
pectivos vencimentos.

nI. Conceder licença. e férias, nos
têrmos da lei, aos seus m~mbros. e
aos juizes e serventuários que lhes
são imedla tamente subordinados.

IV. Prover os cargos e funções das
Suas secreta.rias, cartórIos e demais
s~vlços auxiliares. na forma da. lei.

SEÇAO II

Do Supremo Tribunal Federal

Art. 74. O Supremo Tribunal Fe-'
deral, com sede na Capital da. Re
publIca. e jurisdição em todo o terri..
tório nacional, eompor-se-ã. de onze
xninistros. 1::sse número não será. re
duzido, mas precedendo proposta do
prÓlprio Supremo Tribunal Federal,
poderá ser elevad.o por lei até Quinze.

Art. 75. Os Ministros do Supremo
Tribunal Federal serão nomeados pelo
Presidente da República. com apro·

# vação da. inaiaria. a.bsoluta. do Se-
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nado Federal, delltre brasileiros na
t.os, alistados eleitores, de notável sa
ber jurídico e l'cputação ilibada, não
poderndo ter menos de trinta. e cinco,
e, salvo os megistrados em atividade,
mais de sessenta anos de idade.

Art. 76. Os Ministros do Supremo
Tribunal Federal serão julgados, nos
crImes comuns e nos de responsabI
lidade, pelo Senado FederaL

Art. 77. Ao Supremo Tribunal Fe
deral compete:
I. Processar c julgar ordinàrüi

mente:
a) o Prcl';idcntc da República, DOS

crimes c~mU:1S.

b) os Ministros àe Estado, os juizes
dos Tribunais FederaIs de Recursos
r. dos demais tribunais superiores fe
derais. os juizes dos Tribunais de Jus
tiça. dos Estados, do Distrito Federal
e d{)s Territórios, os Ministros do Tri
bunal de Contas e os chefes de mis
são diplomá.tica, nos crimes comuns
e nos de responsabilidade, ressal'ado,
Quanto aos ].finistros de Estado, o
disposto no ~inal do artgl0 65;

c) os litígios €l1tre nação estran
feira e a União, os Estados ou os
MunIcípios.

d) as 1causas e con1litos entre :.
União e' os Estados, ou entre êstes;

e) os conflitos de jurisdição entre
juízes OU tribunais da. União, ~ntre

êstes e os dos Estados. e entre juizes
ou tribunais de Estados diferentes,
i llcluiàos, DOS dois últimos casos, os
do DistrIto Federal e OS dos Terrí
tórios~

!) os conflitos de atribuição entre
autoridades judiciárias e adminlstra
Uvas federais, ou entre autoridades
judiciárias locais e as .adDÚnistrativas
da União. de outro Estado ou Ter
ritório e do Distrito Federal;

D) a extradição de criminosos, re
Q.uisitada por outras nações, e a ho
mologação de sentenças estrangeiras:

h> o habeas-corpus. Q.uando fôr pa
ciente. ou coator, tribtmal, funcioná
rio ou autoridade cujos atos estejam
sUjeitos 1D1ediats.mente à. jurisdição
do Supremo TrIbunal Federal; ou
quando se tratar de crime sujeito a.
essa mesma jurIsdição em única ins
tância; e ainda se houver perigo de.
M' consumar & violênci& a.ntes que
outro juiz ou tribunal possa conhe
cer do ped1do;

i> os mandados de segurança con
tra ato do Presidente da República
ou dos Ministros de Estado;

j) a. execução das sentenças, lOas
causas da sua. competência. orígl
.llâria. facultada a ctelagação de atos
p:-ocessuais a. juiz inferior ou a ou-
tro tribunal; .

k) as ações rescisórias de seus acór
dãos.

lI. Julgar, em recurso ordinário:
a) as decisões de única ou última

instância dos tribunais locais ou fede
rais sôbrc mandado de seg-urança ...
habeas-corpus, quando denegatórias:

b> as cau:"as decididas pela jus
tiça local, nas qua1!; o fundamEnto
f6r contrato ou tratado entre nação
f:strangeira e a· UnIão, ou em que
tiS partes forem nação estI1lng~ira

e pessoa domiciliada. no pafs;
c) os crimes políticos.
lII. Julgar, em recurso extraordi

nário, as causas decididas em única
ou última instância:

a) quando a decisão fõr contrária a.
qualquer dispositivo da ConstituIção
Federal;

õ) qual1do se discutir a vigência ou
a valida.de de lei federal em face da.
Constituição e a d€cisão recorrida.
negar apUcação à lei impugnada.;

c} quando se contestar a validade
de lei ou ato cios goveTnos locais em
face da Constituição, e a decisão do
tribunal local julgar válida essa lel
ou ato;

d) quando ocorrer diversidade de
interpretação definitiva de lei federal
entre os Tribunais FederaIs de Re
cursos ou entre qualquer dêles e :
Supremo Tribunal Federal.

IV ~ Rever, em beneficio dos conde
r..a.dos. as suas decisões, e os proces
sos !indos. em matéria criminal.
quando julgados pelos Tribunais Fe
deraiS de Recursos, pelo Trlbun&l Su
perior Eleitoral ou pelo Superior TrI
bunal ~I.lUtar.

Parágrafo único. No caso da ali
nea d, do n~ o m. o .recurso poderá
ser tam1;»ém ~nterposto pelo Ministé
rio Público Federal.

Art. 78.. Com recurso voluntár:1o
para o Supremo Tribunal Federal. 6
c1& competência. de seu Presld.ente
conceder ~qtl4tur às cartas roga
tórias das justlas estrangelI'P.s.
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seçA.O III

Dos Tribunais Fed!!rais de Reeur.so$

Art. 79. Os Tribunais Federa.is de
Recursos são três, e têm sede no D1s
trlto Federal. em São PaUlo e no R.e
cife. A lei determinará a Jurisdição
terri torial d e cada um.

Art. 80. Cada. Tribuna.l Fedra} de
Recursos ccmpor-se-á. de seis juizes.
nomeados pelo PresIdente da Repú
bUca, com aprovaç§.o da. maJoria ab
soluta do Senado Fedral, dentre ju
ristas com 05 requisitos indicados no
nrt. 75, sendo dois terços escolhidas
àentre juizes e desemba.rgadores. '.
um terço dentre advogados e mem·
bras do Ministério Público Federal ou
dos ministérios públicos locais .

Art. 81. compete aos Tribunais Fe
derais de Recursos, dentro da sua. ju~

xisdlção terrltorla.l:
I. Processar e Julgar as ações res

cisórIas de seus acórdãos.
lI. Julgar. em recurso ordinário:
a) as ca.usas decididas em primeira

instânda pelas justIças locais, quanà.o
n União fôr interessada como autora.
ou ré, assistente oU oponente; <>u
quando se tratar de crimes praUcados
em prejuízo de bens, serviç06 ou in
terêsses da. União, ressalvada a cc>m
petêncla da justiça. eleitoral e da. mi
litar;

b) as decisões de juizes locais. de
negatórias de habeas-corpus, se fOr
federal a autoridade apontada. como
coatora.

IV. Julgar, em recurso extraorcU- #

11ário. as causas decididas em única
ou última instâncla pelas Justiças lo
cais;

a) quando a decisão fôr contra. U
teral disposiçã.o de lei tederal, sÔbre
cuja. apUcação ~ haja questionado;

b) quando ocorrer diversidade de
interpreta.ção definitiva de lei federal
entre doIs rUbunais Iocs.is, OU. entre
um dêles e o próprio Tribunal Fe
deral de Recursos;

q> quando se contestar a va.lfdade
de lei ou at.o dos governos locais em
face da. lei federal e a. decisão do trl
blUlal local julgs,r válida. essa. lei ou
ato. .

V. Rever; em benefício dos conde.
nados, nos casos e pela. forma. que a
lei determ.inB.r, os processos findos

em matéri;. Julgada pelas justiças lo
cais.

Art. 82. Os juizes dos Tribuna.ls
Federais de Recursos vencerão no ml
rJimo quatro qu1ntos dos vencimen
tos dos Ministros do Supremo Tri
bunal FederaL

Art. 83. Mediante proposta do Su
premo 'l"ribunal Federal, e observa
dos os p:rec~itos dos arts 80 e 81, po
derá a leI criar outros Tribunais Fé
dera!s de Recursos, ib:ando.Ihes a
sede e a jurid!ção terrItorial.

SEÇAO IV

Dos ju.izes e tn'bunais militares

Art. 84. São órgãos da justiça. mI
litar o Superior Tribuna.l Militar e
os tribunais e juízes inferlol"es que
a lei instituir.

Art. 85. A lei disporá sObre o nú
Dlero e a forma da. escolha dos Juízes
dD Superlor Tribunal MiUtar.

Art. 86. As vagas de juízes toga
dos elo Superior Tribunal MUltar se
preencherão com a. seguinte seqüên
cia de critérios:

L A primeira., pelo auditor de
guerra mais antigo.

n. A segunda., por auditor de
guer~a escolhido em Usta tr1plIce or..
ganiZada. segundo o principio de me
recimento.
. m. A terceira. por advogado ou
membro do Ministério Público' M11l
tar, com dez anos pelo menos de pré_
tlca. forense.. escolbido em lista tri
pllce.

IV. A qua.rta., par jurista. com 08
requisitos ind1cados no art. 75, no
mea.do COO). a.provação do Senado Fe
dera.l.

Parágrafo único. O Superior Trl
l·unaI Militar, no caso do n.o I. fará
a indlcação com observância. do cri
tério estabelecido no D. o IV do
art. 116, e; nos casos dos ns - n ~ m,
organlza.;-á as llstas trlpUces medi;"
.ente voto secreto.

Art. 87. Os Juizes do Superior T:'f
buna} Mllltar, civis e m.tlltares, Per
ceberão vencimentos iguais aos dos
Juizes dos Tr1bunaJs Federais de Re
cursos.

Art. 88. A lnamovlbllldade assegu
radas aos juizes milltares não os exi
me da. obrigação àe acompa.nha.r 80S
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fôrças junto às quais tenham que
servir.

Parágrafo único. Cabe ao SuperIor
Tribunal Militar determinar a. remo
ção de juizes Inferiores de confor
midade com o n.o n do 'art. 68.

Art. 89. Com,rpete à. justiça mI
litar processar e julgar os m1l1tares. e
as pessoas que lhes são assemelhadas,
nos crimes militares.

§ 1. o ~se fôro especial poderá es
tender-se aos civis, em casos expres
sos na lei, para a repressão de cri
mes contra a segurança. externa. do
paIS ou contra as insetitulções mili
tares.

§ 2. o A lei regulará. a aplicação das
penas da legi:!llação militar em tempo
de guerra.

SECA0 V

Dos juizes e tribunais eleitorais

Art. 90. Os órgã.os da. justiça elei-
toral são os seguintes:

I. Tribunal Superior Eleitoral.
TI. Tribunais Regionais Ele1toraIs.
m. Juntas Eleitorais
IV. Juizes eleitorais.

Art. "91. O Tribuna.l Superior Elei
toral, ocm sede na Caspltal da. Repú
bllca. será composto de juizes eSCO
lhidos entre os membros do Tribunal
Federal de Recursos e do Tribunal -<ie
Justiça. do Distrito Federal, e entre
juristas de notável saber e reputa
ção 111bada •

Parágrafo único. Recairá em Mi
nistro do Supremo Tribunal Federal,
escolhido para. o TrIbunal Super10r
Eleitoral. a elelção para presidente e
vice-presidente dêste.

Art. 92. Haverá um Tribunal Re
glonal Eleitoral na Capital de cada
Estado e no Distrlto Federal.

Parâgrafo único. Mediante propos
te do Tribunal Superior Eleitoral, a.
lei poderá criar, na capital de qal
Guer Território, um Tribunal Regional
Eleitoral.

Art. 93. Os Tribunais Regionais
Eleitorais compor-se-ão de juizes eS
colhidos entre os desembargadores do
TI'ibunal de Justiça e os ju!zes de dl
reito do respectivo Estado ou Terri
tório e do Distrito Federal. e entre
juristas de notável saber e reputação
llibada.

Parágrafo umco. R~airá em de
sembargador do Tribunp.l de Justiça,
escolhido para cada Tribunal Re
gional Eleitoral, a. eleição para pre
sidente e vice-presidente dêste.

Art. 94. A lei disporá sôbre o nú
mero e o processo de escolha. dos
juízes tanto do Tribunal Superior
Eleitoral como dos Tribunais Re
gionais Eleitorais. garantida, na com_
posição dos mesmos, maioria de ma-
gJstrados. .

P::JI'âgrafo único. O número dos
juizes dos tribunais eleitorais. uma.
vez fixado em lei, não será redu
zido. e só será elevado, até o Umite de
nove e mediante proposta do Tri
t.unal Superior Eleitoral.

Art. 95. Os juizes dos tribunais
eleitorais, se não ocorrer motivo jus
tificado, servirão obrigatOriamente
por dois anos. Não poderão servir
por mais de dois bIênios consecuU
'\'os.

AIt. 96. Em caso de impedimento
e não ha.vendo número equivalente
ao quorum, o juiz de um tribunal
eleitoral será substitUÍdo por outro· da
mesma. categorIa, designado pelo seu
presidente. .

Art. 97. A lei regulará. a. organlza.-,
çáo das juntas eleitorais.

Parágrafo único. Presidirá às jun
tas eleitorais o juiz de direito. e os
seus membros serão Domeados pelo
presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, com aprovação dêste.

Art. 98. Cabe aos juizes de direito
exercer. com jurisdição plena. e na
forma da lei, as funções de juizes
eleitorais.

Parágrafo único. A lei poderã atri
buir a outros juizes competê!"cia para
funções não decisória.

Art. 99. Enquanto servirem, os ma
gistrados eleitorais gooza.rão. no que
lhes fõr apllcável, as garanUas es
tabelecidas nos ns.I e II do art. 68.
e, nessa qualidade, não terão outras
lncompatibllldades senão as declara
das na lei.

Art. 100. A lei regulará a priva
tiVa competência dos juizes e tribu
nais eleitorais. Incluem-se entre
atr:buIções da. justiça eleitoral:

l. O registro e a cassação de re
gistro dos partidos polfticos.
. n. A divisão eleitoral em todo o
pais.
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III. o alista.mento eleitoral.
IV. A fixação da data das .eleições,

quando nãa determinadas por c:tlspo
sição constituclonaJ ou legal.

V. O processo eleitoral, a apuração
das eleições e a dIplomação dos elei
tos.

VI. O conhecimecto e decisão das
:'I rgUições de inelegeb1lidade.

VII. O processo -e julgamento dos
crimes eleitorais, e dos comuns que
lhes torem conexos, e bem assim cle
habeas_corpus e mandado de segu..
rança. em matéria. eleitoral.

Art. 101. São irrecorríveis as ,de
cisões do Tribunal Superior Eleitoral.
salvo as Que pronunciarem a. 1nvaU
dez de lei ou ato em face da Cons·
tituição Federal. e as denegatórias de
haboas-corpus ou mandado de se
gurança. Caberá, nestes casos. re
curso para o Supremo Tribunal Fe
c1eral.

Art. 102. São deiia1itivas as deci
sões dos Tribunais Regionais Ede1
torais. Delas sbmente caberá recurso.
para o Tribunal SuperiQr Eleitoral,
nos seguintes casos:

I. Quando forem tomadas contra 11
tE'ral disposição da lei.

11. Quando ocorrer diversida.de de
interpretaç~o da lei por dois ou mais
tribunais eleItorais.

TIl. Quando' versarem sôbre expe
dIçáo de diploma na eleições federaIs
e estaduais.

SEÇAO VI

Dos juízes e tTl'bunw do trabalho

Art. 103. Os órgãos da. justiça. do
trabalho são os seguitlte:

I. Tribunal Superlor do Trabalho.
lI. TribUnais ReglOD.ais do Traba" .

lho. .
m . ..Juntas ou juízes de concillação

e julgamento.
I 1.0 O Tribunal. Superior do Tra ..

balho tem sede na Ca.pltal Fede:a.l.
§ 2. 0 Haveri., na. capital de cada

Est.ado ali Território e no Distrito
Federal. um Tribunal Regional do
Trabalho.

§ 3.° A lei InstituIrá as juntas de
conclUs.çA.o e,Julgamento. e. nas co
marcas cnde elas nio forem k:1st1
tutdas, podem atr1bulr aos juIzes de
direito as suas funç6~.

Art. 1M. Poderão ser criados por
lei outros 6rgios ele a.da11nlstnçio (1&
justiça do tra.ba.1bo.

Art. 105. A constituição, jurlseu...
ção, (:ompetên.cia e concUc;ões de exer
ciclo dos órgãos da justiça do trabalho
serão reguladas pela. lei.

Parágrafo único. As. declsões,nos
dlss1dios coletivos. poderão estabele
cer normas e condições de trabalho.

Art. 106. Com,pete à justiça do tra.
balho conc1llar e julgar os dlssieUos
indiViduais e coletivos entre emprega.
dos e empregadores e demals con
trovérsls& oriundas de rela.ç.ões de
tra.balho regidas pela leglslasáo sc
clal.

SEÇAO VII

Dõ ministério público de União

Art. 107. O minIstério público da.
União compreende:

I. Na justiça comum, o Ministério
Público Federal.

II. Na. justiça milItar e na do tra
balho, respectivamente, o Ministério
Público Militar e O Ministério Pú
bl1eo do Trabalho..

Parágrafo únteo. A lei disporá sõ
bre o min1stério público da justiça
eleItoral.

Art. 108. O MinistérIo Público Fe
deral tem por chefe o Procurador Ge
ral da. República. nomeado pelo Pre
sidente da República, com BlProvação
do Senado Federal. dentre os ddadãos
com os requisitos indicados no art. '15.

t 1.0 O Procurador Geral da. Re
públlca é demissível a.d mutum e terá
Os mesmos vencimentos dos Ministros
do Supremo T.ribunal Federál.

~ 2. I) O Procurador Geral da. Re.
pública serâ julgada. DOS crimes co
muns e nos de responsabilldade. pelo
Senado Federal. .

Art. 109. A lei regulará a orga
nização da. mInistério· público da.
Uniáo.

§ 1. I) Nas Estados, a Uniio ser' re.
presentada .em juizp pelos procurado
res da Repúblk:&. podendo a. lei co
meter essa representaÇão. nas COCl8.t
cas do tnteriot' ao min1stérlo púbUco
local.

§ 2 _o O Procurador geral da jusUça
m111tar terá os mesmos venclmentoa
dos mInistros do SUperior Trlbunal
MUltar.

SEÇAO VlIr

DUporiçt5es /fn.a!a

Art.. ao. AI: justiças locais nI.o
podem lnterv1r em quest6es aubme-
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tidas aos juizes e tribunais tedera1s,
nem anular, alterar ou suspender as
S\las sentenças ou ordens. E, reclpro
Ctlmeate, a. Justiça federal, salvo nos
casos expressos nesta ConstituIção.
não pode, noo mesmos têrmos, inter
vtr nas justiças locais.

Art. IH. A lei disporá. sÓbre 8 jns
Utuiçáo de órg~os de correição e ju
%'isdlção discJiplinar. !para todos os
graus da. hierarquia federal.

Parágrafo único. Do órgão de mais
. elevada categoria partclparão um ad

Vogado e um membro do ministério
público da União, ambos com os re
quisitos ind-icados no art. 75.

TíTULO m
lJ03 Estados, do Distrito Federal. dos

Territórios e dos Munfcf,pios

CAPíTULO I

DOS "ESTADOS

SEÇAO 1

Disposfções gerais

Art. ~12. Cada Estado reger-se-á
llela. Constituição e pelas leis que ado
tar, respelta-da a Constituição Fede
1'a1. assim como os principias consti
tucionais que dela decorrem.

Art. 113. E' facultado aos Estados
todo e qualquer poder ou direito. que
lhes não seja negado exPlt{clta. ou
1mpllcitamente por cláusula eJqlressa
desta Constituição.

Art. 114. Os Estados pr0\7erão, s.
expensas próprias. às necessldades de
seu govêrno e administração.

§ 1.c. Aos Estados se concederão de
modo equltatlvo e mediante a.cOrdo,
o auxílio federal, nos casos e condi
ções que a leI estabelecer.

§ 2. o Em caso de calamIda.de pú
blica, a União prestará. socorros ao
Esta.do que os solicitar.

Art. 115. Os Estados podem lncor
porar..se entre si, subdiVidir-se ou
~esmembrar-se,pa.ra. se anexar a ou..
tros. ou fonna.r novos Estados. me
diante voto das respectivas assem
lAtums sucessivas. e aprovação do
Congresso Nac1onsJ.

SEÇAO II
Da justiça dos Estados

Art. 116. Os Estados organizarão
a sua. justiça. com obsenã.ncia. dos
)lrindpios gerais que regem o Po
der Judlciá.rio( arts. 68 a 73). c ainda.
dos seguIntes:

1'. Se.riiD Jn.aJter.áveJs a divisão e s.
()rganização jUdiciárias. d.entro de
eIncD anos da data da lei que as ~s

tabelecer, salvo mediante proposta
motivada do Tribunal de Justiça.

11. A investidura na magistratura
\Tlta1fcia. dependerá de concurso de
provas, orga.nizado pelo Tribunal de
Justiça com a colaboração do órgão
seccIonal da Ordem dos Advogados
do Brasil. fa.zendo~se a classificação
dos candidatos, sempre que possível.
em Usta trlplce.

TIl. Fa.r-se-á. a promoção dos jui
zes à segunda entrância, por antigui
cade; à terceira, por antiguidade e
por merecimento. alternadamente; e
às demais. por mereclmento.

IV. A investidura no Tribunal de
Justlça, salva no caso do número se
guinte, dar-se-à medIante promoçãa
de juizes da entrâncIa. maIs elevada.,
preenchendo~se duas vagas por me
recimento e llma por antiguidade.
Quando o crltéri'O Íoo- de mereci
mento, o Tribunal de Justiça, para
cada vaga. organizará lista tríplice.
Quando fôr de antiguidade. decIdirá.;
por maior:a de votos. se deve ser
proposto. o juiz rna1s antigo; não
sendo êste ~eita. proceder-se-á. 3
votação relativamente ao imediato em
antig-UIdade; e se êste fõr recusado.
preencher-se-ã a vaga see1Jndo o cri
tério de merecirnE'nto. Num e nou
tro caso. as votações se farão em es
cruUnIo secreto.

V. Na composIção de Qualquer tri
bunal superior. um têrço dos IUr!n.res
será preenchido por advog-ados e
membros do ministério 'PÚbl1co esta
dual de notório merecImento e repu
tação fIíbada. com dez a.nos pelo me
nos de prátlca forense. Para cada.
va~. votará. o tribunal. em escru
tinia secreto, l1sta trlpUce. Escolhido
um membro do mlnlstérto púbhc(')
estadual. fal"-se-á por advo~o o
provimento das duas vagas seJruJntes.

VI. Srão fixa.dos -oS vencimentos dos
desembargadores em quantia. não ln
ferlor a dois qutntos do que per
cebem os Mkdstros do Suprema Tri
bunal Federal; e oS dos demais juf-
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zes vitalicios com diferença. não exee
dente a trinta. opor cento de uma para.
outra entrância, 2.tribuindo-se aos da
entrância mais elevada. não menos de
dois terços dos vencimentos dõs de
sembargadores.

VII. Em caso de mudança da sede
do juízo, é facultado ao juiz remo
ver-se com ela. ou pedir disponibili
dade com vencImentos integrais.

VIII. Só por proposta. do Tribu
nal de Justiça, pode ser alterado o
número dos seus d~sembargadores.

IX. Ê da competéncia. privativa do
Tribunal de Justiç3. processar e jul
gar os juizes infe'1'fores, nos crimes
comuns e nos de responsabilildade.

X. Poderá. ser instituída a justiça.
de paz cleti.va, com atribuição jUdi
ciária de substituição, exceto para
julgamEntos finais ou recorríveis e
com competência pa.ra a. habllitação
e celebraçã.o de casamento e outros
a tos que a lei· indicar .

XI. É mantida a instituição do
jU'ri.

À~r. Pod~rão ser criados juizes com
iüvestidura limiatda a certo tempo e
competência para julgamento da.s
causas de pequeno valor, preparo das
excedentes da sua alçada e substi
tuição dos juizes vitalicios .

XTIr. A justiça militar estadual,
organizada com obServância dos pre
ceitos gerais da lei federal (art. 4,
n.o IV). terá.. como órgãos de pri
meira lnstã.l!,cia, os conselhos de jus
t~ça, e, como órgão de segunda ins
tância um tribUnc:.l especial ou o tri
bunal de Justiça.

XIV. As membros do ministério
público se assegurarâ acesso na car
reira.

XV. Instituir-se_ão órgãos de car
reição e jurisdição disciplinar, para
todos os graus da. hierarquia judi
ciária. estadual. observado o disposto
no parágrafo úruco do art. 111.

SEÇAO 111
Da intervenção JederaJ.

~. 117. O Govêrno Federal não
poderá intervir em negócios pecull
ares aos Estados. salvo:

I. Pa1'a. assegurar a observância dos
seguintes principias constitucionais:

a) forma federativa:
. b) forma. repub1cana representa

tiva;
c) harmonia e indepedência dos

podexes legislativo. executivo e ju
diciário;

d) temporariedade das funções ele
tivas. limitada a sua duração à. das
funções federais c()I'l'espondentes;

e) proibição da reelelçã.o dos go
vernadores e prefeitos para o periodo
imediato;

1> autonomia municipal;
g) ·prestação de contas da adm1nls- .

tração:
h) garantIas do poder judiciário:
n possibllldade de reforma. consti

tucional a qualquer tempo e oompe
too~ia do poder legislativo para es
tatuf-Ia.

II. Para. manter a integridade na.
cional.

JII. Para repelir invasão estran
geira, ou de um Estado em outro.

IV. Para pôr têrmo à. guerra. civil.
V. Para assegurar a execução de

ordem ou decisão judicial.
VI. Para. garantir o livre exercício

de qualquer dos poderes estaduais.
VII. Para reorganizar as finanças

do Estado. que, sem motivo de fôrça.
maior, suspender. por mais de dois
anos consecutivos, o serviço da sua.
divida fundada.

Parágrafo único. Entre os motivos
que, no caso do 11. o VI, podem dar
lügar à. intervenção, se incluem:

1. Obstáculo à execução de lei vo
tada pela assembléia legislativa es
tadual.

n. A falta não just1ficada de pa.
gamento, por mais de. três meses, no
mesmo exerciclo financeiro, dos ven
cimentos de qualquer magistrado es
tadual.

ATt. 118. A intervenção será de
terminada por lei federal, nc.; casos
dos ns. I e VII do artigo anterior.

Parágrafo único. No primeiro caso
de que trata o presente artigo, não
se votará a lel de intervenção, sem
que. submetida. a. matéria pelo Pro
curador Geral da RepÚblica ao Su
premo Tribunal Federal. êste declare
s. ocorrência. da viola.ção constitu
cional.

Art. 119. Compete ao Presidente
da República. decretar a intervenção
nos casos dos ns. n a. VI do art. 117.

§ 1.0 A decretação dependerá:
I. No caso do n. o IV, de prévia.

autorização do Senado Federal.
n. No caso do D.O V, de requi

sIção do Supremo TxibUlllal Federal.
ou, se a. ordem ou decisão f6r da jUS
tjça. eleitoral, de requlslção do Tr1bu
nal Superior Eleitoral.
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III. No caso do n.!) \n. de solici
tação do poder coagido se a. coação se
exercer contra o poder legislativo ou
o poder executivo, ou de reqUisiçáo
do Supremo Tribunal Federal, se a
coação se exercer contra o poder ju
dic:ário. Nas duas primeiras hipóte
ses. a soUcltaçao será acompanhada
de prova da legitimidade do exercício..
mInistrada pelo Tribunal Superior
EleItoral.

~ 2. 0 Decretada a intervenção. ex
ceto em caso de requisição do Su
premo Tribunal Federal, o Presidente
da República a. submeterá desde logo,
sem prejuízo da. sua imediata exe
cução. à aprovação do Congresso Na
cional. para o que o convocará ex
traordinàrfamente. se não estiver reu
Dido.

Art. 120. A lei ou decreto de inter
venção fixar~1he-á a amplitude e a.
duração, estabelecendo os têrmos em
que deverá ser executada.

§ 1.0 Compete ao Presiãente da
República, em todos os casos executar
a intervenção. '

§ 2. o Havendo necessIdade de in
terventor federal. será êste designado
pelo Senado Federal, nos casos de que
trata o art. 118. ou nomeado pelo
Prestdepte da República, nos referi
dos no art. 119.. .

CAPíTULO Ir
DO DISTRITO FEDERAL E 1)05 'l'ERRlTÓRIOS

Art. 121. A administração do Dis
trito Federal, assim como a de cada
TerrItório. reguIar-se-á por lei espe
cial.

Art. 122. O Distrito Federal ser{L
administrado por um prefeito, nome
ado pelo Presidente da Repúblfca,
co!p. aprovação do Senado Federal, e
demlsslvel ar!. mutum, e por uma câ
mera eleita pelo povo, à qual cabe~

rão funções legislativas.
Art. 123. Cada Território poderé.

ser por lei especial .erigid"o em Estado,
s2bdividido em novos Territórios, ou
anexado a um. ou mais Estados ou ar
outro ou outros Territórios.

Parágrafo único. Quando o Terri
tório tiver provindo de desmembra
mento de um ou mais Estados. re
compor-se-á, no caso de anexação, a
situação anterior.

Art. 124. A justiça do Distrito Fe
deral e a dos Terr.ftórjos serão orga
nizadas por lei federal, observados,

no que lhes fôr aplicável, os princi
pios estabelecidos no art. 116.

Pa.rágrafo único. Os vencimentos
õe desembarga.dores no Distrito Fe
deral não serão inferiores à maIor
remuneração atribufda aos magistra
dos de igual categoria nos Esta.dos.

CAPíTULO m
DOS MUNICÍPIOS

Art. 125. Os Estados, assim comeJ
os Territórios,organizar-se-ão sob o
regime municipal.

Art. 126. Aos Municípios será as
segurada a autonomia:

I. Pela eletivida.de do prefeito e
dos vereadores da câmara municIpal.

TI. Pela administração própria do
que respeita ao seu peculiar interes
se, e especialmcí:.lte quanto:

a) à. criação dos trib~ltOS da sua
competência e à arr~~dação e apli
caçã.o das suas rendas;

b) à organização dos servIços pú
blicos locais.

Parágrafo único. O prefito poderá.
ser de nomeação do governador do
Estado ou TerritórIo, nà município
da capital, nos de águas minerais na
turais, quando beneficiados pela. ad
ministraçáo estadual ou federal, e

, nos em que se sItue base ou pôrto d~

importâncla mmtar. .

TíTULO IV

Da. organização financeira federal, es
tadual e municipal

CAPiTULO I

DAS RENDAS PÚBLICAS

SEÇÃO 1
Disposições gerais

Art. 127. A organização flnant;elra.
federal. estadual e municipal sen\
regida pelos segulnres preceitos ge-
rais: .

.I. Os tributos sõmente poderão ser
cobrados no exercício em que o deter
mInar a lei de orçamento, ressalvada.
a tarifa. aduaneira e a tTIbutação de
guerra. ~

II. ~ vedado à União criar tribu
tos que não sejam unlformes em todo.
o território naciooal.



m. A União e os Estados poderão
criar outres impostos, além dos que
lhes são atrIbuídos por esta. Consti
tUição. :€sses lmpcstos serão arreca
da.dos pelos Estados, que da renda. re
sultante, à proporção que a arrecada
ção se flzer. entregaráo vinte por
cento à União e quarenta por cento
80S Munictplos.

IV. lt vedada. a bi-tributaçã.o, pre
valecendo o ImpOsto Miado pela
União quando a compet!ncia rÓI
concorrente. S~m ·prejuízo do re
curso judicial, que couber, incumbe
ao Senado Federal ex-allicio ou a
requerimento de qualquer contribuin
te, declf rar a existência· da bitrl
butação e determinar qual dos dois
tributos deve prevalect::r.

V. ~ proibido tanto· à União, como
a qualquer Estadp ou Município e ao
Distrito Federal, aplicar tributos.
seja qual fêr a forma ou denomina
ção:

a) sôbre bens. rendas e. serviços
um de outro;

b) sôbre efeitos produzidos por atos
jurídicos perfeitos e acabados;

J) sObre bens, serviços ou atos vin
culados às instltuições religiosas e
às de educação, de propaganda polí
tjca e humanitária e de assistência
social. assim como a importação e
produção de livros, de periódicos e
de papel de 'impressão ressa,lvado em
tod os os casas. o lmpôsto sObre a.
renda.

VI. Os Estados, o Distrlto Federal
p. os Munic1pios não poceráo estabe
lecer difenreça tributária., em razãO
àa procedência. entre bens de qual
Quer natureza.

VII. E' vedado à União, aos Esta
dos, ao Dist!'lto Federal e aos Muni
cípios estabelecer barreiras alfande
gárias ou outras limitações ao trá
fego por meio de impostos interes
taduais ou intermunicipais, de trân
sito. de viação, de transporte. ou ou
tros que gra.vem. ou pertubem a c1r
culação dcs bens e das pessoas, ou
dos veiculas que os transportarem.
-TIn. Os Estados darão anualmen
te a cada Munlclplo metade do que
a arrecadação tributária estadual,
feita no respectivo território, exce
der a renda municipal.

Ix. Nenhuma quota sob qualquer
forma ou denominação, poderá o Es
tado exigir dos Mun!efpi06.

X. as. serviços públicos conced1
dos nãa gozam de iSEnção tributária.
salvo a outorgada por leI especial do
govêrno' tributante.

XI. A multa. de mora, por falta de
pagamento de tributo, não pOdem
execedr a dez por cento da. importân.
cia devida..

XII. O produto das multas não po
derá ser atribuído, no todo ou etJl
parte. aos funcionários, que as impu..
serem ou confirmarem.

XIII, E' defeso aos Esta.dos. ao
Distrito Federal e aos Municípios
contrair empréstimo externo sem au
torização do Senado Federal.

SECA0 11

Das rendas provenientes de impostos

Art. 128. E' da competência prI
~ativa. da Un1ão crlar impostos sôbre:

I. A importa.ção de mercadorias de
procedência estrangeira.

n. O consumo de mercadorias e
de energia elétrica.

m. A produção. o comércio. a d1s
tI1buição e o consumo, e bem assim
a importação e a exportação. de lu
brificantes. e de combustíveis liqui
das ou gasosos, de qualquer origem
ou natureza. estendendo-se êsse re
gime, no que lhe fÓr aplicável, ao
ca.rvão mineral naciooal.

IV. A renda e proventos de qual-
quer natureza. .

V. A transferência. de f~dos para
o exterior.
. VI. Os instrumentos ou àtos, re

gulados na substância ou na forma
por Ie~ fedenI. excto 8. compra e
venda. a troca.. a doação. e a da.ç,"o
Em pagamento, e bem assim aque"
les em que forem parte a União, os
Estados. o Distrito Federal ou os Mu
nicípios. ou suas entida.des a.utá.rQ.u1
caso

§ 1. o São Isentos do impôsto de
consumo os arUgos que a lei elas...
sificar cemo o mínimo indispensá
vel à habitação. vestuário, alimenta..
ção e tratamento médico das pes
soas de menor capacidade econÔmica.

§ 2. o A tributação de qu~ trata. o
n .o m terá a. forma de impOsto único,
Incldindo sôbre cada espécie de pio
duto. Da renda dêle resultante caber'
aos Estados. ao Distrito Federal ~

aos MunJc1plos uma quota. pa.rte pro
porcional ao COIlSumo nos respectivO$
territórios.



-2U-

§ 3. o A União não poderá. tributar
as· obrigações da divida pública. esta
dual ou municipal, e os proventos dos
agentes dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, em limites
superiores aos que fixar para. as suas
própria.s obrigações, e para. os proven
tos dcs seus próprios agentes.

§ 4. o A União entrega.rá aos Muni
cípios de cada. Estado <lU de cada Ter
ritório dez por cento dI) que num
ou noutro arrecadar pelo impOsto de
que tra.ta. o In. o IV. Dá. distribulçã,I),
feita em partes iguais, Se exclui Q
Munlc1pio da capital.

§ 5. Q Entre os instrumentos refe
rIdos no n. o VI nã,() se incluem os
que tenham por objeto a.to cuja tri
butação seja .da. competência. priva
tiva dos Estados.

Art. 129. E' ainda 'da competência
privativa da União criar, nos 'I'errlt6
nos, os impostos de que trata o ar
tigo seguinte.

Art. 130. Pertencem privativamen
te aos Estados, 8..lém da recda que
llles é atribuída. por fôrça do § 2. 0

do art. 128, os iInpostos sôbre:
I. Propriedade territorial, exceto a.

urbana..
n. Transmissão de propriedade

ca~a mortis.
m. TranSIItlssão de lPl"0p.rledade

lmobiUárla inter viOOS, inclusive 9.
~ua. lnco;rporaçáo ao ca:p!tal das so
çJ.eàades.

lV. Vendas e consigna.ç~es efetua.
das por quaisquer comerciantes e 1n
·dustrials.

V. 'f,XpQrtaç~o das mcr,eadorlas de
sua produção até o máximo ele cinco
por cento ad valerem, vedados qua.ls
Q.uer a.d!clonals ou, sendo excedido o
llm1te de meio por cento, taxas de
qUBJque: oatureza. .

:vI. Atos e neg6cl()s da sua. econo
mia, ou dos servIços cuja. organização

. lhes caIba, e 05 regulados por lei es
ts.duaJ..

§ 1.o O im1>O:::to sObre tr::.nsmissão
de bens corpóreos cabe ao Estado em
cujo território se achem situados.

§ 2. o O imp6sto ~Obre transmlssão
cansa 1n<lrtis de bens 1nco~eos,

Inclusive títulos e créditos. cabe ao
~tado onde se tiver aberto a su
~essão. Quando esta se haja. aberto
no exterior, o imt>Ôsto se1'á. devido ao
~ta:do e-m cujo tettit6rio os valores
da. herança fo!'em llquJdados ou
transferidos aos herdeiros.

I 3.0 Os Estados nlo poderão tti-

butar titulos da divida pública emi
tidos por outras pessoas jurídicas de
direito públIco. em limites superiores
aos estabelecidos para as suas pr6
pl"ias obrigações.

§ 4. o Os Estados enttegarão aos
M:unlc.1pios, à proprcção Que a ar
recadação fôr sendo feita,' cinqüenta
por cento c.a. renda resultante do lm
pôsto sõbre transmissão de proprleda~

de causa morti::. obGervado, no que
fôr aplicável, o disposto no § 2. 0 •

li 5." O impôsto SObre vendas e
consignações será uniforme sem dis
tinção àe procedência ou destino.

§ 6. o Em casos ex<:epclonais, o Se
nado Federal poderá. autorizar, por
det~.rmin3.do tempo, o aumento do
im-pôsto sõbl'e exportação, até o má
ximo d~ dez por cento ad vaIarem.

§ 7.0 E' vedado aos Estados esta
belecer discriminação quanto ao des
tino das mer-cadorlas, rela.tivamente
ao 1mpõsto sôbre eXpOrtação. salvo se
o autorizar lei federal.

A.'"'t. 131. Além ~a renda. que Ibes
é atribuída por fôrç3, do § 2. o e ! 4.p
do art. 128, e do § 4.0 do art. 180. e
dos impostos que, no todo ou em parte.
lhes forem transferidos pelo EstlLdQ.
pertencem privativatnente aos Mwú..
c!plQ!S. .

I. O impôsto de licenças.
:rI. Os Jmostos precUal e ter

~itorial Urbanos.
nI. O bnp&to sObre diversões pú

blicas_
IV. O lmpôsto de indústria e pro

fissões.
Art. 132. Ao Distrito Federa.l C9.- .

bem os mesmos impostos a.trlbuldos
por esta Constitu:ção aos Estados e
Municípios.

SEÇAO III

Das Tmdas não provenfentes de im...
postos ,

Art. 133. Ccmpete à 'União. assim
com::. aos Estados. Distrito Federal e
3.0s Municlpios. cobrar:

I. Contribuição de melhorla. em
conseqUência de suas obras públicas.

lI. Taxas pelos seus serviços espe
ciais e div15iv~ls.

m. Quaisquer outras rendas q'Qe
possam proViT do exercido das suas
atripuiçóes e· d3. utilização dos s~us

bens e serviços.
Parã.gra!o único. Cobrar-se-á cOIl...

trlbu1ção de melhoria sem1»'e que J!ie
ver1!1car valo"l:ização d~ Imóvel, eIl).
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conseqüência de obras púbUcas. &te
tributo não poderá ser exigido em 11
mites superiores. quer à de~esa. re
alizada, quer ao acréscimo de valor
que da obra. públIca decorrer para 2.
propriedade beneficiada. A lei fe
deral fixará. para todo o pais. nor
DIas uniformes relativamente à in
cidência e à cobrançs. da contribuIção
de melhotla.

CAPiTULO n
DA ELABORAÇÃO DOS OJt.ÇAMENTOS E DA

ADEJlTOJIA DE cabITOS E:X7RA
ORÇAMEN'l'!RIOS

SEÇAO 1

Disposições gerais

Art. 134. O orçamento será uno,
inoorporando-se obngatôl'iameote ti.
receita tôdas as rendas e suprimen
tos de fundos, e lnclUlndo-se cUs
crlminadamente na despesa as dota
ç6es n~cessá.r1as ao custeIo de todos

. os serviços públicos.
§ 1.0 A lei de orçamento não con

terá disposit:vo estranho à receita pre
vista e à despesa fixada para os ser
viços anterlomente criados. Não se
Incluem nesta. proibiçã.o:

I. A autorização para. abertura. de
créditos suplementares e operaçoes d\~

crédito por. antecipaçlio de receita.
n. A SJPUcação de saldo. ou o modo

de cobrir o de/ieit.
§ 2. o O orçamento da despesa dl

vidir-se-á em duas partes: uma. fixa.
que não poderá ser alterada. senão
em virtude de lei anterior; outra va
riá.vel. que obedecrá. a rigorosa es
pecIalização.

Art. 135. Prorrogar-se-á o orç&
mento vigente. se a.té 15 de dezembro
o vIndouro não Uver sido envIado à
sanção.

Art. 136. Os padrões orçament!r1os
fixados mediante convenção enue a
União e Os Estados, serio obrigató
rios em todo o pais.

Art. 137. São vedados os a.tos se
guinte:

I. Estorno de verbas.
n. CoIlcessão de crédItos lllm1ta

dos.
m. Abertura da crédito especial

ou suplementar sem expressa. autori
zação legisla..t1va.

ParágraSo 'Único. A abertura. de·
crédito extraordinârlo s6 será admi
tida .por necessidade ui'gente e 1m~
prevista, em caso de calamidade po.
bllca, comoção intestina ou guerra..

SEÇAO 11

Disposições especiais

Art. 138. Anualmente. a União
aplicará nunc&. menos de dez por cento,
e os Estados. o Distrito Federal e OS
Munlcfpios nUDca menos de vinte por
cento da renda._ :resultante dos Im
postos na manutenção e desenvolvi
mento do ensino.

Art. 139. Na execução do plano de
defesa da região nordeste contra os
efeitos da. sêca. a. União apIlcarã.
anualmente. com as obras e com os
serviços de assistência. econômica e
social. qua.ntia nunca 1n1erlor a trêl!
por cento da sua renda. trlbut~ia.

. ~ 1.o Um terço dessa. quantia será
depositada. em caixa espeeia.l desti
nad~ ao socorro das populaçóes atin
gidas pela calamidade.. podendo essa
reserva, ou pane dela, ser apIlcada
n juros módIcos. em empréstimos a
agricultores e industriaIs, estabeleci
dos na área. da sêca 4;cooforme de
terminar a. lei.

§ 2.° Os Estados compreendidos na
área da sêca. apllcarão tTês por cento
de sua renda tributária na. constru
ção -de açúdes, pelo reg1me da co
operação, noutros serviços necessários
à assistências das suas populaéSes.

ATt. 140.~ara. a execução do
plano de valorização econôzn1ca da
Amazônia. a união aPlicarã, anual
mente. quantia não 1nferior a. qua
tro por cento da. sua. renda. tributA
ria.

§ 1.0 No 'Primeiro semestre de
cada exercício, o Presidente da Re
pública submeterá ao Congresso Na- .
cional relatório dos trabalhos reaU
zados e das despesas efetuadas. in
dicando os trabalhos e despesas re..
la.tivos ao exercfclo subseqüente.

§ 2. o Os Estados comPTeendIdos
naquela regiã.o. assim como os seus
Municípios. reservarão anuaJ.raente,
para o mesmo fim, qua.tro por cento
das suas rendas tributárias. Prece.
c!er-se-á do mesmo modo com rela
ção 60S orçamentos dos Territ6r!oa



e dos seus munlcfpios. Os recur
sos est&duaIs e munJc1pa..fs, àe que
trata. êste parágra.fo, serão apllca
dos por Intermédio do Govêmo Fe
deral.

CAP1TULO m.
DA. FISCALIZAÇÃO DA ADMImsraAÇÃO

FINANCEIRA

Art. 141. A administração fi.nan
ce~. especialmente a execução do
.orçamento, será fiscalJzada, na
União, pelo Congresso Nacional. paI
interméãio do Tribunal de Contas,
e, nos Estados, pelas assembléias le
gislativas, par jntermédIo dos tri
bunais estadua1s de contas.

Axt. 142. O Tribunal de Conta.&
tem sede na CapItal da. Repúbllea
e jurisdição em todo o ten1t;prI0
DBI1acional. A sua organização será
regulada pela. lei.

§: 1. o As condições de investidura .
dos Ministros do Tribunal de Con
tas são as mesma.s da. dos juizes dos
Tribunais Federais de Recursos.

§ 2. o Aos Ministros do Tsibunal
de Contas são aSsegurados os mes
mos dI-reltos, gatantlas e prerroga...
tivas, assim como os mesmos ven
c1mentos dos juizes dos Tribuna1s

,Federais de Recursos.
§ 3.o Ao Tribunal de Contas se

estenderá, ao que lhe fôr apl1cável"
o dtsposto no art. 73.

Art. 143. Compete no Tribunal de
Contas:

I. Acompanhar e fisca.lizar, dire...
tamente ou .por d.elegados seus, a
execução orçamentária..

n. Julgar priva.tivamente as con
'ou outros bens })úblicos, inclusive as
dos administrado!"es das entidades
autâ.rquicas e paraestatais_
. m. Julgar da legalidade dos con
tratos e das a.posentadorias refor..
mas e pensões.

§ 1. o Os contratos que, por qual-
. quer modo, intress3JI'eIn à receita. ou

à despesa s6 se reputarão perfeito::.
,e acabados depois de registrados
pelo Tribunal de COntas. A recusa
.dQ registro suspende a execução do
contrato até o pronunciamento elo
Congresso Nacional.

§ 2. o Será sujeita. ao registro dCl
Tribunal de COntas, préVio OU pOS
terior contorme ale! determ!nar.

qualquel' ato de administração públI
ca, de que resUlte obrigação de paga
mento pelo 'I'esouro Nacional, ou por
conta deste.

§ 3_o Em todos os casos, a reeu~a
do registro, por falta de saldo no cre~

dito ou por imputação a crédito im
pxóprlo, tem oaráter proibitivo. Quan
co a recusa. tiver outro lundamento, a
despesa. poderá efetuar-se após o des
pacho do Presidente da RepÚblica., re
gistro sob Teserva do TrIbunal de Con
tas e recurso ex-officio para o Con
gresso Nacional.

§ 4. 0 O Tribunal de Contas da..rã
parecer prévio, no prazo de sessenta
dias sôbre as contas que o Presidente
da. República deVe anualmente pres..
tal" ao Congresso Nacional. Se est~

não lhe forem enviadas no prazo legal l

comunicará o fato 80 Congresso Na_
cfonal paJI'a. os fins de dIreito, apre
sentando-lhe, num ou cnoutro casal
minucioso relatório do exerclcio fi-
nancelro terminado.

Art. 144. A lei estadual arganlzará
os tribunais estaduais de contas.

Parágrafo único. A nomeação dos
membros desses tribunais dependerá
de aPTovação das assembléias legis.
lativas, mediante voto da maioria
absoluta. dos seus membras. .

Art. 145. A organiz,ação do Tri"
bunal de Contas do Distrito Federal
será. regulada por lei federal.

Art. 146. A fiscalização da .adm1"
nistração financeira em cada. Mu
niclpio, cabe à sua. câmara munIci
pal, mediante Julgamento das con
tas do prefeito.

§ 1.o Sempre que ocorrer abuso
na. gestão dos dinheiros ou, outro~
ben ptíbUcos municipais, poderá qual
quer vereador, nos tênnes da. cons
tituição estadual. recorrer julgamento
das contas do prefeito para o tribu
nal estadual de contas que epuratá
devidamente as responsabilidades.

§ 2. 0 Se julgar procedente o re
curso, o tribunal estadual de contas
solicitará ao govêmo do Estado que
intervenha no Munlc1pio, exclusiva
mente com o fim ele regulwrlza.r u
suas .finanças.
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Dos direitos fundamentals

CAPiTULO I
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lheres, com as excessões e sanções
prescritas em 1et.

Art. 152. O sufrágio é universal e
direto; o voto é secreto: e e assegu
l'ada a. representaç8.0 proporcional
das correntes de opinião. na forma.
que a lei estabelecer.

SECA0 IV

Da inelegibilidade

I56.São inelegíveis os 1naUs-

SECA0 I

Da nacionalidade e da cl'dadania

Art. 147. São cidadãos brasllelros:
I. Os nasci.dos no Brasil, ainda

que de pai estra·ngelro, nã.o residin
do êste & servIço do govêrno de &eU
país.

11. Os fLlhos de brasileiro, ou bra
sileira. nascidos em país estrangeiro,
estando os seus :paIs a serviço do
Bra.<;i1. e, fora. dêste caso, se, atingida.
a. maioridade 'Política, optarem pela
l~acional\dade brasl1elra.

UI. Os estr-a.ng.elros naturalizados
peJa forma qt1e a lei esta.belecer.

Art. 148. Perde a nacionalldade o
b"reslleiro:

I. Que, por naturaUzação voluntá
ria. .adquirir outra nac1cnalldade.

lI. Que aceitar de govêmo esttan~

gdro coml~sGo, emprêgo ou pensão
sem licença. do Presidente da Repú·
b1\ca.

m. Qlla med!ant.e o processo que
li lei .estabelcer.~ tiver cancelada SI
sua n~tuiallza.ção, por exercer atl':
vidade nociva ao ent~êsse nacional.

SEÇÃO 11

Do eleitor e do voto
Art. 149. São eleitores os cldadãoe

de um ~ t)ubo sexo, maiores de de
zoito anos, que se alista.rem na. !or
ma da. lei.

Art. 150. Não p~em alista.1"-sf.
e1eitorp...s:
. I. Os que não sa:barn ler e escre
ver.

n. Os Que não falem a. língua na
ciona.l.

m. Os que estejam, temporária
cu denn~ti.vamente, privados dos dl
~eltos polftfcos.

Parágrafo único. Também nã,() 'PO
dem alJstar-sc eleitores os militares
em serviço atl'VO, salvo os ofidais, os
ilsiprg"ntes a oficIal e os- alunos das
escolas m1I!tares de emlno superior

Art. 151. O allstamento e o voto
~5.o obr1gatórlos, pF..ra homens e mu-

SECA0 111

Da suspensáo e da perda dOs d;.'re{tos
-políticos

Art. 153. Os direitos políticOS sÓ
se suspendem ou perdem, nos casos
&.qui particularizados.

§ 1.0 Suspendem·se:
lo Por lncs,pac1dada civil absOluta.
Ir. Por condenação criminalj en-

quanto dura'I"em os seus efeitos.
§ 2. o perdem-se:
I. Nas ~asos do. a:rto 14'3.
n o Pela. recusa, motivada em con

vicção -reUglosa. fllos6!ica. ou poUtlca..
de obrigação, encargo ou serviço. que
a lei imponha aos braslle1ros.
m. Pela aceltaç§.o d~ titUlo nobl

llãrlo, ou cond.ecoração estrangeira.
Que importe restrição de direitos ou
deveres perante a nação.

Art. 154. A perda dos direitos pc
lttlcos aca.rreta.:, simultAneamente, a.
cio cargo ou função púbUca•

.Art. 155. A lei esta.belecerA. as
condições de reaqu1s1cão das d1rel
tQS polfUcos o

Art.
táv.els.

Art. 157. São também Inelegíveis:
l. Para. presidente ~ vice-Pores!.

dente da. RepÚbUca:
a) O presidente eleito para; o pe

r{ooo lInedla.tamente anterlOT e o
v1ce-IPresidente que lhe tenha. suce
plj:io ou Que .até seis meses antes do
pleito, o haja. substlt\li:do:

b) até seis meses depOis de afas
tados definitivamente das suas fun
c;.~'S. 00 gO"i~adares. -('s mtervento
rcs federais. noIqe1tdos de acOrdo
com o § 2.o do art. 120, OS mInI&-.
tros de Estado e {) prefeito <lo Dis
trit.o Federal:

c) até três tneses de.pois de ces
sadas .def1n1tlv·ame.nte as uas tun
ções ,os ministros. do Supremo Tri
bunal Federal e o procurador geraI
da. R~p\ÍbUca; os juizes, o proe~á.-
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dor geral e os procuradores regio
nais da. justiça eleitora.l; os chefes
e subchefe.; dos estadas majores do
Exército, da Arma.cf.!l.. e da. Aerooáu
tica: os secretários d ~ Estado e os
chefes de polícia.

n. Para governado.:r:
a) no resp~ctivo Estado, .o gover

nador eleito 'pa'ra o pe·r1odo ime
diatamente anterior. ou quem lhe
h3lja. sucedido, ou. até seis meses an
tes do pleito, o tenha substituldo: e
o interventor $ederal nomeado na.
forma do § 2. o do art. 120. que te
nha exercido as. suas funções, em
qualquer tempo do perlodo governa.
mental imediatamente anterior;

b> até um. aoo deP<lis de afastados
definitivamnte das Suas funções. o
o vice-presidente da. República. que
naja assumido a pl"esJdêncla.;

c) até seis meses depois de cesstLdas
<iennit1vaxnent~ as suas funções os
secretários de estado, os chefes de
pOUc1a, os magistrados federais e es
taduais e o chefe do ministério ilu
blJco local, no respootivo Estado;

d) a té três meses depois de ces
sadas defInItlva.men~ as suas fun
ções, os qUe forem inelegíveis para
presidente tia. Repúbllca, salvo os re
r~idos nas alíneas a. e b dêste nú-
~ero. ;
. 1II. Pai"a prefeJto, o Que houver
sldo eleito para o ~rfodo fmedJata
mente. anterior e bem assim o que
lhe te..~hg sucedido, ou, até seis me
~~ antes eo' pleito, o tenha subStl-
tufdo. .'
. IV. Pata. 1\ Câma.:ra. dos Deputados
e .o Sena.clo Federal, as autorIdades
rf:!erldas, nos ns. I e II, Das .llJes
mas condições em um e outro esta.
belecidas.

V. Para as assemblélas legislatl
'Vas, até dois meses depois de cessa
S1as definitivamente as suas funções.
~ governadores e secretáTlos de es
tado. nos respedivos Estados.
~ Parágra10 único. Os preceUos dês
te artigo se aplica.m aos titulares tanto
efetivos como lnter:nas dos carg~
tnenclonadcs.

Afi. 158. São ainda. ineleglveis. nas
lnesm~ condições do artigo anterior.
• os patente e os a.:tlns, até o terceiro
grau:

l. Do presidente, e do vice-presl
ciente d3- Repúbl1ca. qUe assumir a
Pr~dênc1a:
. a) paxa presidente da República.;

b) para. goverDatior;
c) para. deputtdo ou senador. salvo

se já n\'ere.m exercido o mandato ou
forem eleitos simultAneamente com o
presicente e o vice-presidente da. Re
pública.

11. Do governador ou interventor
federal. nomeado de acônlo ct>m o
~ 2. D do :t·rt. 120, no respectivo Estado:

a) paTa. governador;
bl para. deputado Cu senador, salVO

S~ já tiverem exercido o mandato ou
forem eleitos slmultâneaJIlente com o
gov~"nador .

m. Do pref(·ito:
(t) p3.r~ prefeito;
b) para ver!;·ador.

CctJ'1TULo II

DOS DIREITCS UiDIVVlUMS

Art. 159. A ConsUtulçáo assegura
aos brasileIros c estl"angelros a invl
oI2.bHidaóe dos direitos concerrlantes
P. vida. à liberdade, à scgUJs.nça. 111
c:Uvidual e à proprlcClade. nos têrm05
seguintes:

§ 1. o Todos são IgUais perante s. lei.
§ 2. o Ninguém pode ser obrlg·ado a

fazer ou deixar de fazer a.lguma coisa.,
~enão em 'Virtude de lei.

§ 3. o A lei não prejudicará o direito
ndQuirido, o ato ju.ridico peI1eito e
li coisa julgada.

§ 4. o Nenhuma. vtolai;:âo de direito
poderá ser excluída da. &preclação do
poder i udie! ária.

§ 5. o E' llvre .s. manifestação do
ptllsamento, sem de!-)endênda de cen
sura, sal'Vo, por motivo de moraJidade
e oons costumes, qlunto a diversões
públicas. Ca.da. um respondem. pelos
abusos Que- cometer. nos casos e pela
forma q-ue a le~ detenn1n3I. Não é
permitido o anonimato. E' assegUrado.
plenamente o cHreito de resposts..

§ 6.0 'Z' garantida a liberda.de de
cátedra.

§ 7. o E' lnv!olâv('l o sigilo da cor~

respondênc:ia.. O funclanárl0. encar
regada da sUa. guarda ou vfg1l4:ncla.
resPOl1derâ peh infraç!ío do l1)recelto.
com a perda. doo cargo ou função.

§ 8. 0 1\ publicação de livros e pe
riódicos in.dcp('nd~ <:le 1\c~nça. do 'PO
der J)úbl.1co. Não será porém tolerada
propaganda. ~ guerra ou de process06
violen tos para subverter a ordem po
litica ou social, nem o comércio de
gr':lvuras ou textos ofensivos ao pudor•
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§ 9. o E' inviolável a liberdade de.
consciência e de crença. e garantido o·
llvre exercicio dos cultos reUgiosos, .
desde" que não contravenham à ordem
pública. ou aos bor1s costumes. As as-o
sociaç6es religiosas adqUirem perso
nalidade jurídica. na. forma da. lei ci
vil.

§ 10. Por motivo de convicção re
l1gosa., fllosófica ou política, nin
guém será privado de qualquer de
seus direitos, salvo se a. lnVOCSoT pa.ra.
eximir-se de obrigação, encargo ou
serviço, impostos pela lei aos bra
sileiros.

§ 11. O casamento· será civil, e
gratuita a sua. celebração. O casa
mento religioso equivalerá ao casa
mento civil. desde que se ebse.rvem
os impedimentos legais dêste. e seja,
s. requerimento do c elebrante. ou de
qualquer interessado, inscrito no re
gistro civil. O registro é gra.tuIto e
obrigatório.

§ 12. Será prestada. assistência. re
ligiosa às fôrQ8& a.nnad.as, e bem
assim, nos estabelecimetttos 'de in
ternação coletiva, sem constrangi
mento dos assistidos, a. quem a. soll~

citar. A asSistência religiosa às fOr
·~as armadas será exercida por bra.
sileiro n,ato.

§ 13. O ensino religioso, nas esco
las aficia.is, CO!1Stitu1Iá matéria dos
seus horários, será de freqüência f&.
·cultativa. e ministrar-se-á de acbrdo
com a confissão religiosa do aluno,
nlanifestada por êle. se o puder fa
zer, ou pelo pai ou l'esponsável.

§ 14. Os cemitérios te7'áo caráter
seculaT e serã.o administradOlS pela
autoridade m'Q.nicipal. E' livre a
tôda as confissões religiosas prati
'car neles os seus ritos. As associa
ções rel1giosas poderão manter ce
nlitérlos particulares, na forma. da
lei.
. ~ 15. A rodos é licito reunir-Se
sem armas, não podendo intervir a
policia. senão para manter a. ordem
pública..Para. êste fim, poderá a po

.llcia des~gnar o local da. reunlAo, des-
cie que com isso, n§.o a. lmposslblUte
ou frustre.
• § 16. E' assegurada. a. liberdade
dt:: associação para fins Uc!tos. Ne
nhuma. associação poderá ser com
pulsoriamente dissolvida. senão em
\''1rtude de sentença judicial.

§ 17. E' livre o exercici!> de qual
.quer profissão.. observa.c!a.s as condi-

de capacidade técnica que a lei es
tabelecer.

§ 18. Em tempo de paz. qualquer
pessoa pod.e entrar no ten'lt6r1o na--·
cional, nele permanecer ou dêle sair,
com os seus bens. obeservadas as
prescrições dEb lei.

§ 19. Os poderes públ100s não p0
derão impedir ou emba.taçar, em
tempo de paz, o livre trânsito de
pessoas ou mercado.r1as em qual
quer ponto do terr1tório naclonaJ...
salvo par motivo de saúde púbnca.

§ 20. A casa. é o 88110 inviolável
do incllví.àuo. Ninguém poderá ai
penetrar de noite, sem consentimento
do morador, senão para acudir avI
tlmas de crime ou desastre, nem de
dia, a não ser nos casos e pela. forma
que a lei prescrever.

§ 21. E'garantidD o cUrelto de pro
pnedalde, salvo a desa.propriação por
necessidade ou utilidade públlcat me
diante prévia. e justa. Indenização em
dinheiro. Em caso de perlgo 1m1
nente, como guerra ou comoção in-:
testlna, as autorida.d~s competentie!
podezão usar da pr~edade pe.rt1
cular, até onde o bem públlco o exija,
ressalvado o direito a. 1rid.enlzação
ulterior.

§ 22. Os inventos industriais per
tencem aos seus autores, aos quais
li. lei garantirá. privilégio te:m.porár1o.
Concedre-lhes-á a. lei· justo prêmio
se a. vulga.riZaçã.o convIer à coletivi-
dade.· .

§ 23. E' assegurada a propriedade
das. marcas de· indÚStrla. e comércio

. e a. exclusividade" de Uso do nome co..
merclal.

§ 2.J:. Aos autores de obras literá
rias. artistlcas ou cientificas per_.
tence o direito exclusivo de reprodu
zi-las pela impresa. ou por qualquer
outro processo mecã.IJ,1co. Os her
deiros dos autores gozarão dêsse di
reito pelo tempo que a. lei determl
nar.

§ 25. Ninguém será.· preso SeDs.O
~m flagrante delito, ou, por ordem
escrita. da autoridade competente,
nos casos expressos em lei, nem re
vistado em púbUco, sob pretexto de
busca. ou a.preensão de umas, salvo
em ato de captura. de crim1noso.
Fora dêsses casos, aquele que orde
nar ou executar a. prisão ou busca
perderá o J)Ôsto. cargo ou :função.
com inabilitação, por clnco anos.
para. o serviço público. Se a 1Dtra-
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ção se praticar contra. o exercSclo do
alistamento ou do voto, aplIcar-se
lo, a.lém das penas menc1ona.<las as
pl'esc.r1tas na. lei eleltora.l.

~ 26. Ninguém será levado à pri
são, ou nela detido, .se Pl'E;Stalr fiança
idônea.. quando a. lei a admite, nem
poderá ser COIlServa.dO em. prisão se
não nos casos especl:flcados na. lei.

§ 27. ,A prisão ou . detenção de
qualquer pessoa será. 1med1a.ta.mente
comunIca.da ao juiz competente, que
a relaxará. se não fór lega.l, promo-

. vendo, sempre que de di:reito, a res
pensabiUdade da. autoridade coatira.

§ 28. D a r - Se - á habeas-corpus
sempre que alguém fOr preso, ou se
aeha:r ameaçado de sofll"er violência
ou coação em sua. Uberdade de loc~

. moção, por ilegalidade ou abuso doe
podecr.- ,

§ 29. Para proteção dos direitos li
quidos e certos, qUe nã.o consistam
na. privação, ou ameaça. de prlvaçã.o
da liberdade de 1r e vir, conceder
se-á ma.nda.d.o de segurança, seja.
qual fôr () responsável pela ilegaU
dade ou abuso de poder. Nos meSUl()S
têrmos, podeT'~se-á conceder man
dado de segurança. contra. SIto de
pessoas, com funções de poder pú
bUco, em virtude de delegação ou.
concessão legais. .
. § 30. E' assegurada aos acusados
plena defesa., com todos os meios e
recursos essenciais a ela, desde a.
nota de cuLpa, que, assinada. pela
autoridade com.petente,· com OS no
mes do acusador e das. testemunhas,
será, em vinte e quatro horas, en-,
negue ao preso. .

§ 31. Não haverá. f61"0 privilegiado
nem juizes e tribunais de excepc;ão;
a.dmitem...se porém juiZos espec1als,
em. razão da. nat~eza. das causa,.

§ 32. Ninguém será. :processado,
nem sentenciado, senão pela. a.uto
ridade competente, em virtude de lei
:s.nterlor e na forma. por ela. pres
crUa.

§ 33. A lei penal só :oetroag1l'ã
quando bene11clar o réu.

I 34. Nenhuma. pena. passa.rã. da.
pessoa do dellnqüente.

§ 35. Não haverá. pena de morte,
banimento, confisco, ou de carrã,ter
perpétuo. São ressalvadas, quanto
à. pena de morte, as disposIç6es da.
legislação m11itar em tempo de guer
ra com pais estrangeiro. E' admi
tido o conf1sco em caso de enr1que..

clmento melto.. por influência. ou
com abuso de cargo ou funçã.o p11..
bllca, ou de emprêgo em entidade
autárquJca ou plllI"aestatal, nos têr
mas e pela forma qUe a lei prescre
ver.

§ 36. Não haverá prisão por divi
das, multas ou custas, salvo a do de
positã.r1o e a. provn1ente de obrigação
alimentar. na. ronna,. da.. lei.

-§ 37. Nenhum tnbuto poderá ser
cobrado sem prévia lei que o insti
tua. .

§ 38~ Nenhum tributo, em cada
exerdclo, poderá ser cria.do, nem
multa algu.."tUa imposta., de modo que
a sua. cobra«lça impossibilite o uso
regular da. propriedade ou a prática
de qualquer atividade licita.

§39. Não será. concedida. a. nação
estrangeira. extradição por crime
político ou de opinião, nem, em caso
nenhum, a de brasileiro.

§ 40. O ,poder público concederá
aos necessitados assistência jucU
cl,árla., na. forma que a lei estabe-
lecer. .

§ 41. A lei assegur&rá o rápido
andamento dos processos nas repar
tições pÜbUcas, a. comunicação, aos
interessados, dos despacbos proferi
dos. .e das iIÚormações que a êles se
refiram, e a. .expedição das certl
dõees requeridas p. bem de interês
ses lndividub.is, ou para. esclarecl
emnto acêrca de negócios públlcos,
salvo. quanto às últimas, quando o
interesse naeional imponha. reserva.

§ 42. E' permitido a qualquer do
povo l'tIPresentar. mediante petição
aos pobres públicos, assim como de
nunciar abuso das Futoridades e pro
mover-lhes a responsabilidade.

§ 43. Qualquer cidadão será parte
legitima pa.ra. pleitea.r a declaração
dE' nulidade ou .a,. anuração dos atos
lesivos do patrJmônlo da. União, dOS
Estados e dos Mun'cipios e das en...
tidades autárqUicas.

§ 44. Nenhum juiz deixará. de sen..
tenc1ar por motivo de omissão na. leI.
Em tal caso, decidirá por analogta.,
pelos princfpias gerais de dlreHo oU
por eqüidade. "

§ 45. O juiz negará. aplicação às
leis que, impHcita ou explicitamente,
contrariarem a Constituição ou os
principios nela. consagrados.

.A:rt. 160. Os dire1tos 1ndivldua.1s
e as suas garantias. quanto aos es
trangeiros. sofrerão as restrições Que
a. lei esta.be1ecer, por motivo de or·
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dem pública ou segurança nacional.
Pará.gra.!() único. O Govêmo Fe

deral 'POderá expulsar do território
r..acionaI .o estrangeiro perigoso ã.
ordem pública. ou nocivo aos inte
rêsses nacionais, salvo se. casado
com. brasileira, tenha filho, brasi
l:"ll'o ·nato. na. dependência. da. eco
11om1a paterna.

Art. 161. Perderá. o cargo ou fun
ção a -3utoridade, ou funcionário, que
impedir o livre- exercfcio d()$ direitos
individuais assegurados pela constl
tu!ção.

Art. 162. Os direitos individuais
f: a:s su as garantias, estabelecidos
nesta. onstltuição, serão protegidos
contra qualquer prapagands ou pro
cesso, tendente a suprimí-Ios ou a
instaurar regime incompativel com
e sua existência.

Art. 163. A especificação dos di
reitos e gaIantias, expressos nesta.
ponstituição. não exclUi outros direi
tos e garantias decorrentes do regi
me e dos principias que ela adota..

C.AP1TULO m

DOS DIREITOS SOCIAIS

.l\r~. 164. A Constltmçáo asseilU'a
a plenitude dos seguintes direitos:

§ 1. o A ordem econômica tem par
b;ue os principios da justiça social,
concUla.nd() & liberdade de 1n1c1a.t1va
P\l ~e emprêsa com a valorização hu
mana de> trabalho.

I 2.o A leI que regular o trabd.
lho. a p~oduç.ão e o consumo po
derá. estabelecer as 11mItaçâes exigi
das pelo bem púbUca.

§ 3. o A faculdade ;reconhecida. à
União de intervir no domfn1o econO..
~co e de monopol1za.r, mediante lei
especial, determinada 1ndiústr1a o~

4tlvidooe. terá. por ~e o IntezêsSe
llúbUco e par limites os direitos fun
Çl~menta15 assegurados nesta com.tl
~uJção. . ,

§ 4. o O uso da propr.1edade serA.
condicionado ao bem estalr soc1al,
ele modo que permita 8. Justa. ~
~bu1ção dela, ·Ccml iguais oportuni
da.des pa.ra todos.

§ 4.0 Os trustes. cartéis. entendi
mentos ou ajustes de qualquer or
ganização. gruPO. emprêsa ou 1Ddl
viduo. sejam de que natureza. 10.-

rem, pa;ra. dominar os mercados in
ternos. eliminar os concorrentes e
explorar os corusumidor.es pelos pre...
ços ou qualquer outra !QrI11S de
opre~ão. serão reprimidos, nos têr
mos de lei eSJ)eCia.l.

§ 6. o A lei regUlará & nacion,a11
zação progressiva. dos bancos de de
pósito. das emprêsas de seguro e de:
capita.l1zação, e de outras de. fins
análogos, em tOdas as suas modali
dades.

§ 7.o A lei regulará .a nadonall
zsção das emprêsas ocncessionál'las
de servit;os públicos fede.r.als. esta
duais e mtmlclpals. Será detenn1
nada. n. f!.sca.lização e a revisã.o das
tarifas dos serviços e:x:plorade>s por
concessão. a fim de que. ca.lculadas
cwn base no custo histórIco, Os lu
cros dos concessionários não ex
cec.endo à justa remuneraçãl) do cs
p~tal. lhes permita.m atender às ne
çessldades de melhoramento e ~x

pansão dê~es serviços. A lei se
aplicará às concessões feitas no re,:",
gime anterior de tarifas est1puIad~

para.. todo o tempo de dur~çáo dO
contrato.

I 8.o As minas e demais riquezas
do sub-.5olo, bem como as queclaa
dágua, consUtuem propriedade dis•
tinta da do solo para. o efeito de u
pIoraçl.o <ou aproveitamento indus
trial.

§ 9. 0 O a:proveitamento 1ndustrl~
das minas .e das jazidas rmn,er.
~sim como das á.guas e da. energia.
hIdráulica. ainda. que de propriedade
priva.ds., depende de autorlzaçio ou
C'CCCeSSãD fede1"3J., 11& forma da lel~

e nos térmos seguintes:
I. As autoriza.ções ou canc.essôes

serão conf-eridaa .exclUsivamente ao
braslleJros ou a. em,prbas organl
zadas no pais. assegurada ao pr0..
prietário pre!erenctar à exploracão ou
coparticlpação nos lucros. ..

n. O &1Pruveitamento de energia.
bJdráullca., de poMncla. reduzida. e
para uso exclusivo de proprietãrto,
precinde de autorização ou concessão.

m. Satlsfelstas as candiçães da.
lei, .entre as quais <8. de possutrem os
necessários seT.Viços técnicos e a'<i~

m1n1stratlvos, os Estados passarão a
exercer. dentro dos respectivos terf'"
rlt6rlos. a atribuição constante dêste
artigo.



-249 -

IV. A União, nos casos indicados
na. lei. e tendo em mira. o lnterêsse
geral. auxiliará os Estados nos estudos
referentes às suas âguss minero-me
dtclnais, assim como no aparelhamen
to das estâncias destinadas ao uso de-.
las. ~

§ 10. 0 N.(nhum ramo da produção
nacional poderá receber proteção al
tand·egária. por mais de trinta. anos.

§ 11. o A usura, sob tôdas as mo
dalidades, será punida, na forma da
lei.

§ 12. o A lei promoverá o fomen Lo
da. economia popular pelos meios in
aieados na lei. inclusIve pelo desen
volvimento do crédito e do coopera
tIvismo.

§ 13. o A leI promoverá. a priori
dade nas "ias ma.ritimas, terrestres,
fluviais e aéreas, dentro do territó
rio nacicual, quanto ao tráfego das
merca.dorias mais necessãrias ao
consumo popular, prescrevendo pe
na. contra os infratores.

§ 14.0 A navegação de cabotagem,
quanto ao transporte de mercadori,as,
é prIvativa dos navios nacionaJs.

§ 15. o 10 poder público tem a obrL
gação de assistir e ampara.ras em
prêsas. .na sua. fWlçáo social.

§ 16. o A imigração poderá ser 11
mibda oU proibida em razão da pro
cccência. A entrada. de imigrantes
esta.rá cc·nd:cionada. à. sua capaci
õade 'física e civil, assiin como à ga
rantia da sua assimilação. Incumbe
à União. por intermédio de espec131
órgão administrativo coordenar ser
viços ,referentes à seleção, entrada.
distribuição, colocação e assimilação
de imigrantes uns com os outros.. e
bem ass'm os serviços de colonização
.e imigração interna com os de D2.tu
l'allzação de estrangeiros.

§ 17. o A lei facilitará a fixação do
homem 110 campo, estabelecendo pIa
nos de colonização .e de aproveita
mento das terras públicas. Para
êsse fim terão preferência. o~ na...
c1onais. os ha.blts.ntes das zonas
empobrECidas e os sem trabalho.

§ 18. o As terras aproveitãveis, pa
ra exploração agrlcola ou pecuária.,
e não a'Proveitaclas, na.s zanas de
maior densidade demográfica, bem

como as terras beneficiadas por
obras de irrigação ou de saneamen~

te>, poderáo, mediante lei ~special

ser -desapropriadas, para o fim de
sua divisão, nos remIOS que as- CO[l~

dições dess3. exploração aconselha
rem. RrEeedendo a desaprop.rli.ação.
será estabelecido pelo prazo de cincG
anos o impôsto territorial progr€5
sivo.

~ 19. o Nas concessões de terras
devolutas, cs Estados assegurarão
aos posseiros, de nacionalidade bra
sileira. e com morada habitual ne..
las, a preferência. para aquisIçã.o, até
clf:z hectares, pelo menos.

§ 20. o Nenhuma alienação 011 con
cessão de terras públicas, de áreas
superior a dez mil hectares. será.
feita s~m prévia autorização do Se
nado Fcd·cral.-§ 21. o Todo brasileiro que, não
s€ado proprietãrio rural ou urbano,
ocupmr. por dez anos contínuos sem
oposição nem reconheciment:>- d~.do
minio alheio, trecho de terra até
dez h~tares. tornando-o produtivo
por seu trabalho e tendo nele a sua
morada, adquirir-lhe-á. a proprieda.
de, mediante sentenç3. deelslratária.
devidamente transcrita. Para :l de
fesa dêsse direito. o poo.er pÚblico
proporcianará assistência jUdiclãria
gratuita.

§ 22. o Serão reduzldos de cinqüen
ta por cento os impostos qu,e re
caiam sôbre imóvel ru:-a1, de área.
não supelior a cinqüenta h~ctares.

instituído em bem de fam1lia.

§ 23. o A todos é assegurado trsba_
lho que possIbilite existência. digna..

§ 24. o A legislação do trabaiho ob
servará os seguintes preceitos. além
ele outros que vis:!m a. melhorar a
condição dos trabalha.dores:

I. l?lrolblção de diferença de sa.
lário para um mesmo tra.balho, por
motivo de idade, sexo, naclonalldade
ou estad-o civil.

II. Salário mfnimo. capaz de sa,
tisfazer, conforme as ccndições de
cada região, as necessidades normaia
do trabalhador e sua famfl1a.
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m. Partldpação obrigatória. t0
do traba.lha.dor DOS lucros das em-o
prêsas.

IV. Trabalho diálr10 não ~~e

den~ a" oito horas, l'eduzivels. mas
só prorrogáveis nos casos previstos
em lei.

V. Proibição de trabalho a meno
res de quatorze anOs. sa.lvo. em ca
sos lexc~pciona.is. media.nte licença
especial de juiz competente; de tra
balho noturno a menores de deses
seis anos; e, em indústrias insalu
bres. a. menolI'es de dezoIto SinOS e
o. mulherEs.

VI. Repouso semanal remunerado
aos dom1ngos e, nos limItes das exi
gêncIas técnicas das emprêsas. aos
feriados cIvis e religiosos, de a.cOrdo
com a tradição local.

VTI. Férias anuais remuneradas.

VIII. Indenização ao tra.balhador
dispensado e estabilidade 110 emprê
go, nos casos e ccmd;l.çóes que a. lei
estabelec~.

IX. Assistência médica, sanltãrla
e hospitalar ao tra.balhador. assim
como à gestante, que terá assegurado
descanço antes e de;pois do pa.rto,
sem prejufzo do emprêgo e do salá.
rio.

X. Previdência, mediante oontri-'
bulção iguaJ. da. União, do emprega.
dor e do empregado, em fa.vor da
maternidade. e contra. as conseqüên
cias dos acidentes de trabalho, da.
velhice, da mvaUdez, da doença. e da.
morte.

XI. Assistê:nc.1a aos desemprega
dos.

XII. Defesa -das profissões. pela
regulamentação do seu exercfcio.

XIII. Reconheimento das conven
ções coletivas de trabalho.

XIV. Fixação da percentagem. de
empregados brasileiros. que devem
ser mantidos obrigittõriamente nos
serviços públicos da.doo em COnces
são, e nos estabelecimentos de de
terminados ramos de comércio e in-
dústria. .

§ 25. o A legislação do trabalho
não admlUrá distinção entre traba
lho malDua.l ou técnico e o trabalho
intelectual, nem entre os praf1as1o
ona1s respectlv-oLS. No que coneerne
às gwranUas e aos beneffclos da. le-

gisla.ção do trabalho. equipara.m-se
todas as categorias de trabalhadores.

§ 26. o E' reconhecido o direito de
greve, com as limitações .1m;postas
pelo bem públieo.

§ 27. o A associação profissional OU
sindical é· liVI'e. A lei regular..lhes-á
a forma de constituição, a l'epresen..
tação leg8l1 nos contratos coletivos de
t.rabalho e o exercic10 de funções de
legadas pelo poder público.

§ 28. o E' vedada a. propriedade de
emprêsas j ornaUsticas. seja.m poUtl
cas 011 notIciosas e de rádlo-dIfusão
a sociedades anônimas por ações aO
pol'ta.dor. e a estrangeiros. Sstes e
a..,,> pessoas .1uridlcas não podem seI'
aclcmlstas das sociedades anônimas
proprietárias dessas etnlPrêsas. Ne
las. a responsabilidade :prlnclpal e
a de orlentsção Intelectual ou admi
nistrativa. sOmente podem c8lber a.
brasileiros natos.

~ 29. o Os proprletiá.rios, . armado
res e comandantes de navios Da.c1o
nais. bem como os seus trlpula.ntes,
na· propO!'ção de dois terços pelo me
nos. devem ser brasileiros natos. A
êstes se reserva também a pratica.
gem das barras, portos, rios e lagos.

§ 30.0 Salvo nos casos de recipro
cldade lnremaolonaJ admitidos em
lei, somente poderão exercer profis
sões liberais os brasUelxos natos e
~ naturaUzados que tenhám pres
tado serviço milltar ao pais.

§ 31.o A educação é direito de t0
dos e será minlstr.ada. pela famflfa
e pelos poderes públicos.

§ 32. o O ensino é llVTe à inlclatlva
par:ticular. respeitadas a.s leis que o
!I'egulam.

§ 33. o As emprê~ !aldu5tr1a1s. c0
merciais e agrfcolg,s, em que traba.
lham ma!s de cem pessoas. são obri
gadas a. manter ensino ~...mãrlo
gratuito para os seus servidores e os
fUhos dêstes, se não houver na loca
lldad-e 'ensIno primirio oflcla.l sufi
ciente. As emprêsas industriais mo
obrlg:ad'3õ a ministrar ensino· profIs
sional aos seus tra.ba1hadores me
nores, ;respeitados &OS professores os
seus direitos. tudo pela. forma que
a lei determInar.

§ 34.0 Sbmente a brasileiro nato
é pezm.lt1da & revalidaçio de diplo-
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ma. expedido por estabeleclm.ec.to es
trangeiro de -ensino.

§ 35.° As obras e .monumentos de
valor hisot6rico e artístico, assim co-
mo os monumentos natura.is, ou as
paisagens e os locais dotadps de par
t~u1a.r beleza, ficam. sob a. proteção
especial da 'União, das Estadoo e dos
Municipios. Os a.tentados cometidos

. .contra. êles serão equiparados aos
~. perpetrádos contra.() !património·
. nacional.

§ 36.o Poderá ser impedida. a eva.
são de obras de valor histórico e ar
tistlco, l10S têrn1lV5 que a. lei esta
belecer.

§ 37. o A família, constituída. pelo
casamento InàJ&S01úvel, tem direito
a amapro especial dos poderes pú
blicos.

§ 38. o Haverá sempre recurso ez
oi/ido, com efeito suspensivo, da
sentença que declarar o desquite ou
a. anula.ção do casamento.

§ 39. o Incumbe à União, aos Es
tados e a.os Mun1cipios, nos têrmos
das leis respectivas, socororer as :f'a.
núlias de prole numerosa..

TíTULO VI

DISPOSIÇõES GER.A1S

CAP1TULO I

DA POLÍTICA EXTERIOR

Art. 165. A Uniã.o poderá. partlci
pa:r:

I. De órgão que represente a von..
tade e ~ lnterêsses da. comunidade
internacional. e não os de seus
membros em particular, e que seja.
e:tpa.2: de pôr em prát2ca. &os suas
pr6prlas decisões.

II. De órgão regional de potên
cias. formado por vinculas naturals
Oe soUdarl.edade e de lnterêsses co
muns.

I 1.D A independência. e a. liber
dade da. nação são lna.llenlvels.

i 2. o A Umão abeservuã as nor
mas universais de d.ireito tntema.
d.onal. Os traltados e convençlíeS.
que celebrar na forma desta. Constl-

tuiÇão, passarão a. fazer parte da le
gislação interna.

§ 3. D A União só recorrerá à guer
ra.. se nã.o couber ou se malograr o
recurso do arbitNl.mento, ou se não
tiver:em lugar os meios pacíficos de
solução do contUto, regulados par
órgã.o internacional de segurança,
de Que participe; e, em caso ne
llhum, se empenhará. em guerra de
conqw.sta. ddreta ou indiretamente,
por si ou em aliança com outra na
ção.

Art. lG6. A União pocle'rá cn~ral"

em cIIltel1dimento com as demais Da.
ções vinculadas ao sistema hldrográ.
fko da Amazônia, para a organiza
ção e execução de planos de valori
zação econômica dessa região contl
nent:ll.

CAPtTULO n
Di\S FÕnçi\S ARMADAS

Art. 167. As fõrças ar.madas, cons
tltUidas essencIa.lmente :pelo Exér
dto, Marinha e Aeronâutlca, são ins
tituições nacionais perma.nentes. or
ganizadas com base na hierarquia e
na disciplfna. dentro dos limites da.
leI, e sob a. autoridade suprema. do

.Presldente da República.

...
Art: 168. As fOrças armadas des

tinam-se a defender a pátria e a
garantia" os poderes constltucionais
assim como a lei e a. ordem.

Art. 169. TodOs os problemas re
lativos à segumnça na.clooal serão
estudados pelo onselho de Segurança
Nacional e pelos órgãos especiais das
fôrças armadas destinados à. prepa.
ração delas para. a. mobUiznçáo e as
ope-rações mJUtares.

§ 1.0 O Conselho de Segurança Na
cional szrá presidido pe-lo Preslde;tte
da. Repúbllca.., e dêle partldparao.
como membros efetivos, os ministros
de Estado e os chefes de estado mal
or que a. lei determinar. O Pres1
dente lnd1cará quem o deva subs
tituir, nos seus impedimentos.

§ 2.o A lei !"eguls;rá. a. organiza
ção ao com,pet&1cl& e o funclonamen..
to "cio Conselho de Segurança. Na
cIonal.
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Art. 170. Nas zonas consideradas
1mprescindfveds à. ó.eresa. nac1oual.
náo se pennitlrá. sem prévio assen
timento do Conselho de Segurança
Nacional:

I. Qualquer ato referente a conees
são de terras, ou abertura. de vias de
cOlnunicação e J1tsts.lação de melos

• de. transmissão.
11. A construção de pontes e es

tradas de ferro Interna.ciona1&.
UI. O estabelecimento ou exlPlo

ração de quaJsquer indústrias que in
teressem à segurança do paJa.

§ 1.0 A lei especitlcará as zonas con
sideradas imprescindiveis à. defesa
nacional, regulará a sua utillz.ação e
providtncia.rá para. que. nas indús
trias nelas situadas, predoml;nem ca.
pitais e trabalha.dores brasile.1Io.s.

§ 2. I) As autorIzações. de que tzs.
tam os 115. l. II e m dêste artigo,
poderão em qualquer tempo. ser re
\·istas. modificMas ou cassadas pelo
Conselho S~e.rior de Segur811ça Na
cional. .

Art. 171. Cabe ao Presidente da
República. a direçã.o política. da
guerra e a escolha dOIS comandintea
chefes das fôrças em operações.

Art. 172. Todos <)S brasileiros sã.o
<lbrigados ao serviço milltat ou a
outros encargos necessários A de-'
fesà da. pátria, nos têrmos e sob 85
penas da lei.

§ 1. o As mu1heres ficam isentas
do serviço militar, mas sujeitas aos
Mcargcs que a leI esta.belecer.

§ 2. o A obrigação militar dos ecle
siásticos se.rá. cumprida nos servi
ços das Fôrças Armadas. 8Gb a :forma
de assistência esp:ritua.l, a. estas_

§ 3. 0 Nenhum brasileiro poderá
exercer funçáo pública. inclusive em
entidades autárquicas. completada a
Idade de dezoito anos, sem prova;r
(' seu alistamento militar, e, depois
de a.tingida a idade de vinte e dOis
das obrigaçõ~ estabeleeidas neste
artigo ou a isenção legal.

§ 4. o E' admitida a instituIção de
tiros de guerra..

Art. 173. As patentes, com as van
tagens regalias e. prerrogativas a
elas inerentes• .serão garantldas. em
t6da a plenitude. aos otlc1a1& da
Ativa. da. reserva ou re!orm.ados..

.'

§ 1.0 Os titulas, Postoo e un1for·
mes mlUtares são privativos dO' m1l1
tu em atividade. da. reserva ou re
formado.

§ 2. o Ressalvado o principio de
antiguidade pa.ra. a promOÇãO do
asp1rante· e guarda tna.r1nhs. a.té ca
pitão e capitão tenente, as promo
ções nES fôrças anna.das, em todos
os graus da hIerarquia, obedecerA<>
ao critério de merecimento e de an..
tiguldade. Em tempo de guerra. ou
insurreição a.nnada. sã.o permitidos
os eomisslonamentos por serviços
distintos.

§ 3. o A todo <>!iclal. que conte
mais de três anos no quadro de
acesso é facultado mediante pe
dido e a juizo do Govêrno Ft!cleral,
ser transferido para a. res2rva, no
posto imediato. com tôdas as vanta
gens. prerroga.tivas e regalias cor·
Te~ndenbes•

§ 4. 0 O oficial das fôrças arma
das só perderá o pôsto e patente,
por condenação, passada. etn julga
do. a pena restritiva da liberdade
por tempo supenor a do1s anos. ou
quando, por tribunal miUtal" compe
tente e de caráter permanente :fOr. nos
CI1::>OS dei1n dos em lei, dec!arádo in
dtgno do oficialato ou com êle incom
patível.

§ 5.° O militar que, em serviço ati
vo das fOrças nma.das. ace1tàr cargo
PÚblico permanente estranho à. sua.
carre:ra, será. transferido para are.
serva, com as vantagens asseguradas
em lei.

§ 6. 0 O m1lltar em ativida.de, que
~eitar cargo teInlPOI'ário. de ele!.. '
ção ou não. será t.gregado ao res
pectivo quadro, contando tempo ele
serviço para refonns..

§ 7. o O mIlitar da ativa, da. re
serva ou reformado s6 não terá dI-.
reito aos vencimentos ou pro'V'entos
militares enquanto recebe.r o sub
sidio ou os vencimentos do ea.rgo
permanentie ou temporário. que
ocupu. Em caso nenhum. o mUltar.'
em funçóes estranha.s às :fôrças ar
madas, poderá optar pelos venci
mentos ou proventos mUltares.·

.Art. 174. As pollcJas milltares, ;:
constituldas para. a. segurança. 1n.
tema e manuten9ão da ordem noS
EStados e Territórios e no DIstrito
QWb1do molill1Zadas ou a ServiÇo .dá



-253 -

UI1.1ão. C) seu pessoal gozarA. das van
tagens atr.tbufdas ao pessoal do Exér
cito.

CAPITULO III
~

DOS FUNCIOliÁ!tIOS PÚl!UCOS CIVIs

. Art. 175. Os cargos públJcoe são
acessfvels a. todos 06 brasUeiros. ob
servados os requisItos que a. leI pres~

~.

Art. 176. E' vedada a. acumulação
de quaisquer cargos. exceto o de
m84rtstér:l.o. que poderá SeI' exercIdo
juntamente com. ca.rgo técnico ou
clentf!lco, havendo eorreJa.çâo de

.matérias ~ compatibilid.ade de ho..
ráriocs.

.Art. 177. São. vita.1ictos os ma.
glstrados, os serventuári06 de oficios
de just1ça. e 0$ professores ca.tedrá
ticos.

.parág.ra1'o único. O :P!'ovilnento
das cátedras. no enslno secundário
e no 6uperI():r. f~-se-ã med1e.nte
concurSo det1tulQs e de provas.

Art. 178. 5â() estáveis: '

I. Desde e. posse. Os funcl<:má.rlos
D01l1eadÇ)S por concurso, e OS mem"
bros 40 mlIÚ$térlo P\iblioo.
. lI. ~ls de do'fS anos de exer
cicio, Os nomea.-dos sem concurso.

Parágrafo único. As garantias
dêste artigo não se a.plicam se. o
cargo fOr de con:fi8l1Ça.. ou QUSJ).dlJ
a . lei () declare de livre' nomeação e
demissio.

Art. 179. Sõmente :Pe'rderão o
cargo:

'I. Os :!uncJonáJ:ios vita.lfclos, em
virtude de sentença. judIcl'é.r1a..
n. Os tunclonárjos· estáveis. De;

caso <to número anterior, no de se
extinguir o QU'gO. ou quando demi
tidos mediante proc..osso a.dm1n1stza
tiyO em. que se lhes assegore ampla
defesa. .
~afo únii;:o. Exttngulndo-se

o ca.rgo. o funcionárIo estã.vel :;t
rá obrlgalóríamente a.proveitado em
outro análogo. que venha a vagar.
Se êsse funcionário contar dez anos
de exercic10 pelo menos, ficará. -em
dIsponibflidade remunerada. até o seu
aproveitamento..

.Art. 180. InvaJidada. por sentença
'" dem1sslo de qualquer funcloni-

rio. será êle rein~ado. O que lhe
houver ocupadQ o lugar ficarA destl
tu1clo ele plano, ou sem reconduzido
ao cargo anterior, sem:pre sem di
reito a qUD,lquer 1ndenização.

Art. 181. ~ pessoas jurldicas do
dlre1topúblloo sio clvlbneDltb res
ponsáv.eis pelos danos que seus !~

clonárlos. nessa qualidade. ca.~
a terceiro.

Parágrafo único. Caber-lhes-é. ação
regresslva. contra os func1onários cau
sadores do dano, quando tiver havIdo
cUlpa ciêstes.

CAPíTULO IV

DO ESTADO DE sino

Art. 182. O Congresso NacionaL
no caso de aQ:ressão estrangeira, ou
de comoção intestina. poder" auto
riZar o Presidente da Repúbllea a
dec1a.rar em estadc> de sitio qualquer
pta'te do território nadonal.

§ 1. () 'Durante o estado de sítIo. o
Presidente da RetpúbUca, nas medi
àss de repressão contra as pessoas.
se '1'estringilrá:

I. A obrlga.torledad~ de perma
nência em certa. locaUàade .

Il. Ao destêrro paJ'a outro ponto
do te.r.rltlÕrio nacionaL O destêrro
só se executará em lugar po'\roado e
salubre. ~ que diste no má.x1tno. :mil
qullOm-etros daqu-elc em que se acllar
a pensão a.tingida pela. provIdência.

§ 2. o Poderá aInda G Presidente
da Repúbllca. no estado de sftio, de
terminar:

:r. Censura.. de cOOl.'espondéncla. e
de publicidade d~ oPinióes e de no..
ticias.

lI. Suspen..--ão da liberdade de opl:",
nião e de D1a.nl1:esta~ã.o do pensa
mento.

m. Busca e apreensão em dmI
cílio.

§ 3.o O estado de sitio não po
derá. ser decretado por m.a1s de no
venta dias. prorrogáveis por perlodoS
Iguais.

§ 4. o Decreta.do () .estado de sl-
. tio, o Presidente da Repúbl1ca de..
s1gnará as autoridades que tenham
de executar as medidas de' exceção
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estabelecerá. as normas necessárias
ao perfeita. execução das mesmM • e
desIgnarl1. por ato público, ma.g1stra,.
do. ou magtstrados, que as fJscall..
aem.

§ 5. o A autoridade que. na. vigên
ela. do estado de sitio. decretar. ou
execut.a;r. qualquer medida restrltlva
da. liberdade de locwnoção, fa:râ.
dentro de cInco dias. a. contar da
lI1esma. medIda, conduzir a. pessoa
por ela. aJca.nçada. à presença. do
nlaglstrado 'Competente, nos têrmas
do pa.ráça1o anterIor. dando~lhe su
nmrlamente as xazões do ~u &00.
que serão reduzidas a. escrito. com
as declaraçóes do conduzido.

§ 6. 0 As medidas adota.das com a
decretação do estado de sítio, meSIllO
em caso de guerra., não a.tingem os
deputados -e senadores, os minlstt'05
do Supremo Trlbunal F'ed:eral. do
Superior Tribunal Militar e do Tri
buna.l de Contas, os jUíZe!. dos '!'rI..
bunais Federais de Recmsos e os
IIiegistrados da. justiça -eleitoral. bem
como, no te...~it6rio das respectivas
circunscrições. os governadores dos
Estados. os membros das assembléias
legisla.tivas.. os desembargadores e os
demais membros da magistratura. lo
caI, e os membros dos trIbunaIs IocaJs
de contas, no exercIdo de suas fun~
ções.

§ 7. () -A violação das normas dêste
artigo constitui abuso de poder~ de
que o poder judiciário pode:rá. t0
mar conhecimento, por iniciativa. de
qualquer p.rejudicado.

Art. 183. Não estando rewlido o
Congresso Nacional, poderá. o estado
de sItio ser decretado ou prorro
gado p~lo :rresidente da. República.
com aquiescência préVia da Comissão
Permanente. .

§ 1. o Instalada. a. sessão legfslati..
Y3., o PresidEnte da. República rela
'ará, em mensagem especia.l, os mo-
tlvas determinantes do estado de :dtlo
ou de sua prorrogação, e justUlca
rã as medidas adotadas. e.presen
tando os documentos necessários P'
obrlgator1amente, as declarações re
feridas no § 5. o do artigo anterior.
O congresso Nacional deliberará sõ
bre o decreto, ou decretos eX:pedldo::.
Ievogandc>-os ou não. podendo tam
bém aprecia:r as providências trazi
das ao seu conhecimento. e a.utorl
!lar a prorrogaçáo dO estado de &1
tio.

kt. 184. Expirado o estado de
sitio, cessam desde logo todos os seus
efeitos.

§ 1.o As medidas executadas du...
ran te o estado de sitio. logo que êle
te...,mne, serão relatadas pelo Presi..
dente da República, em nten.sa.gem
ao Congresso Nacional, com. as de:
clarações das. pessoas det14as e os
outros documentos n~árlos à sua
apreciação.

§ 2. 0 O Presidente da. República. e
as demais autorida.des executaras do
.estado de sítio serã.o resPonSa.bili
zadas. cJvl1 e crIminalmente. pelos
abUSQS que comete!rem.

CAP1TULO V

DAS EMENDAS A CONSIIrUIÇÃO•
Art. 185. A Constituição pode ser

emendada. por in~iativa. do Congres
so Naclccal.

§ 1.o C o n s i d e lI' a. - s e proposta. a
emenda. quando, apr.esentada. pela
quarta parte, pelo menos, dos mem..
bros de qualquer das cAmaraS do
Congresso Nacional. ;fôr considerada
objeto de deUberação. em três dis-
cussões, pelo voto de dois terços das
membros presentes, D\DDa. e nou
tra câmara.

§ 2. 0 A proposição se dará. por
aprovada, se fOr s:ce1ta., no decurso
do ano seguinte, por do!s te.rçoo d05
Estados, representado cada um dê..
lcs peTa. mataria. absoluta. dos mem
bros da. sua. assembléia. leglsls.t1va.

§ 3.° Aprovada. a propOSição será
a emenda. promulga.da e pub1lcada
com a. assina.tura. dos presidentes e
seoretá.rlos das duas câmaras.

§ 4. o A Constitulçã.c; nã.o pode.rê.
ser emendada. na. vigência <lo estadO'
de sitio.

CAPtI úlO VI

DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PE!.4 FAZENDA
PÚBLICA

Art. 186. Os pagamentos devidos
pela fazenda. federal, estadU8.l ou mu
nicipal, en v1.rtude de sentença. Jll~

dieiâria, far~se-ão na ordem de apre
sentação dos precatórios e à conta.
dos créditos respectivos. sendo ve..
dada a d.eslgnação de casos ou pea-
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.soas n:l.5 dotações ol'ça.mentiárias
ou nos crédItos ext4'aorçame1ntários
abertos para êsse fim.

§ 1. o Mediante .requisição. da auto
ridade judiciária. serão consignadas

. em orça,mento as dotações neCes
sãrlas aos pagamentoo determinados
por sentee.1Ça. Se o orçamento que
ee elabora:r em seguida à requisição
aão consignaras dotações necessá
rJas, a zutoridade judlcJárJa comu
nicará a (\miss~o ao pod-er 'coIlllPe
\-ente. pa.ra os efeitos dêste artigo.

§ 2. o As dDtações c.rçanJentárias e
os créditos abertos S2ráo consigna
dos ao poder juiliciá:rio, 'I'ecolhendo
se as irnportãncas à Iêpartiçáo com
petente. Cab~ ao presidente do Su
premo Tribunal Federal ou dos trl
bunals compententes, conforme o caso,
expediz- as ordens de tpagam~ta

dentro das fôrçu d() depósito. e aU
'torlza.r. a. requerimento <10 credor
preterido no seu diIeito d·e prece
dênc1a. o sequestro da quantia ne
cessúI3, à satisfação do ciébLto, de
pois de Quvido o chefe do minIs
tério Público.

§ 3. Q Os preceit05 dêste artigo se
~ão observados no que fôr apllcfi,vel,
80s pagamentOs deVidos Delas enti
dades autáIqUicas.

CAPíTULO VII

DOS lIENS PÍ1BLICOS DA tJN1A.o E DCl6
ESTADOS

Art. 187. Incluem-se entre OG bens
do donúnio da UIÚão:

I. Os lagoS e rios em terrenos
de seu domínio. ou que banhem mais
de um Estado ,sirvam de limite com
outras nações oU S~ est.end2m .a. ter
rlt6rlo estrangeiro.

n. As ilhas lacustres e fluviais
em zona. limítrofe com outros pa1ses~

m. A pOO'ção de te!rras devolu
~8S, que seja. indispensá.'\I'el de um
modo gera.1 à <defesa dJlS fronteb'as
e bem assim à construção de for
\i!icações e outras obras mlllta.I'es,
e de estradas de fe.rro federaJs.

Art. 188. Incluem-se entre os bens
do doxn1nio dos Estados:

l. As terras devolutas. 61tu.adas
. em seUS respecUvos territórios.

li. As margem dos ]agos e rJos
navegá.veis destinadas ao uso púbUco
e as ilhas situadas nos rios que b:l.
nhem mais de umEst~o. se tais
bens, por qualquer ~tuIo especta.l,
não forem do domlnio federal, mu
nlcip31 ou particular.

CAPiTULO VIU

DISPOSIÇÕE.S Dnr:EnSAS

Art. 189. A bandeira. o hino, o
sélo e as arma.... nacLonais serão usa
das em todo o território do pats, no!
têrmos que ao lei determinar.

Art. 190. Só pelo voto da matorIa.
absoluta. dos seus membros. pOdem
cs tribunais declarar a inconstitucio
nalidade da. lei. Verificada a decla.
ra.ção definitiva no Supremo Tribu
nal Federal. o presidente dêste fará
a devida comunicação ao SenadC) Fe
d::::ral, para os fins do art. 33.

Art. 191. As leis e decretos fe
derais. assim como os. atas e dee1sóes
das autoridades feder2 is da Uniã.o.
serão executadas em todo o pals por
funcionários federais. OU. em casos es
peciais, pelos dos Estad05, mecUante
anuência dos respectivos govêa:nos.

Art. 192. As causas em qUe a
União rõr autora. ~erão aforadas em
um dos juizos da capital do Estado
em que tiver domiciUo a outra Darte.
Nas que fOTem intentadas contra. ~.

União, pode:r9. o autor propô-las no
:referido juÍ20 ou no da capital do
Estado onde se tiver ve:riflca-do o
ato ou fato lesivo.

§ 1.0 As Causas propostas perante
outros juizos, se a União nelas inter·
vier como a~sistente ou opoente. pas
sarão a ser d:l. competêncía. de um
dos juízes da capital.

§ 2. o Nas caUS3S fiscais, a lei po
derá pe:rmítír que a ação seja pro
posta. noutro fãro e cometer ao mi
nistério público estadual a. represen
tação judicJal da fazenda nacional.

Art. 193. E- vedado à União. a08
Estados ao Distrito Federal e a.o5
Mun1cfplos:

l. Criar distinções entre iJraslle1
ros natos, ou pre!erene1a1s em fa
voràe uns contra outrOS' Estados ou
Mun1cfptos.
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lI. Estabclecer, subvencionar ou
eJIL'ba.raçar o exercido de cultos reli
g1os~.

TIr. Ter relação de aliança ou de
r :,ndêne1a. com qualquer culto ou
igreja. sem prejufzo da colaboraçl.o
reciproca em prol 000 1nterêsses co
letivos.

:IV. Recusar fé aos documento:s
pú.bl100s.

Art. 194.:8' defeso às autorIda.
des denegar a ext.ra.d.ição de crbii1
nosos, reclamada. de acôrdo com a
lei federal pelas justiça. locais.

.Art. 195. Será .respeita.da aos qel
vícolas a posse das terras que já lhes
tenham sido reservadas e ~aquelas

em qu:! se achem localizados e se
jam necessárias à sua. manutençã.o,
de acôr-do· com a condição ou esta
do social em que se encontrem, sen
do-lhes. porém. vedada.. em qualquer
caso. a Qlle~ação das mesmas.

Art. 196. Os parUdos politicos e
órgãos de propaganda. eleitoral são
obrigados a manter cc>ntab1I1dade
organizada ele acôrdo com a lei, de'
modo que po.ssam ser apuradas mi
n1Jcl.osamente as origens dos seus
recursos.

CAPíTULO X

DISPOSIÇÃO FINAL

AIrt. 197. Continuam em vlgQr,
enquanto não revogaJdas. as leis· que.
expUcita ou impUcltamente, não
contrariarem as disposições desta.
Constituição.

TíTULO ESPECIAL

Disposições transitórias

Art. 1. o 8fi.o estatufdas as seguin
tes disposições transitórias 'para. exe
cução da Constituição:

I. A lei destinada a definir os cri
mes de responsa.bllidade do P.les1
d.ente da Republ1ca. e a regulsr...1hes
& acusação. o processo e o JUlga.men..
to <a.:rt. 62. pa.rã.gra.to único, da.
Constituição> será feita. iDHd1a.t.a.
mente depois d~ prom.ulgada a Cons
titUição.

.'

n. IncollPorar...se-á .ao domin1G
da. Uni~o, no planalto central do pais,
uma. zona de quatorze mil e quatrO
centas quilômetros quadrados. que
será oportunamente dem8l1"C34a. para.
nela. esta:belecer-se o Disbrlto Fe
deral. Efetuada a. mudança, o atual
Distrito Federal passarã. a constt...
tuir um Estado.

m. A illtervençáo federal, no
caso do n.o vn do art. 177, da. COns
tituIção, ainda quanto a.os Estados
já em atraz() no pagamE:Ilto da. sua.
divida fundada., não se poderá. de..
tuar antas de dei:orxídOS dois anos,
conta.dos do data. da ConstitUição.

IV. Os Estados que o!'a. estejam
cobrando impôsto sObre a exporta.
çã(). em limite superior a cinco por
cento ad valorent, dim1nul-Io.-ão de
um por cento ao ano. a partir de
1948. até que s,.tinja ao limite consti...
tuclonal.

V. O regime de paridade de arre
cadação, entre cada Estado e os .seus
Municipios. n06 têrmos do n. o vm
do art. 27 da. Constituição.. será es·
tabelecld.o gradativamente. o prazo
de dez anos, a partir do exercIcio de
1948.

VI. Nã.o depende de concessão ou
autorização o -aproveitamento daS
quedas dáguas. já utillzadas indus
trlalmenté a. 16 de Julho de 1934, e,
nestes mesmos têrmos. a exploraçA.o
das mlcas em lavra, ainda que tran
sitàriamente suspensas.

VII. Sã.o considerados brasileiros
os que já. adquiriram a. naclonali<lade
brasUeira, nos têrmos do art. 69.
ns. 2.°, 4.° e 5.°. da CcmsUtulção de
24 de Fevereiro de 1891.

VIII. Não são atingIdas pela dis
posição do § 30 do art 164, da Cons
tituição os que já exerciam legljJma.
mente profissã.o liberal s. 16 de Ju
lho de 1934. •

IX. A privatIv1daõe dos titules,
pôstos e uniformes miUta.Tes. não
prejudica de modo nenhum as ebn.
cessões hooor1ficas efetuadas em ató
anterior à Constituição.

Art. 2.o Esta. Constituição. pro
mulgao.a. pela Assembléia Constitu.
inte. eom a. assinatura. dos repre
sentantes presentes. entrará em vi
gor na da.ta. de sua publleação.
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o SR. ARRUDA CAMARA - Se
nhor Presidente, peço a paJavra, pela
óitleIÍl.
. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. ARRUDA CAMARA (pela
ordem) - sr. Presidente, pedi a -pa
lavra para. enviar. à Mesa o seguinte
iéciuerlrr.ento de illfornlaçõf;s.

REQVER1MENTO N.O 176, DE 1946

Solicita ao Poder Executivo in
Jornuu;ões sõbre as providências
tomadas para. 4Qttisfçã.o de trilhos
destinados â Estraáa. de Ferro
Centra.l de Perna.mbuco, no tre
cho Albt:.q:terque-Né a Alog-!Ulos
de ln&azeira; e quaf!1 as medidas
adotlUlas para a conclusão das
rodovias Lepoldina.-Petrolfna. e
Mirim-petroUlndia.

Requeiro que a Mesa. desta Assem
bléia. Nacional Constituinte soliclte
do Sr. Ministro da VIação as seguin
tes info~ações:

1.0) - Se já foram tomadas as pro
vidências para aqU1sição dos trilhos
necesiArlos SI) trecho às Estr~dB. de
Ferro Central de 1?erna.mbuco-Albu·
querque ~é a Afogados de IngazeIra.

2.D) - Quals as medidas adotadas
para a conclusfi.,o das RoQovj~s Leo
poldina...Petrollna e ~nrlm. ...Petrolãn
dia, ambas etn Pernambuco.

Sala das Sessões. em 27 de maio ele
1946. - Arruda. Cdmara.

A imprimir.
JustJ!Jco o requertmento em poucas

pala.vras. O trecho da. via-térrea Al
buquerque Né-A!ogados de Ingazelra
consta de 50 quilômetros, cujos servi.
90s em terra e obras de arte- se acham
prontos, à espera dos trilhos. Não é
admissível que aquelas obras de vulto
li alto custo, continuem expostas à
ação do tempo, nUIna região fértil e
próspera, onde a população labanos4
e progressista anseia pela chegada dos
trens, para escoamento da produção,
nJoraZação e desenvolvimento do tra
balho, da terra e do homem.

A Central Pcrnam.bucana é umo.
~trs.dl\ de considerável valor comPor
.1a1 e estratégico, porque vai unir ta..
lias os Estados do Nordeste (menos o
lUo Grande oQo Norte) e a. Ba.b!a,

através do Sáo Francisco, onde vai
erguer-se a. grande ponte.

Mas ocorre que as obras se arras
tam a passos de cAgado. De 1933 a
1943 alcançaram de 5ertanJa a Albu
querque Né, apenas 25 km.

O percurso desta última estação a
AfogadoS de Ingazelra está. quase ;:on
cIuldo. faltando a.penas os trilhos

Paciente, a Princesa. da Pajeu "5
U,.era ... E também espera. todo o mu.
i'ndpl0, aquele rincão abençoado dos
Sertões de luz e de sol, onde me or
gulho de ter nascido, e onde descan
çam. meu pai e meus a.v6s. Lá eu co
nhecI de experlêncla própria os :0
frlmentos do povo heróico dos cam
pos, onde se enr1ja a têmpera ao
calor do trabalho que prospera, que
honra e dignifica.

E" em nome da minha terra e de
minha. gente que levanto êsse bra10
de apê!o ao patriotismo esclarecido do
Sr. Presidente General Eurico Dutra.
para que llgue ao Seu GoVêrno a ma.ls
justa e urgente 3.Splração dos meus
Sertões.

NoQ que entende com 3. segunda. par
te do requerimento. basta lembrar qu~
Petrollna é uma. bela. cidade, sede de
Bispado, com colégIos e hospital. ~

tas e elegantes, erguem-se para o in
flnito. como o ideal de seus filhos, as
torres da sua Catedral gótica, que é
Notre-Dame no coração dos Sertóes.

A msndonada rodovia LeopoldJna
Petrolina cujas obtas paralisadas ex·
cedem da metade, pode considerar-se
um. eixo entre Bahia e Recife, Ceará
e Piauí. para onde se di.rlge a estradl.
troneo, deixando Leopoldlna. Pesso9J
mente já fiz sentir ao Sr. Presidente
da RepúbHca a necessidade e as gran
des vantagens da eontinuação e con
clu~ão daquela. rodovia.

A. estrada MJrlm-Petrolândia põe
aquela cldade das margens do SiG
Franclsco etn contato com Recife,
através da estrada...tronco.

-Em PetrolãndJa está em andamento
vasto plano de obras federais e perto
corre o planalto onde fica sltuada. o
VUn de Tacaratú. As terres daqueIss
montanhas slo de fertilidade assom
brosa, verdadeiro oásIs. AIf, porém,
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a agricultura.'" decl1na e, anualmente os
cereais a.podrecem. à falta de estradas
para escoamento de produtos que fal
tam às regIões sêcns do Estado.

E' o esI>eetro da fome às portas de
vasto celeiro de acesso dificilJ

Para. tais problemas supllco a aten
çA.o dos altos Poderes da Repúbllca!

O SR. PRESIDENTE - Tem a.
palana. o Senhor Da.nIel de Carva
lho, orador inscrito.

O SR. DANIEL DE CARVALHO
(. ) - Sr. Presidente, segundo V.
Ex, a acaba. de anunciar à Casa, 6U"
biu a plenário o projeto constitucio
nal elaborado pela douta Comissão
que, esforçando-se de maneira 8 en
cher de orgu;ho a Constituinte, rea
lizou. sem dúvida, trabalho digno dos
aplausos da. Nação.

Quero também congratular-me pelo
tato de haver o projeto consignado
uma das Idéias lançadas nos primei
ros dlas desta. Assembléia e recente
mente defendida pl)r mim, nl) fina.l
de discurso sóbre economia de guerra
na. Brasil, isto é, a mudança da. Ca.
pital da. Repúbllca.. Desejo, porém.
e,presentar emenda ao <lisp&1tivo
constitucional e. desde já., começarei
a defendê-la e a sustentá-la com
argumentos que serão completado.s
pelos meus dignos companheiros.

A mudança. da Ca.pital da. Repú
blica para. o interior do paíS é velha
idéia vencedora, mas torna.da crô
nIca., a meu ver. pela. imperfeição dos
dispositivos constitucionais que a
têm consagrado. Surgem, de tôda
a parte, aplausos a essa. idéia., mas
houve também quem a taxasse de
romantismo. Não estranho se irro-
gue a. péch's de devaneio poétIco a
semelhante a.splraç!o naeIona.1, agora
mais uma vez Inserta. no texto do
projeto de Carta. Magna..

Estou aeostumado a êsse ceticismo
e hão de permitir os Srs. Represen
tantes recorde, entre os mUitos exem-

C·) Não foi revIsto pelo orador.

p!os que poderia dar. o ocorrido na.
Constituinte de 1934, quando defendl
a. unidade do processo, também con
sidera.da. 1rreallzável, pl>rque, na oca
siã.o, era. combatidt:. pela:s ba.ncadas
de Minas Gerais, Srio Paulo e R1.
Grande do Sul.

Pertenço a. uma estirpe de lutado
res que não iesanlma. diante dos em
bargos encontrad05 no seu ca.trl.nho.
Meu pal fal a.bol1don1sta. e republi
cano.

T~nho, portanto, o hábito heredi
tá.rIo de defender as mInhas idéias
e vê-las, muitas vezes, vitoriosas,
a.pós longas e penosas campanhas.

A MUDANÇA DA CAPITAL DA REl'ÚSUC.:\
6~ l1M SONHO?

A velha aspiração nacional da mu
dança da. sede do govêrno pera " in
terIor do pais, geralmente aplaudid3.,
recebeu, t~a.via, de algumas vozes
2.utorizadas R lnerepação de român
tica. Houve quem a taxasse de pura
fantasia. Não estranho êste ceticIsmo
e já estou acostumado a enfrentá-lo.
como aconteceu na Constituinte de
1934 quando defendI a. tese da. Unf
dade do ProceSso. combatida pelas
bancadas situacionistas de MInas, São
Paulo e RIo Grande do Sul e por au
toridades do valor de Le~ Carneiro.

Pertenço a uma estirpe de sonha~o
res, de homens que viveram os seus
sonhos, por êles lutaram e sofreram.
Meu pai foI aboliciollista e repUbli
cano. Sacr!!lcou-se por êsses dois
lcleals. Pouco lmporta que na hora
do triunfo o tropel dos adesistas, doS
a.proveitadores e dos ambiciosos o
afastasse para o refúgio da Magistra
tura. No Pretórlo, na Câtedra e na.
Imprensa continuou a sua. J:rega.çi.
que as injustiças e os desenganos ja~

mais conseguiram esmorecer.

Não estranho, portanto. que 1r1'o
guem a pecha de devaneio e de poe
sia à convicção profunda da n~cess1

dade de Interlorlzação da Capital da
Rep1}bl1ea e da exequlbilldade dêsse
projeto el11 nossos dias. .

g. um sonho secular que tol aca.len
tado por Tiradentes. pelos :evolucfo-
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nAdos pernambucanos de 1817. pelo
Patriarca da Independência, pelos
Constituintes de 1891 e 1934, por Deo
àoro, Floriano. Ruy, Jülio de Casti
lhos, João PInheiro, Epltá.cl0. Nilo,
Prudente. Rodrigues A1"les, Lauro
MUIler e Barii4 do Rio Branco.

FoI inscrito como um ddS temas do
ldeárlo clvieo do Instituto Brasileiro
de Geografia c EstatisUca.. 'l'eL"telra.
de Freltas (M. A.) e outros eminen
tes brasileiros o consideram um dos
nossos problemas de base. Constitue
objeto d~s ~.\\'es coglt3,ções do Es·
tado Maior do nosso Exército. A lú
cida. inteligência do Genaral Góis
Monteiro coloca essa medida entre as
mais necessárias da program&. de res
ta~ação moral, politica. social e eco
nômica do Brasil.

Por ai se vê que felizmente formam
legiã.o os membros da. numerosa !a
milla de sanha.dores que D.Cr~ditam

nos milagres da fé renovadora e pele
jam pela. realização dos se11:S anseios
de progresso.

o PAPEL DA IMPRENSA

o que. estranho é que parta de "ilus
tres jomàllstas a. colma de romantismo
l2.nçadâ sâbre o movimento em prol
da transferência àa. Ca.pital Federal.

A Imprensa, que sempr~ foi uma.
poderosa alavanca propulsora. em tô
das as grandes ca.usas naciona.is. deve,
ao contrário, reivindicar para si a.
prioridade da. idéia a que T..em servido .
com exemplar fidelidade no curso da
nossa história e a que va.1, por certo,
dar a sua indispensável colaboração
nesta fase decls1va.

Já em 1808 o "Correio Brc.silicnse".
pela pena de seu diretor, J da Costa.
·Furtado de Mendonça declarava C!ue
o R10 de Janeiro não possuis. nenhu
ma. das qualldades ln-dlspensã.vcls à.
Capltal do Império do Brasil e que
esta devia ser colocada em paragem
central do seu território, a qual pa
recia Indicada pela própria natureza.
.. na regiáo eleva.da· donde baL~tiam

as ordens como baixam as Aguas que
vão pelo Tocantins. a.o Norte, pelo
Prata, ao Sul, e pelo Slo Francisco a
Leste" .

Guiado por essa abalisada opJnlã.
visitou o Visconde de Pôrto Seguro ..
Java lnd1cada, Coube, poIs. à Im
prensa, a paternidade da idéia. ex
posta no seu ofIcio da Vlla FormoslJ.
da Imperatriz ao Conselheiro Tomal:.
Coelho e Que influiu poderosamente
para. a escolha da. região de Formos..
no Planalto Goiano na Carta de 1891.
Nesse oficio dizia. êle que a Providên
cia parecia ter reservado tal plaga
para a missão de ca.pital do pais "fa
zendo a um tempo dela parU::r águas
para os três rios malores do Brasil
e da América do Sul. o Amazonas. 
Prata e o São Francisco e constituin..
do, por assim dIzer. o núcleo que reu
ne entre si as três grandes concha~

ou bacias fluvIais do Império",

A Imprensa que tivera a primazia
da idéia das cabeceiras dO:i grande&
rios como local adequado para a ins
talação ela nova capital. divulgou,
apoiou e concorreu dec1sivamente para.
tornar vitoriosa. a. proposta de V/lT
nhagen.

Cumpre, pois, a essa mesm.&. Im
prensa. tomar conheclmento da ll'>va
fase da questão e esclarecê-la. não
com os datlos daquela época.. mas com
os da atualJdade, de manelra a evi
denciar que a mudança para o terri
tório demarcado no planalto goiano
seria uma utopia e. caso· realizada,
uni grave êrro, ao passo que 3. trans..
ferênela para o Triângulo Mineiro po..
derA ser levada a efeito sem demora.
Será uma decisão viril do no')so povo
e marcará. uma nova etapa. da. cIvi
llzação brasileira.

CONDIÇÕES QUE FALTAM AO TERRITÓRIO

DEMARCADO

o magni!1eo relatório do Dr. LulE
Cruls e de seus competentes cola.bo
radores (Tasso Fragoso. Celestino
Bastos, AntOnio Pimentel, Ca.valca.ntl
d.f'I Albuquerque. Hussak, Morize. Ul=)
demonstra que o território náo mtrlto
fértil possue os requisitoS de salubri
dade, água potável e á.gua. para es..
goto, mas lhe faltam as condições d~

acessibil1dade e de quedas dágua. ca
pazes de fornecer energia elétrica ..
uma grande cldade. .
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. O fato de ser a zona um divisor de
águas. isto é, um planalto onde tem
origem as águas que vertem para. as
bacias do Amazonas, ao Norte, do São
Francisco a Leste e do Prata, ao Sul.
Indica. por 51 mesmo que as águas ai
ocorrentes não podem ter volume b3.3
tante para fornecer uma. grande DO'"
têncIa hidráullca. como a que se toma
necessâr1a para uma cida.de de de
senvolvImento 1l1m1tado.
. A posslbUldade, meramente avent9.

da. e com timidez, de se aumentar
~consIderàvelmente"o volume da qu~

da do ribeirão ltiquira. não mudaria
a situação de modo significativo, por
que por mais considerável que fOsse
o, aumento. êle reforçaria uma po
téilcla demasiado pequena, dando um
resultado que não poderia satisfazer.
A verdade é que. ao tempo do rela
tório (1892), não se da.va a devida
lmportàncla ao problema. da energia
elétrica, como mostra o Aviso de Ins
truç6es d1r1gldo A Comissão pelo MI
nistro das Obras Públicas. que a ela
não alude. Al1lis, a. primeira usina
btdro-elétrlca. do país acabava de ser
monta:da no Rio Paraibuna., no MunI
cip10 de Juiz de Fora <Usina. do Mar
melo, 1889).

PROvmtN'CIA URGENTE E: INADIÁVEL

Se o planalto central golano não ser
Te pela. sua inacessibllldade e penú
ria hidro-elétrtca., temos de procurar
Olltro local. porque se torna cada dia
mais urgente a transferência. da. séde
do govêrno, da cIdade do Rio de Ja
neiro.

Senhores Representa.ntes: as ocor
rências que estamos presenciando. nes
te momento, na Capital da República.
quando o Sr. Presidente da Repú
blica tem sua atenção voltada.. não
para os problemas do país. mas para a.
.Idade do Rio de Janeiro. onde se mul
t:tpUcam as tUas do leite. do pão e da
earne, demonstram a. 1med1ata neces
.Idade de se retirar desta cidade a
eapltalda RepúblIca.

Assim procedendo, seguir-se-la o
exemplo da Austrâlla, que mudou sua
pita! de Melbourne para. Ca.tI\berra,
.u da Indla. que também a transferiu
• um pOrto, grande empórIo comer
eial. para Nova DelhJ, como ainda o

da Turquia, em sua. nova fase de
evoluçfi.o nacional. deixando a velha
cidade de Constantinopla pela de An
cara~ Cito finalmente o caso da R'Cls
sia que. mesmo :,eallzando grande
renovação nacional.transladou a ca
pital. de São Petersburgo. para o in
terior go pais, fixando-a na velha cI
dade de Moscou.

Será êste o meio de resolver um&
série de problemas que ora, assober
ban;1 a. populaçio carioca. O Rio su
porta agora uma sobreca.rga demogrã
fica excessiva segundo mostram as
estatísticas, confirmadas pelo depoi
mento imparcial tio General Anãpto
Gomes que considera insolúveis os
problemas decorrentes dessa situação
enquanto a cidade não fOr libertada
do pesado gravame de servir de Ca
plta.l da RepúbUca. O povo do RIo de
Janeiro será• ..sem .dúvIda. o primeiro
a saudar com efusão 8 mudança da
Capital da RepúbUca pois Jã não pode
mais suportar o ônUs de hospedar o
Govêrno Federal.

Urge alivIar êsse nobre povo da car
ga dessa' hospedagem que Jâ se lha
tomou demasiado maleita, pois con
tribui decisivamente para os grandes
males que afligem a cIdade. falta dê...
gua, falta de abastecimentos, falta. de
transportes. Ao mesmo tempo terá o
Rio de Janeiro ensejo de llbertar..se
da. tutela poUtlca do Govêmo Fede
ral como tanto anseia.

A mudança da capital da. Repu
bl1ca constitui o complemento natura.l
da revttallzação do município que a
atual Constituinte empreende com o
maior acêrto, pois uma e outra medi
das se compreendem no mesmo proces- .
so de lnteriortzação das nossBoS fOrças
de toda ordem. Julgado lncUspensável
para a sobrevivência e a gra.ndeza. do
pais.

. Creio que os cariocas respirarão fe
lizes no dia em que daqui partirem os
Min1stértos e 8.Zi peças maiores da má
quina burocrática aqui insta1a.da com
D. João VI e que desde então têm
crescldo a.ssustàdoramen~ em tama
nho, n'l1mero e complex1d~de.
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mtIA INDEFINlDAMDiTE ADUbA

São raras as vozes discordantes do
cOro de jornaJJstas. legIsladores. mili
tares, poUtlcos e estadistas que têm
sustentado a idéia da mudança da ca
pital consignada em textos expressos
das ConstItuições Republicotnas de 1891
e 1934.

Apesar de vitoriosa não teve até hoje
execução. Porque? Parece-me que a
.talha resIde no tato de não se ha
ver estabelecIdo prazo para..dar cum
primento da obrigação. debtando-se
assim, que a. lei da. inércia. impedisse
a sUa realfzação.

Cumpre, portanto. aproveitar a. li~

ção e inscrever na Carta. uma. fórmula
precisa que fixe um Prazo dentro do
qual o Executivo cumpra a vontade dn'
soberania naclon8.l.

O projeto do ltamaratl organizado
depois da revolução de 1930 por Afrâ
nio de Melo Franco. Carlos MaXimi
liano, G6is MonteIro, TemiStocles CD.~
vatcantl. Artur RIbeiro. AntônIo Car
los, João Mangabeira, Prudente de
Morais Filho, José América. Assis Bra~

sU, OsValdo Aranha, Antunes Maciel,
Agenor de Roure, OUveira Viana e
C~tro !'ilunes, compreendeu a neces~

5idade e determinou: "Fica transfe
rida a Capital da. União para. um pon
to central do Brasil. O Presldente da
Repúbllca, logo Que esta Constituição

-entrar em vIgor, nomeará uma comissão
que, sob as instruções do Govêrno, pro
cederá a estudos de várias localidades
adequadas à instalação da Capital.
Concluidos tais estudo~, serão presen
tes à Assembléia. Nacional. ciue esco~

lherá o local e tomarã, sem perda de
tempo, as providências necessárias à
mudança. Eretuada esta, o a.tual Dis
trito Pedf!ral passarã. a constituir Es
tado de Guana.bara.".

Não vingou êsse dispositivo, assim
como não vingaram as emendas n1.\-

. mero 607 dos Srs. Cristóváo Barcelos,
Prado Kel1y, NUa Alvarenga. e a nú..
mero 1.061 dos Srs. Clemente Mariant,
AtUa Amaral, Lauro Passos, Paulo Fi
lho, MagnlhAes Neto. Marques dos
Be1s. Arnold Silva; Medeiros Neto,
Leôncio Galvão. Glleno Amado. AI
JiJ;ldo Leoni, Manuel Novals Pacheco de
dl1Te1ra, no mesmo sentido.

Será. mistér, portanto, que a Cons
tituição fiXe prazo certo para .l reali
zação da. idéIa e fixe também a região
onde eleva. ser localizada a ca.pital que,
conf'onne os estudos do Dr. Lucas Lo
pes, deverá. ser colocada no TI1à.ngulo
Mineiro e. a meu ver, no munlcIpio de
Uberlàndia.

Pretendo, posteriormente, desenvol
ver as razões em que fundamento m!
nha pl"e!erência. Já tive. allis, ocasião
de, em entrevista concedida a "O Ei5
tado de Minas'·, expor. em breves U
nhas, meu pensamento.

O que desejo, nêste primeiro discur
so, sObre matéria para. mim da maior
importância e urgência. é sobretudo
pedir - à. Imprensa, apolo para esta
idéia em marcha. e. aos Srs. Constl
hl.intes, que tomem a. sI a responsa
bilidade de marcar ao govêrno, prazo
certo, dentro do qual se deva fazer a
mudança da Capital da República e
determinar a região em que convenha.
ser localizada; porque, com a transfe
rência da CapItal, o Brasil certamente
começará vida nova e mais digna:
(Muito bem. Palmas. )

O SIt. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Galeno Paranhos.

O SR. GALENO PP.RANHOS (Le
o seguinte discurso) : - Sr. Presiden
te, Srs. Cànstituint-es, quando, desta.
tribuna, tratei do problema agrário.
não pude concluir as considerações
que vinha expendendo. procurando fa
zê-lo agora.

ContInuareI a insIstir em que urge
modificar-se o conceito de propriedade
e d1lI'-lhe uma verdadeira função so..
cial como ponto de partida. para uma
reforma que corresponda aOS' anseios
e necessidades do povo e à realidade
brasileira.

Não se pode compreender. nesta al
tura da c1v!11zs.çiio, quando os paf.ses
mais ndiantados procuram liberar a
propriedade de suas amarras indIvi
dua.llst.as, que entre nós ainda a. con
servemos em sua plenitude, a exemplo
das Constituições de 11324 e 189J.., com
as restrições apenas da. desapropria
ção por nec~ssldade ou uUlldade pú
bllca..
.Estas restrições têm, entre n6s, um

sentido clãsslco pelo qual se reco-
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nhece ao ~tado o direito SÔbre a pro
prIedade quando o exige o lnterêsse pú...
bllco, mas que nunca teria apllca.ção
no campo de wna nova. ordem de t'un...
do econômico-social.

Assegurando ao proprietário o
livre direito l'1p- ~, gozar e dIspor de
seus bens, estabelece a' lei civil um
dique instransponivel para a evolução
do direito rural, de maneira que, ata
do a êsse conceito subjetivo~ Jamais
conseguirá a sua completa autono
mIa..

COM muita razão observa Bernard1
(00 Horne que somente a ~Yolução le
gislativa e doutrinária do direito co
mercial e penal permitiu o seu des
prendimento dos corpos legais civis do
direito romano e espanhol.

Assim, por exemplo, cita. o escrltor
, .. ...I '·as douw~nas fJlos6ficas permitiram
com a independência da IIl81térta pe
nal, a evolução do con~elto do deU
to, no sentido de que não implicava
somente uma lesão particular 80 indi
viduo, senão também à sociedade. Com
essa evolução toma categoria o tUreito
penal e se enriquece com as novas es
colas orientadas especialmente por
Lombroso, Garofalo e Ferr!. O mesmo
acontecerá com o dJrelto agrár1o. Ata
Cio aos velhos códigos civis, que ainda
conservam o conceito romanista na.
!propriedade e em outras insUtUlçóes,
lOão tem sIdo possfvel sua evolução.
~nquanto náo se llbertar dessas ata
tluras, não se poderá criar uma legis
~ação que contemple realménte o pro
gresso e as modalidades da. vida cam
»t.stre. Assim, as idéias da lnviolablll
tlade do fundo, da defesa do agririo.
de que a terra não é uma. mereA.neia.
senão um melo de produção ou de
uti11dade social, não serão consagradas
senão dentro de um direito in<lepen
dente. "

E' forçoso. pois, fugir à absorçã.o ci
vilista dnndo autonomia ao direito ru
ral. COIn(l jã se vai '\"erifica.ndo em
quase. todos os pa!ses civJl1za..dos do
mundo.

Perguntava o professor Ga.rbarlnl
1sla.s:

'ISe os comerciantes têm um
direito relativamente bom; se os
mineiros o têm, porque não hão
de tê-lo os estancieiros, chaca-

reir05 e anexos, com melhores tI
tulas que aquêles?H.

A vida rural é bem diferente dI.
wda urbana. e dai a. imposslbdlldade
de normas gera.is que ddsc1pUuem
ambas em código único como acon-·
tece entre nOS.

O ,trabalp.o nos campos tam~
deve merecer sua. legIslaç§.o próprJ&
para não acontecer, como tem acon...
tecIdo, que 8<S 1e1s trabalhistas e
tornem letra. morta. em face do ope
ré.rio rural.

Os acidentes no trabalho rural, por
.exemplo, são eqU1pa.ra.dos aos ocor
ridos na indústria . ou no comércl.
em geral, de onde a lmposs1bU1dade
de tornaT efetiva a. aplicação da.
leI.

Pouco ou talvez nada. se conse
guirã, entretanto, se Be não mod:ifI-'
car o atual conceito de proprledade~

que deverá deixar doe ser objeto do
mercAncia, sujeita às mutações da
moeda, p8ll"a. converter-se em melo de
produção e de utilidad.e socIal.

Fala.-se na rea1ida.de brasile1m ma.s
ninguém ousa encar-ar o problema.
agrário na sua realIdade,· preferindo
os governos a aplicação de remédi06
her6.lcos para debelar cr1ses perió
dicas, sem jamais comba.tê-las n85
suas verdadeiras cSllJS8.8.

Destruido o conceito indJv!duallsta.
da. propriedade, ela. se torna.ct'á. por
sua m'8.leabilldade, em meio de ln
tetêsse •coletivo, em fator da. produ
ção Jntenslva. e extens1v~ perdendo
de vez seu valor comercial que talnto
a desnatura..

Como corolârio da modJiicação do
• a.tua.l conceito d& proprleda.de ter

ritorial, virâ o combate aos laotifún
dias, oonsidera.d-os como ta.1s as ter.ra.s
não aproveitadas eeon6mleamente,
por me10 de d-esaproprlações me
dia.nte indenizações em titUlos de
ftmdo agrário.

Ao lado dessas providências 1egis...
la.t1vas que têm de 1n1eIar-se agora,
quanto ao conceito da. propriedade.
e, depo1s. qUalllto ao cód!go .rurail e
leis comp!ementa.res. deve o ao
v~rno elabora.r o plano de reforma
&gré.r;ia..

Condena-se, por ai, a Intervenção
do Este.do na sua. ec:onomia.. mas o
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que não se pode conceber boje ~

justamente o contrãr.lo. a economIa
Uberal. que tantos males tem causado
princlpa.lm~nte A agrlcul~ura.

Se a economia tem sido mal di
l'lg1d.a., o que se deve fazer é cor
rigir o êrro, estudando as suas cau
sas e da.ndo novas diretrizes à po
Utica lntervenclonista. de sorte
que haja harmonia no plano traçado
visando sempre os melhores rendi
mentos.

O que se dá com a agricultura, por
exemplo, merece um acurado estua.ú
para que se -evitem os erros do pas~

sado..
A exploração extensiva das nossas

matas, desde os primórdios do deseo·
brlmento, tem-se orientado mal, acs"'·
retando sempre o empobrecimento da
terra.

Não dispondo de conhecimE:lltos e
de recursos para a prát~ca de uma la
voura racional, os nossos camponr::ses
devastam as florestas, desgasta''ldo a
terra. pelo fogo, mal êste acrescldo pela
erosãO, de modo que vão f1cando para.
trâs os desertos, as terras abandonadas,
as taperas. tudo contribuindo para di~
minuit a riqueza patrimonial da Na
ção. !

Sõbre o assunto, Queremos transcre
ver -as judiciosas o'bservações do Sr.
lP1nto de Carvalho que, ela suas
"Diretrizes para \lII19. pol1t!ca. rural e
econômica.... escreve:

" A -exploração da classe agrária, da
das as condições topográficas, geológi
cas e climatéricas, peculiar ao nos~o

melo. representa verdadeira destruiçuo
do país.

Os vestfglos calamitosos dêsse ani
'l~lamento são de tal modo claros que
começam a causar apreensão nos m-:
nos esclarecidos habltantes das cida
des.

Nossas questões econOmic:o~rurais

apresentam~se. para a atual e para a.:s
futuras gerações, sob a feição de um
grãve dU;.ma: ou as solucionaremos ou
a Nação se aniqUilará. .

Não !lá exagero nesta afinnativa.
Os atuais desertos do Turquestãoi da
Arábia. da Pérsia. foram terras cu1tl
váve~s e das mais florescentes. Exca..
vações e crOn1cas antigas revelam ter

existido nesses lugares. hoje simples
pagos de mfsero5 bedufnos, tempZos
suntuosos em cidades colossais.

A ruína da Mesopotâmia e da Ará.
bia. começou quando o solo, ro[do pela
erosão e exaurido em sua fertllidade,
se tornou pobre para aUmentar as po
pulaçõ~s em rápido crescimento. A
carestia gerou as revoltas e guerras
reg~stradas pela história.

Recentes estudos norte-amerIcanos
sôbre a formação de desertos pela
ação do homem lançaram noVa luz a
r:::speito. A campanha cmpreendid lo

nos Estados Unidos contra a erosão e
em prol da cultura racional da terra.
teve origem no fato de extensas rcglóes
outróra fertéis estarem se transfor
mando em verdndeiros desertus.

Se no mapa do Brasil fossemos mar
car com tinta vermelha as regiões
i:lespovoadus ou decadentes em virtude
do empobrecimento da terra, vcrin.111os
o vermelho estender-se por todos 03

quadrantes do país! A al'istocruc~~

rural de Pedro n, criou-se e desen ..
volveu-se no solo humoso do Estado
do Rio e do nort~ de São Paulo. Isto
há pouco mais de meio sécUlo. HcJc.
n~sses rineões esquecidos, apenas :1.1
gumas "casas-grandes" em ru[nas
lembram o fausto passado".

Ai está, 5r5. Representantes, coma
já tive ocasIão de assinalar. uma das
Causas do exodo da população rural.
Com o empobrecimento da terra e !:em
assistência para a sua cultul"a racio
nal. os nm:sos lavradores se embre
nham pelo sertão a dentro, a procura.
de ou~ras florestas para suas Iavnu..
ras ou procuram á cidade para tenta~

uma nova luta pela vida.

Torna-se crlm.lnosa nossa. in\~,urta,

deixando sem solução um tal est:ldo
de causas.

E' lmpresdndivel voltemos nossa.
atençáo para o campo, dando aos seus
habitantes a assistência. que esti\o s.
reclamar insistentemente.

Já se tem dito. com muita razão que
os nossos agricultores levam aos mer
cados não sômente o produto do seu
trabalho mas o próprio capital, repre
sentado pelo depauperamento da terra
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continuamente desgastada pela ação
do fogo e da. erosão.

Com o tempo êsse desgaste vaI Jns
t~tu1ndo nas fazendas o regime defi
cItário até que se toma. Imposslvel a
exploraçã.o da terra.

A ciêncIa. e a técnica devem vir em
auxillo d'O agrIcultor. O renor~sta

mento torna-se hoje um imperativo
categórico se quizermo.s conservar o
maIor patrimônio da nação. po::quê,
embora um pouco tardio, terá ainda
a virtude de conservar. enquanto é
tempo, a riqueza da terra tão estr:l.
gnda pela ação do fogo e da erosão.

Faz-se rnistér um planejamento in
tegral que abranja a terra, o hOOlem,
que deverá receber assistência com
pleta. os transportes e o crédito.

FacUldades Dua a aquIsição de gle
bas. como estímulo para a formação
da pequena propriedade com os cul
da.d<>s indispensáveis para evitar-se a
produçio de!1cltária. e antl-econõnl1
ca; estimulo e awdll0 para a CO!lStru
ção de casas modestas mas confortã.
vels e higiênicas; escolas públicas em
todos os povoados e fazendas:
aprendizados agrícolas para a forma
ção do trabalhador rural. famil1a.ri
:2Iando~o ~o~ o uso do trator. do ara
do e com todas as mAquinas indisJ)P.n
sâvels; centros de saúd-e, inclusive
assistência. dentárIa. para o combate
sem tréguas a tod<>s os males qne io
felicitam. a vida nC\s campos: asdstên
c1~ técnica efetiva: Incentivo para. 8

cultura. lntenslva do arroz. do ctlfé. da
cana de açucar. do trigo. do algodão,
cio cacáu, do fumo, do milho. enUm,
de tudo que fOr incMspensável e de
acõrdo com a especial1dade de· ca da
região ou zona: propaganda pa:-q, a
melhoria dos rebanhos e facllldade na.
aQutslç:i.o de reprodutores de rq,ça:
fornechnento de sementes selec.lona
à'as, de adubos e de remédios veterl
aâ.r1os: fundação de cooperativas de
)trodução e de consumo e estimulo
I'ara melhor cooperação entre os ha
à1tantes de um mesmo povoado ou n\i
• leo para a futura formação de vilas
eu cidades: t31s são. em síntese. os
problemas de asslstênc!a. ao ruralli.ta
tlue uma verdadeira reforma deve 3ta-

car e resolver para felicidade e pro
gresso dêsses nossos lrmãos tão aban
donados qu~nto mal compreendidos.

Ao ladó dé um tal programa. surge
o angustioso problema do transporte.
E' talvez, a. certos respeitos. o ~
importante ele todos. Com satlsfaçAo,
porém, constatamos que "um grawk!
passo já se deu no sentido de resol
V\!-lo da melhor fórma possível.

Refiro-me ao Decreto n.o 15.093, de
20 de março de 1944. que aprovou o
plano rodoviárIo nadonalorgan1Za.do
por uma. com1sslio de técnicos.

Ssse plano compreende os seguintes
grupos de rodovias:

I Rodovias longitudinais. aproxltr.a
damente no sentido norte-sul;
.11 - Rodovias tra.nsversals, 3ensl

velmente no sentido lésie-oéste·
m - Ligação, entre pontos bnpor

tantes. de duas ou mais rodovias.
O plano abrange todo o território

nacional e .basta cit~ as linhas prin
cipais para se ter llJIla idéia desse
giganlãsco empreendimento.

AssIm, no sentido norte-sul. temolS:

I - Rodovia GetulIo Vargas
II - Rodovia Pan-nordestina

m - Rodovia Transnordestlna.
IV - Rodovia Transbras1Uana

V - Rodovia AmazônIca .
VI - Rodovia' Acreana.

Quanto às rodovias transversa.ls no
sentido leste-oeste. o plano estnbele
se as se~tes: rodovIas transversa.!s
do Maranhão, Piauí, Rio Grande do
Norte. da Pnrafba. de Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, da Bahia. Centro
oeste. do Esta.do do Rio, do Estado de
São Paulo. do Paranã. de Sa.nta Ca
tarina. do Rio Grande do Sul e d,tl
sul de Mato Grosso.

Não conheço nada melhor do que,
esse plano rodoviário para a solução
do problema de transporte cnl nosso
:país. Com o auxillo dos Esta.dos e
munlcfplos. na. construção e conser
vação de suas estradas. com a. nave
gação flU'W1Bl, teremos. finalmente•
uma rêde nacional de llnhas para a
c1rcUlação de nossas rlqueza.s. Um go
vernante que reBUzar tal plano rodo
viãr10 ten1 o seu nome abençoado pelo
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'POVO que o colocará entre os ma10res
benteftores da pátria.

&esta-nos falar sObre o crédito. A
êste respeito é preciso lembrar que os
nossos bancos qão ate.adem nem po
dem atender às necess1dB.dse da la
VOW'3. e da pecuár!a. Todos êles ope
ram a prazos <:urtos e juros eleva
dos. de acôI'do com a natureza. do;; de
pósitos. visando lucros imediatos. São
bancos que só atendem aos lnterésses
dos intermediários. que procuram es
corchar o produtor. adquirindo-lhe o
produto a lJreços miseráveIs, muitas
vezes abaixo do custo.

Esses Intermediários seriam 'bons
destrlbuidores se· se contentassem com
lucros razoáveis e não exercessem. co
mo exercem, no mercado. ° pa.pel de
verdadeiras cllilhas comprimindo, de
um lado, o produtor, para adquirir o
produto a preços irrisorios. e. do ou
tro lado, o consumIdor, vendendo-lhe
e. preços extorsivos, numa ganânCia.
InsacIável que o leva a fazer estourar
os preços tetos no mercado negro.

• Sem crédito. o lavrador e o pecua
rJasta vÁo se definhando aos poucos
até a completa rutna. O Banco do
Brasil não satisfaz suas necessidades
e a prova. !listo está no fracasso de
sua Carteira de Crédito Agrícola: rão
satisfaz porque é também bant:o co
merdal, cujos atos de mediação vísam
·lucros imediatos o que s6 se 'consegue
ti. prazos breves e juros ·eleva.:1os.

A Argentina resolveu o seu problema
criando o Banco Hipotecário Nacio
nal, onde o agricultor tem crédito hi
potecário para a compra de imóveis
e a.uxílio às suas lavouras e criação
de gado.

Nesse banco levanta êle dinheiro r.
prazo de 36 anos e a. JUl'OS de 4%.

O banco náo tem capital nem de
positantes. realizando seus emprésti6

mos com. cédulas ou letras hipotecá
rias que alcançam a melhor cotação
no mercado.

Pundado em 1886 ésse estabeleci··
.menta se constituiu em forte amparo
à. a.gricultura de tal sorte que colocou

a Argentina em po:l1C;ão de poder hoje
concorrer nos mercados mundla1s COIU

mais vantagens para a sua economIa..

.,Além dêsse banco. contrIbui ainda
o ::Banco de "La Nac!ón" para a pro'i
peridade dos campos argentinos com
numerário para o custeIo da produ
ção por intermédio da lei de "pren
da agrária."

Comparemos, Srs, :aep:('sent3nt~5..
a situação dos agrlcu1tores e criado-
res argentinos com os nossos. Que so
mente conscguein numerario pelo des
conto de titulos avallsados a prazo
quando muito, de 120 dias e a juros de
12~,!

Que faze1ll financiamentos no Ban
co do 13rasll pelo prnzo de uma safra,
ou no prazo de 4 anos, em se tratan
do de gado de criar. e sempre a juros
de 7 1/2 % além de inúmeras outJ:'ê'\S
despesas r Banco êsse que, diante da
crise que atravessamos, em vez de
amparar os produtores, cria-lhes as
maiores dificuldades, ora diminuindo
os valores dos bens Que lhe foram
apenhados. Or'il exigindo reforços de
garantia!

Dicididamente uma tal política eco
nômica só pode conduzir à bancar
rota com a completa desorganização
da economia nacional.

Urge, pois, qUe se crie entre l16s um
banco rural ql.le poderá ser nos mol
des do Banco Ilipotecário argent.1no
sem aclonistas ou depositantes, não
visando lucros mas a lllinterrupb
prosperidade da economia nacional.

Ta! provlc1êncJa, Srs. Representan
tes, npczar de ser considerada em ul
timo lugar neste ligeiro esbôço, deve
ser. entretanto, a primeira e urgente
medida a ser tomada se não qul:::ermos
assistir ao completo desmantelamento
da nossa pecuárJa que luta. presen
temente, com ti. pelor crise cte Stl.<! his
tória.

FiMli..Zando, resumiremos nosso pla
no de reforma. agrá.ria no.s seglÚntes
pcmtos:

Medidas de ca~acter legislativo. 1Jara
cuja real.!zação entendemos necessá
rIos:
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a) adoção. por um prlndpio cons
titucional. do conceito socIal da pro
priedade;

b) combate ao l3,tifundio. conside
rado como tal a terra. não exploraaa.
econômícamente. por meio de desa
propriações Indenizadas com títulos de
fundo agrário:

c) elaboração do Código Rural;

d) leis trabalhistas rurais.

Medidas de caracter ndmlnistrl'!T,I
VO, constantes de um plano gera.l
Que deverá ser executado dentro de
certo tempo, e que são:

I - FacJlldades para. aquisição da
gleba na formação da ..,equena pro
priedade de valor econõm1co;

TI - Construção 1e casas modesta~,

mas higiênicas e confortáveis;

III - AssIstência completa. e efetiva
aos habitantes do campo;

IV - Execução do Plano Rodoviâ.
rio Nacional e colaboração ininterrup
ta dos Estados e munlciplos na cons
trução e conservaçA.o de suas estra
das:

V - Criação do Banco Rural nos
nloldes db Banco Hlpotecát-lo Ar
gentino de modo que :Je proporcione
8C ruraUsta crédito fácil a prazos lon..
gos e juros módicos;

VI - Coo.peraUva de produçã.o e
de consumo;

VII - Colonias agricolas;

VIII - Orlentat;ão na. tormaçãl) de
pcvoados que serão futurllmente vJJns
ou cidades;

IX - Incentivar o espfrito de CO,,
peração entre os ea.mponcze51 • pro
curando fixá.-los à terra..

Ai temos. Sr. Presid.ente e Srs. Re
pl·esentantes, as linhas gerais de um
J)lano de reforma. agrária. qUe en
t.rego à. apreelação desta AssembléIa.
eerto de que algo se deve fazer, e jA,
com o que estaremos fazendo obm.
patriótica, cola.borando para a. prcs
perldade e gra.ndeza de nossa. pátria.
(Muito bem; muito bem. Palmas-l

O SR. PRESIDENTE - T~m a pa
lavra. o Sr. PUnio Barreto.

o SR. PLINIO BAR.RE'I'O (.)
Sr. Presidente, sexta-feira última,
quando se la encerrar a sessão da As
sembléia, chegou-me de São Paulo uni
telegt"8.It1a cujo conteudo passo a ler:

"Associa.c;ão Pa.ulista e Sindica
tos Jornalistas São Paulo CQIIlU
nieam Ilustre 'confrade achar..se
préso ilegalmente cêrca duas se
ma.nas nesta CapItal Jornalista
VUório Martorelll, tendo Secretá
rio Segurança Estado informado
tratar-se de prisão determinada
pelo Ministério de. Justiça. Ape
lamos V. Ex," sua qualidade jor
nalista protestar junto à Assem
bléIa Constituinte contra a arbl
tra.yiedade aquêle ato Poder Exe
cutivo. Cordiais saudações.
Eduardo PellegTiní, Presidente As..
sociaçã.o Paullsta de Imprensa.. 
Plinio Gome: de Mello, Presiden
te Sindicato Jornallstas Sáo
Paulo. tt

Não precisariam os ilustres confra
des paulista.s invocar minha quallda
àe de jornalista para que eu trou
xesse, em prol do trabalhador de im
prensa prêso; o apoio da. minha pala
vra. Todos quantos são vitimas de
arbitrariedades contam'sempre de a.n·
temão com meu apolo e minha. de
fesa.

Trazendo o fato ao conhecimento
da Assembléia, formulei telegrama~

Sr. Presldente, a. ílm de que V. Ex.a. se
digne. com a habitual solicitude, re..
quisitar do Sr. Ministro da. Justiça
Informações sôbre o caso.

Aproveito o ensejo para lembrar ao
ilustre nuneiro, que hoje dirige a.quela
pasta, que talvez fOsse utll S. Ex.a ado
tar praxe 1naugurada no govêrno ante
rlor, se não me falha. a. memórta, pelo
Sr. Embaixador José Carlos de Ma
cedo Soares. quando Mimstro da Jus
tiça.. isto é. uma espécIe de correiç!lo
nas prisões desta CapItal, apllcanc1o-a
àS dos Estados, a flm de ver1t1car se
existem ou n!o Pessoas nas cond1çl)e6

C-) Não tal revisto pelo orador.
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dêste jornalista. presas por tempo In
determinado. sem culpa formada e
3em que se saiba a razão da detenção.

Era o que tinha a dizer. (Muito
lJem; muito bem.)

I:

O orador envia à. Mesa. o seguinte:

REQUERIMENTO !'f.o 178, DE 1946

Solicita informações SÔbT6 os
motivos que determinaram a pri
são do ;ornalista Vitório Marto
relU.

Requeiro ao Exmo. Sr. Dr. Presi
dente da Assembléia Constituinte ge
digne oficiar ao Sr. Ministro da Jus
tiça pedindo-lhe Informações sóbre os
motlvos que levaram S. Ex.a a orde-
Dar a prisão. em São Paulo. do j"r
13.aUsta. Vitorio Martorelli.

Sa.la. das Sessões. 27 de maio de
1946. - Plinio Barreto.

A imprimir.

O SR. PRESIDENTE - Qtá finda
& hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM: DO DIA

Comparecem mais 163 Senho
res Representantes.

Partido Social Democrdtico

Amazonas:

Alvaro Mala..
Pereira. da. 5UVA.

Pará:

Magalhães Barata..
Duarte de Oliveira..
Lameira. Bittencourt.
Moura. Carvalho.

Maranhão:

Clodomlr CardQS~.

Crepori Franco.
Vitorino Freire.
Luis Carvalho.
Afonso Matos.

Pia.u1:

Renault Leite.
S1getredo Pe.cheeo.

Cear!\:

Frota. Gentil.
Almeida Monte.
Raul Barbosa

Rio Grande do Norte:

Diocléclo Duarte.
José Varela.

Paraíba.:

Samuel Duarte.
José Jom!.

Pernambuco:

Nova.ts Filho.
Eielvino Uns.
Agamemnon MagalhAee.
Jarbas Maranhão.
Oscar Ca.rnelro.
Costa põrto.
Ulisses Lins.
Barbooa. Lima.

Ala.goas:

Góes Monteiro.
Silvestre Pérlcles.
Medeiros Neto.

Ba,hia: .

Pinto Aleixo.
Lauro de FreItas.
Aloisio de Castro.
Régis Pacheco.
Negreiros Falcão.

Espírito Santo:

At1l10 Vivaqua.
Carlos Lindemberg.
Eurico Sales.
Vieira de Resende.
Alvaro Castelo.

DIstrito Federal:

Jonas Correia.

Rio de Ja.neiro.

Amaral Peixoto
Eduardo I{uvivier.
Carlos Pinto.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Heitor Callet.
Brígldo Tinoco.
Miguel Couto.
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Minas Gerais:

Levlndo Coelho.
Benedito Valadares.
JoaqUim Lib§.n1o.
Augusto Viegas.
Gusta.vo Capanema.
Rodrigues Pereira.
Lair Tostes.

São Paulo:

Cirilo .Júnior.
Coota Neto.
.José Armando.
AtaUba. Nogueira..

GoIás:

João d"Abrell.
Guilherme Xavier.

Mato Grosso:

. Ponce de Arruda..

Paraná.:

Flávio G~:ima.rães.

Munhoz de Melo.
JoãO AgUiar.
Ara.mls Ataide.

Santa Cata.rina.:

Ivo d'AqUino.
Aderbal Silva.
ltoberto Grossembaeher.

Rio Grande do Sul:

Mércio Teixeira.
Pedro Vergara.
13aJarà Lima.

União Democrática Nacional

Pará:

Agostinho Monteiro.
Epno:;o Ca:npc>s.

Maranhão:

Alarico Pacheco.
Antenor Bogéa.

Piauf:

Esmara.gdo de Freitas.
José Cê.ndido.
Antónlo Correia.

_4-delmar Rocha..

Cea.rá:

Plfnlo Pompeu.
Fernandes Távora..
Paulo Sp,rasa.te.
Gentil Barreira.
Ben1 Carvalho.
Egberto RodrigUe:s.
Fernandes Teles.
Leão Sampaio.
Edgar de Arruda.

Rl0 Grande do Norte:

Ferreira. de Sousa..
Aluisio Alves.

Pa.raf,ba:

João Agripino.
João U'rsulo.
Fernanda Nobrega.
Osmar Aquino.

Pernambuco:

Lima. Cs.va.lcanti.
Alde Sampaio.
João Cleo!s.s.
GíIberto Freire.

Alagoas:

MárIo Gomes.
R-ai Palmeira:

Serglpe:

Valter Franr.o.
Heriba.ldo Vieira..

Bahia:

Alo1s10 de CarvaZho.
Juracl Ms.ga.1.bães.
Otá,Vio Manga.beIra..
Luis Viana.
Clemente Marl9.nil
Dantas Júnior.
Rafael Cineurá.
Nestor Duarte.

Espírito Santo:

Luis Cláudio.

Distrito Federa.l:

Hamilton Nogueira..
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.
Jurandir P1res.
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Rio de Janeiro:

.Prado Kelly.
Roml.o Júnior.
Soares Filho.

Minas Gerais: lJ

"Monteiro de Castro.
Maga.lhães Pinto.
"Ga.briel Passos

São Paulo:

. 'Toledo Plza..

Goiás:

Ja.les Machado.

~to Grosso:

.João VllasbollS.
Dolor de Andrade.
.n.~fcola de BarrO!.

Paraná:

Era.sto Gaertner.

Santa Catarina.:

·Tavares d'AmarlLl

Rio Grande do Sul:

Flores da CUllha.

Partido TrabaZh"'a 8ra.s~ZdTo

Bahia:

·Lufs Lago.

Distrito Federal:
Rui Almeida..
Benjamin Farnh.
Vargas Neto.
Gurgel do Amnral.

.Segadas Viana.
Beniclo Fontenele.
Baeta Neves.
AntOnio Sl1vn.
Ba.rreto Pinto.

Rio de Janeiro:

Abel9.1'do Mata .

São Paulo:

.Guaraci Silveira.
Paran1\.:

.Melo Bragn.

Rio Orando do Sul:

Artur F1scher.

Partido rnmunf.sta do Brasil

Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho 011velra..

Distrito Federal:

Carlos Prestes.
Batista Neto.

Rio de Janetro:

Claudino Silva..

São Paulo:

José Crlspim.
Catres de Brito.

Rio Grande do Sul:

Triflno Correia.

Partido Republicano

Pernambuco:

Sousa. Leão.
Sergipe:

DurvaI Cruz.

Minas Gerais:

Jacl Figueiredo.
Bernard~ Filho.
Mário Brant.
Artur Bernardes.

Partido Popular Sindfcalbta

Pará.:

Deodoro Mendonça>

Bahia.:

Teódulo Albuquerque .

Pa.rtido Libertador

Rio Gra.nde do Sul:

Raul Pila.

O SR. CAF:.G: FILHO - Sr. Pre
sidente. peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o nobre Representante .

O SR. CAFJ:: FILHO C·) (Pela
ordem.) - Sr. Presidente, dirigi a

(-) Não foi revisto pelo orador.
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v. Ex.a, juntarilent& com meU ilus
tre colega de representaçáo <10 Rio
Grande do Norte, Sr. Deputado Alui
51'.1 Alves, requerimento de informa.
ções, em que se contéin matéria. da
atribuição dos Ministérios da Fazen
da, da Viação e do Tra.balho. A
Mesa. enca.m1nhou o requerimento ao
Sr. Min1stro da Fa2enda e S. Ex.
respondeu &os quesltoo de numer<)S
um a três, de!xando de fazê-lo com
~elaçã.o aos de números quatro e
cinco.

Nas tnforma.ções prestadas aas que..
sItos de números um a três S. Ex."
indIcou qUe a. arrecadaç§.o federa! no
RJa Grande do Norte. du.nmte o úJ
tJmo triênio, isto ~. 1943-1944-1945,
foI de Cr$ 117.678.588.30, para uma.
despesa de Cr$ 71.031.953,40. Veri
fica-se, assim, que o lUo Grande cio'
No1'te, pequenino como é em fB.ce das
outras unidades da Federação, não se
torna. pesado à Nação: a.o contrâ.rto,
entre o que o Govêrna Federa.l arre
cada naquele Estado e o que apll<:a
ali, há um saldo em favor do Estado
na importância de 16 Inllhões de cru
zeiros, sem inelUir o impOsto de C011
swno sObre o sal, arreca.dado DOS
rnerc~dos dlstribuldores.

O Sr. Ministro da. Fs.zencla" lndl<:a.,
como resulta.do da. coleta. do impôs
to do sal procedente do Rio Grande
do Norte, em 1943. Cr$ 1.610.0'74,3Q;
em 1944. Cr$ 2.682.602,70; e. em 1945.
Cr$ 9.729.491,30.

Recolho, desta informaçã.o do Se..
nhor Ministro da Fazenda, umà l1as
causas do eneareclmento d~ v1C1a..
porque a. produção do sal, control'3.da
pelo Instituto. rendeu para os cofres
federais, pela arrec&dação do impOsto
de consumo. a lmportãnda. de Cr$
2.682.602,70. em 1944, enquanto que,
no s.no seguinte, o mesmo impOsto
proc1uz1u Cr$ 9.'729.491,30.

Está a. polícia na Ca.pital da !te
púbUca, à. procura dos açambarcado
res, dos que exploram a economia. po
pulai.· No enta.nto, devta voltar-se
para. as tabela.s do impõsto de consu
mo, onde encontraria, possIvelmente.
como na do sal, as motivos do enca
ree!mento da. vida. da dolorosa sItua-

.'

ção que a.tra.vessa a população bra
sUeira.

Quero, conclUindo mlnhá questão
de ordem, pedIr a. V. Ex.a. Sr. Pre..
sIdente, que, tendo a Mesa. enca.m.1
nhado meu pedido de Informações
a.o Ml.nJstério da Fazenda. enVie,.
a.gora, em face dé minha. reclamação.
as solle1taç5e.s constantes dos itens.·J

4 e 5, respect.1vamente. ao Sr. !C
nLstro _da VJaçAo, porque corresponde'
ao serviço de ~brss contra as sêcaa.
(Item 4) e ao Ministro do Trabalho,
po'rque se retere à aplicação de re
servas dos Institutos de PreV1dêncla.
Socia.l (item 5).

O SR. PRESIDENTE - Oom tMa
satLsfa.ção a.tendereI ao peclldo de
V. Ex.... mas devo lembrar que o
requerimento, ora. fonnuIado, deve
ser encsm1nhado à Mesa por escrIto..
porque o orlginaJ, remetido a.nter.lar
mente pôr V. .:Ex. -, 1'01 para o Jornal
oficIal e dêle não temos c6pl1i..

O SR. CAF'J:: FILHO - Enviarei
ao V. E1:.&, Sr. Presidente, o pedido
per escrito. (Muito bem.) .

,
O SR.. PESSOA GUERRA- - Sr.

PresIdente, pe~o a palavra., pela or..
demo

O SR. PRESIDENTE - Tem a.
pa.lavra o nobre Representante.

o SR.. PESSOA GUEIUtA. (.)
(PeZa orcem) _.Sr. Presidente. pedi
a palavra a 11m de encaminha.t' L

V. Ex.' um requ.er11:n.ento.
Para justl.f1cá..l0, peço a V. k

mandar transcrever, no "Diário d!r.
Assembléia, a seguInte nota. de auto
ria. do Sr. Edgar Teixeira LeIte, re
presentante da. lavoura., na Comtssio-~

Central de Preços, na qual' o j6vem
técnico pernambucano denunda a.
existência de cêrca de cem mil far
dos decharque retidos no lUo Gran;:le
do Sul, por falta de transporte:

, .
"Venho solicltar que .a Com1::J

são de Preços e.um1ne uma medl
eia. que interessa grandemente o
abastecimento do nordeste eo
xarque - que é como se sabe- .'

(.) Não fol revisto pele> orador.
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um dos componentes da. alimenta
ção d05 operários rurais.

Estou seguramente informado
que existem, nas regiões frontel
rlças com o Uruguai, esta.gnados.
a falta de transporte, cêrce. de
cem mil tardos d~ste' produto. em
Livramento. Bagé e Uruguaiana. e
Que não podem aJca.nça: o' ])Ôrto
do Rlo Grande pela deficiência
de transporte ferroviário, agrava
do ao extremo com a crise do car
vão de todos bem conhecida. As
sim. enquanto o trabalhador nor
destino luta com escassês de chat
que para sua aUm{!ntaçáo, adqui
rindo o que existe a preços quase
inabordáveis. muitos milhares de
fardos de charque estão armaze
nados, ameaçados de se perderem.
porque se trata de produto pere
cível.

Mas, esta situação poderia :;;er
resolvida - com vantagem para
produtores e consumIdores. Como
58!be a Comlssão. há muItos anos,
para eVitar contrabando. a classe
rural do Estado do BJo G.tande do
Su~ pleiteou em 1927. junto ao
govêrno Federal. a prornu1ga,=.ã.o
de uma lei Que desnaciona11za.sse
o charque expedido para mercados
nacionais através de portos es
trangeiros .

Em conseqüência. toi baixado o
Decreto n.o 5.574. de 14 de nov~m

brQ de 1929 que excluiu o char
que de produção nacional da
lsenção prevista nas disposições
prellnl1nares da. tarifa. das A1fân.:.
degas e posteriormente o Decreto
n.o 24.023, de 21 de março de
1934, que regulou a concessão de
isenção e redução de direItos
aduaneiros às mer~dor1as de pro
dução nacional. exportadf:Üi para.
portos bras11e1:os, em trânsJ to por
territ6rio estrangeiro, 'excetuou o
charque.

Mas os tempos se mudaram e
hoje. as próprias classes interes
sadas. do Rio Grande. do Sul, es
tão de acOrdo, qUe esta. situação
seria nlodUlcada. levantando par
cial e temporà.ria.mente. a exce
ção para certas quantidades de

charque. que POderiam assIm
ser remetidas para. o nordeste.
através do p6rto de Montev1déo.
Examine!' vârios aspectos do pro
blema: o da urgente necessidade
de abastecimento do nordeste: o
de nenhum prejuizo Que pa.ra o
fisco advirla da. medid.a. adotadas
113 necessárias precauçôes. uma
vez Que se trata. de quantidades
certas,. limitadas; a exequlblU
dade da medIda. Sob o ponto tie
vista prático. uma. vez qlle está
assegurado o escoamento do pro
duto naclanaJ. através da Ferro 
Carril do Urugua1. Ao mesmo
tempo, que êste escoamento ~e

processaria, via. Montevldéo. a
Viação Férrea do RIo Grande do
Sul. ficarIa. aliviada, e poderia
efetuar o transporte de outros gê
neros notadamente de cereais, etc.

. e também o pOrto do Rio Grande.
onde está havendo demora nos
serviços de carga e descarga dos
vapores.

O nordeste está. carecent10 ur
gentemente de c.harque de
charque que existe no Rio Gran
de. Cumpre, examinando o assun
to do alto ponto de lnterêsse
público. remover um obstár,u10.
que depende tã.o soment!i:' de uma
providência de ordem administra
tiva que pode e deve ser tomada
com a maior urgência..··

Enquanto jsso, Sr. Presidente, o'
nordestino passa. miseràvelnlente. se..
lnanasinteiras sem se alimentar de car
12e. tendo diminuído suas energias fJsi
cas e. conseqüentemente, sua capa
cIdade de produçã.o.

Era o que tinha a dizer. <Mu.ito
bem: muito bem.)

l:NDlCAÇÃO N.O 91. ~ 194G

Sugere co Poder Executivo pro
videnciar no sentido de serem /e!
tas remessas mensais de carne de
:rarque para o nordeste_

Requeiro que a. Mesa. da Assembléia.
ConstitUinte. faça. um npêlo ao Exmo.
Sr. Presidente da RepúbIlca..nosentllio
de promover por lntermécl1l) dos po
deres competentes, remessas mensais
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de ca.rne de xarque para o nordeste.
regJAo onde êsse produto constitui o
pr1nc1pal componente da. allmentação
da populaçA.o pobre. cujo preço de
Ct$ 15.00 o quIlograma. é Inabordá
vel pelos seus conswn1dores.

Sala das Sessões, em 27 de mala de
1946. - Paulo PessOa Guerra.

A Imprimir. .

O SR. EUZEBIO ROCHA - Se
nhor Presidente, peço a pslavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. EUZEBIO ROCHA (Pela
ordem.) - Sr. PresIdente, tem esta
Casa recebido, sempre, os apelos que
lhe são dlr1gldos. com a lndiscutlvel
preocupação de atendê-los.

Acaba de chegar-me. de São Paulo,
um telegrama. de que desejo dar cl
êncJa a todos os Srs. Representantes:

"Funclonárlos Departamento
N a.c1onai Café despedidos em
massa gentileza inteirar-se têr
mos Decreto de 22 e defender em
plenárlo nossos interêsses. Inde
nização não é .interessante par.3,
funcionários que conta.m 15 aDOS
serviços. Contamos com o apolo
do amigo e dos companheiros de
bancada". - João Ribeiro da
Silva.

O Sr. Café Filho - Solldarizo-me
com v. Ex.... com IDulta satisfação.

O 8ft. EUZEBIO ROCHA - se
nhor Pl"esldente, meu objetivo é en
viar à Mesa um requerimento; ant~

de fazê-lo, porém. tomei a liberdade
de transmitir à Casa o telegrama que
acabo de ler.

Creio. Sr. Presidente, que dispenSa
Inaiores cons1derações -& justiça da
causa. dêsses func1onâr1os. Além do
mais, é certo que aquêles que contam
com maior número de fLnos de serviço
e são mais idosos, lutarão com gra.n
des dificuldades para. encontrar tra
balho e serão grandemente preJucll
ca.dos. juntamente com as suas fa
InfUs".

Urge. poIs. encontrar uma forma
conclliatór1a de aproveitamento dêsse
pessoal.

Parece-me perfeltamente Justo 88

atenda aos anseios dos alUdidos tun..
c1onárlos. (Muito bem; muito bem.)

O orador envia à Me3a o :Jfl
gulnte:

REQUER.IKE:N'TO N.o 180-48

Solicitam ao Poder Ezecutivo
informações s6ÕTe a situaçdo doa
lu:ncionárjoS do Departamento Na
cional do Café.

Considerando as apreen..sões com
que os fund.oné.r1os do D. N. C.
vêem a forma pela. qual vão .ser cUs-
pensados; I

CoIl5iderand() a con'VenJêncla. e1n se
atender aos ref-erldos funcionários
em seus justos e.Pêl05:

ReQue1l'o que se soUcltem. nos têr
mos do art. 61. § 5.0 do Regimento,
lníormações ao Poder Executivo sôbre
o seguinlte:

a) se está sendo examinada 6.
situação das funcIonárlas: do D. N.
C.. com maU; de 15 anos de setviço.
aos qua.is a dispensa mesmo com m
den1mção não MSeg'ura poss1b1Udsde
de existência. branqWJa. para 51 e para
os seus;

b) Se não cogita. o Podoer Executivo
da possiblUda.de do aproveitamento
dos que preferirem optar;'por eSS&
solução. menos onerosa., al1âs, a.oe
cofres púbUcos.

Ss.1a. das Sessões, 1:1 de mato de
1946. - Euzébio Rocha.. - Berto
Condé. - Baeta Neves. - Leopoldo
Neves. - EzeqUiel Mendes. - Be
nfcio FontenelZe. - AbeZeudo Mata.

AimprtmU. '
O SR. FLORES . DA CUNHA 

Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem..

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. FLORES DA CONRA 
(.) (Pela. ordem) ~ Sr. Presidente.
requeiro, de acOrdo com o art. 61. I
5. o do Regimento, que sejam soUc1-

(.) Não foJ revisto peJo orador.
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tadas informações ao Govêmo. por in
termécUo do Minlstério da Educação
e Saúde Públlca, sôbre os motivos
que levaram o SecretárIo de Bduca
~ do Estado do RIo Granàe do Sul
a feehar o Instituto de Educação da
quele Esbdo. durante dez CIO) dJas.
com suspensão e dtspcnsa de vãr10s
proressôres e a aplicação, me~mo de
outras penaUdades.

O requerimento Que apresento, está
!ubscrito também, pelo Uustre Se
nhor Deputado Raul :PUa..

A imprensa, pelos jornais de POrto
Alegre e da Capital da República. deu
conhecimento do ato do SecretárIo de
Educação do Estado do Rio Grande
do Sul. pelo qual foI ma.ndado fechar
o estabelecimento de ensino em aprê
ço, aplicando-se sanções a várias de
seus professôres.

Desejo que o llustre professOr que
exerçe a pasta da Educação possa in
tervir no caso. de modo a restabele
cer a disciplina naquêla notável casa
de ensino, ao mesmo tempo, evi
tando preju:f2.os aos alunos: que a fre
qUentam, os QUais se acham em vés
peras de exames parc1a.l.s.

Náo Quero, Sr. PresIdente, por ago
ra, exam.inar a justiça ou a injustiça
do ato governamental praticado. De
sejo, apenas, colher informações do
Govêrno Federal, a f1m de, em mo
mento oportuno, salientar que os pro
fessOres daQuêle grande estabeleci
mento de ensino têm razão para sen
tir-se profundamente. melindrados
com o ato do Secretário da. Educação.

Não há 24 horas. li no "Correlo do
Povo". prestigioso órgão da. 1Inprensa
r1ograndens~, telegrama assinado pela
nata. da cultura gaúcha. no qual se
declara solidarIedade com os profes
sOres suspensos do exercício de suas
funções e quiçá. outros demitidos de...
laa ...

Nilo hã, na criUca. ao ato. que man
dou fechar o Instituto de Educação
do Rio Grande do Sul, dist1hção de

_ Dartldos. Todos estão revoltados com
& inJustiça praticada.

.Espero sr. PresIdente, receber as
1D!ormações do MlD.1stérto da Educa..
• para. Ill&!s prolongadamente, es-

tudar o ato incrim1nado e fazer-lhe,
ao mesmo tempo, os devidos reparos.
(Muito bem; muito bem).

O orador envia d Mesa o ,e..
guinte;

REQUERIMENTO N.o 181, DE 194-6

Solicita. que. por tntermédio do
Ministério da Ed.ucação. sejam pe..
didas informaç6e$ ao Poder Exe
cutivo s6bre os motivos que de.J
terminaram o Secretario de Edu
cação do Estado tlo Rio Grande
do Sul a fechar .o Instituto de
Educação daquele Estado. durante.
dez dias.

Requeiro de s<:Ordo com o art. 61"
§ 5.° do Regimento. que se solicitem
1D!ormações ao Govêmo, por inter
médIo do Ministêrlo de Educação e·
Saúde, sõbre os motivos que determi
naram o SecretárIo de Educação de
Estado do RIo Grande do Sul a. fechar
o Instituto de Educação daquele Es
tado. durante 10 dias. com suspensão
e dispensa de vá.rios professores do
mesmo e outras penalidades.

Sala das Sessões, 27 de maio de
19443. - Flores da Cunha. RauZ
Pilza..

A imprLnUr.

O SR. ERASTO GAERTNER
Sr. Presidente. peço a palavra. pela.
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a p::t
vra o nobre Representante.

O SR. ERASTO GAERTNER (Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente. Quando
a Assembléla. aprovou. 11á poucos dias,
mação de congratulações com o Poder
Executivo pela medIda adotada de ln
terleri't' diretamente nas fontes de
produção, s. fim de proceder, por ln
terinéd10 do Serviço de Subsistência.
do Exérc1to. à distribuição dos gêne
ros de primelra necessidade. votei.
acompanhando o meu partIdo. contra.
essa. moção, e assim procedi, não, ape
na.s. por questão de dlsclpUna ~art1dA..
ria. mas por um imperativo de cons
clência. •

(-) Não toi revJsto pelo orador.
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Muito embora reconheça que se im
põe a neces;1dade àe o govêrno aàotar
providências enérg1ca.s. talvez radl
cals. para fazer frente à gravfssima.
situação aUmenta.r dos grendes cen
tros, prIncipa.lmente da Ca.pital Fe
deral, não podemos fazer uma IdéIa
bem clara dos resultados qlre admão,
não só pan () (:omérclo hoIle$to. ,como
Igualmente para. os la.vrs.dores, dessa.
lr..terferência tão direta que o Poder
Exeeutivo vai reaUza.r.

Por razões expostas, Sr. P!"esJdente,
tomo a llberdade de apresentar a
V. Ex.- requerimento de lnfoI1IlaÇóes,
a fim de que seja encaminhado ao
Poder Exeeutlvo.

De há. muito que se analisa aqui o
mecanismo complexo da carestia e. 50·
bretudo, a. fuga. dos trabnlhadOl"e1i dos
campos. em todos os seus aspectos.

A questão é multo simples e em
poucas palavras pod~ ser sintetizada.

O nosso lavrador, o caboclo que tra
balha na lavoura. formou Idéia. Uusó
..la, resultante, p.r.lnc1palmente. da
propaganda da ditadura. quanto à
vida. das grandes cidades. Ouviu dizer.
já no ma.to, onde $e encantn., q'Je,
nos centros adiantados, 06 salários são
multo mais altos. FoI Informado, tam
bém, de que. nas metrépoles, a sua
saúde e a d~ sua !a1l11lia são prctegl
das pelos Institutos, pelas organ1za.
çães de previdên<:la. e sabe, ainda,
qu~ no Rio de Janeiro existe um
SAPS, que leva. a ttlimentação a.os tra
baL'la.aores na sede das própria~ obr.as.

Sr. Presidente, êsses lavradores. que
viram cre~e(!r progressivamente o pre
ço da.s ut1l1d.ad~s, que v1ram alcançar
níveis prolbitivos os tecidos; enfim.
que viram tudo subir assustadora
tnente. - $Ó não viram uma coisa: o
preço do produto, que resulta do em
prêgo do ~u trabalho.

.A. batata" PO~ exemplo, no Norte do
Paraná, .cUita Cr$ 0,30, e nós. aqiq.
adqu1r1J:noJ a c1ueo, se15 e oIto cruzf!1..
1'08 o quilo.

Tenho rEcebido telegramas de Cor
n~1io Proc6pio, municlpio próspero e
laborioso de meu Estado. tradUZIndo
apélos angustiosos dos trabalhadores,
OS quais reclamam que estAo sendo
atualmente fot"ÇB.dOss. vender sUas

;afrafi pw pre~os abaixo· dos consJg
na.dos nas tabelas de etttergêncla.

No Paranâ, a lavoUl'a assistlu a ~Ol

drama earacteristtco: terras fertUissl
mas, trabalhacta.s por lavradores ho
nestos e crentes; confiaram êles nas

-promessas que lhes foi feita o ano pas-.
:iaq.o; pois bem: as safrlls dêste ano,
em função do esfOrço redobrado dos ~

nossos lavradores. sã.o enormes, e es
tamos vendo que as recentes med1da.a
adotad.ás pelo Govêrno da Repllbllca,
Quanto aos gêneros de p:-lmeira ne
cessidade. rcsultar'do em d~trlmento

dos preços que os lavradores estão es
perando. E·' posslvel mesmo que se
jaU\ inferiores a.os preços normais e no.
zoáveIs, visto como a. produção é mul
to alta.

F..JÇ.lste. assim. entre os lav(adores,
cérto desAnImo e revolta. o que de
térmJnarA a. agravaçã.o da. 61tuação.
até o pró~o a.no. com a conseqUên,:"
ela de escassez de víveres em todo o
pais .

Lavmdores. alguns mehs amigol,
afirmam. que. no aoo próximo. plan
tará!), a:penas o e~senclal às suas es
trItas ne<:esllda.des.

Em tais têrmo3. o meu requerimen
to tem como objetivo principal adver
ttr o Govêmo sObre as ca.utelas a se
rem adotadas. no sentido da proteção
q~ ~eve ser d!,spensada aos interêsses
de nossos lavradores. (Mufto bem;
m:uito bem.)

O orador mvia ã Mesa o se..
gutnte:

L""Ql1ERIMEN'1'O H.o 179. DE 1946

Requer ujam. ~olicita.da3 ao Po
der Executivo intQrmat;6es 86bre
cu nQTm43 a serem adotadas pelo
Se.rviÇD ele Subsi:sténCÚI elo E:J:ér
cito paTa eJetucr com.pras nos
centros produtores•

Tendo em. vista a or1.entaçi.o a.do
tacla pelo Gov!~o. visando remover
os fatores de encareclInentQ doa gê...
Deres al1m~ntic1os, requeiro, por 1nter
inécUo da !4eéa.. seJ4UD sollcltAdas m
.formaç6es ao Poder Executivo sObra
o seguinte:

1.0 - Que no~as sem adota.das
pelo Serviço de 8ubslstênc1a do Exér-
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i:lto para efetuar as compras nos cen
tros produtores?

~,o _ As compras serão feitas dire
tamente dos la:vradores. nas respecH
vas làvouras, ou dos comerclantes es
tgbeJec1<los n2S proxim1dàdes dos cen-
tros de produçáo? .

3.° - Qual o critérlo 00 preço a
pagar? Comprando-se aos lavradores,
~ente, pagar-se-lhe~á o mesmo

· preço que se pagarA ao comercIante.
llabendo-se que sempre há, Inlcls.1-.
~ente. dois preços em transações
~ess3: natureza: o do lavrador, do pro
dutor direto, e o do primeiro lnterme
1i1árlo, o comerciante e seus agentp 5
110 interior?

4.° - Qual será. o critério da com
pra? Obedecer-se-á ao regime de 11
berdãae de oferta., assegurando-se aos
produtores a faculdade de vend~r
aqu1]o que lhes convenha? Ou esta
belecer-se-á o .processo de coação, for
çando-se os agricultores a desfazer ~se
dos produtos, mesmo quando assim
contrariem a própria conveniência?

E' de SUgerIr, com a devIda. venIn,
que as medidas extremas adotadas.
prejudicando senslvelmente o comer
<:1ante honesto, não devem lmport9.l'
em vilipêndio também pa.ra 05 nOSSlJS
agricultores, já tão desanimados e
mesmo revoltadas com a adm1n1stra
ção pública que, até aquI, só tem al
ternado o esquecimento e o abandono
com atos e medidas operando exclu
sivamente em detrImento e prejUÍZO
dessa. gente laboriosa e sofredora..

sala das Sessões, 2'1 de mato de
1946, - Erasto Gaertner,

A imprimir. .

O SR. EUNAPIO DE QUEIEJ.02í
Sr. Prcs:dente. peço a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - lfem a. PtL
lavro.' o nobre RE"presentante.

O SR. EUNAPIO DE QUEIROZ
(PeZa ontem.) U:,l! o seguinte clfscur
~o): - 6r, Pres1den~e. entre outros
~suntos da maior oportunidade para
~ soemutmento da economia nilclODa~
101 denunciada nesta Assembl~a~ po:'

· 11m ilustre repr6sen~nte ~ano. a si":'
tiJ,B.çiio do pOrto de nhé~s.

Aproveitando-me desses d~o~~tl

· .cós clnc::l minutQs que nos permitem

a liberalidade do noS$o PresIdente, ve
nho ferir o a.ssunto sObre outro aspec
to, rescrva.ndo·me para, em ocasião
oportuna, aI~allsa.r devidamellte o pro·
blema désse pOrto. que é de lnterêsse
nacional, relevR.I1te e Urgente. abran·
gendo ~ssa análise lnterêsses do pOr
to de Aracajú, ambos vit~mas da in
fluência de um seu vizinho, po~er060

concorrente, que ê o pOrto da. Bahia.
O pôrto de Ilh~us. de acesso difícil,

por uma barra constantemente asso
rcaõa por agentes divel"sos. permite
entretanto a entrada de navios, ca
lando entre 12 e 16 pés, conforme as
marés. Quis o destino, em mt', hora,
que dois per~gcso::; obstáculos viessem
c.gravar :lS condições d~ navegabUida
de d:l. barra.

Primeiro - O enorme tubo d~ suc"
ção àa drag:l "Bahia", que se despren
deu quando esta, em 1938, a11 op~rava,

indo pIRntat"-se nas areias do leito do
l;anal de Rcesso. Tentativas inrrút![c~

ras lJara sua retirada foram realtz3.
das enl 1939. pelo Govêrno Federal e
desde Então aguarda·se ~ ação benfa
zeja do tempo.

Segundo - Um pequeno nav:o, que
em 1939, emborcou e afundou sublta
mcr.te, fronteiro ao tubo da draga.
guardando em seu bojo' multas deze
nas de vidas pr:::ciosas. constituindo o
fato um:1 das mais espantosas trage
elas em nossos anais mar1timos. Apê
los 05 mais veementes têm sido feitos
por todos os meios e modos para sutl
retirada. e jama:s uma. provldênci~

sequer foi inIciada.
O canal :!.a. barra. de então para <:á.,

oscila. entre estas duas sentinelas trá~

g1<:2..s. que exclusivamente desafiam a
boa vonta.de dos Departamentos com
petentes.

NflO .se diga Que existem dlticuldll
des d~ orclcrn técnica, po~s não será
preciso citer que há pouc() ~empo Iol
ergulda da: l~tpa dp' !und~ ~o pOrt.o
de Nova York. o "NormandJe" com
tódas suas 70.000 toneladas.

Ali mesmo, em SalvadQf. a ppuC'o
tempo .t"'l~bé?D. foI reti~do o lt."l.bl..
r!l. de umas 5.000 tons. creio. da fun
do da. Bahia de Todos as Santos e
serviços como bses s!o triviais.
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E. Jamais Se diga. que dUlcuIdades seguiu-se certa. feita, que dois dêles,.
financeiras possam obstar a retrf· -conduzissem 60.000 volumes. traçA0
buição de um pequeno serviço, vItal da ca.rga qUe por aqu1 se uumu!ava
aos interêsses de tôda ordem, de uma destinada. a Ilhéus.
região Que contribui anualmente para Rleação tal. foi levantada., que a
o erárIo federa.l. com mais de uma. salvadora medida morreu no nasce
centena de Inilhôes de cruzeiros, s~m douro.
receber ao menos, em compensação.. Era preciso protejer a navegaçáo
qua1sque:J:' be.ndfcios de ordem ma· nacional mesmo Quando 1nex1~ente

terlal Que mereçam citação sequer' I pa.ra aquele Pôrto e mesmo qUe uma
Mas. Senhores Constituintes. exis· grande e operosa população estivesse

tem circunstâncias mais graves para vivendo mGmentos angusUosos. 
os im.ediatos lnterêsses da região Eul Srs. Constituintes: A guerra. já
baiana. e que justamente conduz1ram- terminou há um ano; o Canal da.
me a esta. trIbuna. ba..-ta continua oferecendo as mes-

Apesar dos obstãculos citados, que mas características com natural va.
desde 1938 e 1939 vieram agravar as riação para melhor ou pelor; os n::-.~

condições da ba.rra de Ilhéus. a p:ro- vios estr8Jlgelros continuam v1s~tand()o

lundidade do canal pouco se alterou; Ilhéus. ultimamente em maior núme
continuando a perm1t1r acesso aos TO; e. Srs. Constlt1ntes - Ilhéus con
mesmos navios que anteriormente vl- tinus riscado do mapa pata a Ma-
.sltavam o pOrto, numa média de 5 un1- rInha Me.rcante Nacional. .;
dades nacionais por mês - sempre e Depois de ter usuIruldo uma. situa.-
sempre su~rlotados de mercadorias ção em que comunmente estavam
e passageiros - e de uns 20 çar- atracados em suas pontes. slm1Jltâ
guelros suecos e norueguêses por ano. nesmente. uma meia dúzia de navi<Js

Com a entrada do BrasIl na guerra, dE.' cabotagem e transatlânticos atora
em 1942, e o afundamento de nos:;as inúme.ros barcos menores, - con!or-
navlos que atingiu. dizem. 30 % do me ê~tes documentos fotográficos Que
total da frola, foi que a Comissão dp ponho à. disposição de VV. EEx.a -;
Marinha Mercante, houve por bem, depois de ter conquistado PQr um gi
Sl:SPender drasticamente o tráfego gantesco trabalho. o oitavo lugar na.
marítimo para Ilhéus. alegando !n- classlficaçáo pela. importância eeunô
terêsses superiores da Naçáo - nhéu:; mies. dos portos brasllelros. Ilhéus
:,,1 então declarado: P6rto sem 11a- chegou à triste contingênci.;:t, Srs. Cons-
'Vio - Ilhéus. Srs. Constituintes, como tituintes. de util1zar pequenos e ob-
VV. Exs. sa.bem, é o altavo põrto bm- soletos barcos de made1rn e feITO
allelro e é o entreposto eeon6mico da. a fim de Que não cessarem por com~

extraordiná.r!a região Sul ba1a.n-t. pleto as suas llgações comerciaIs com
Esta ~eg1âo. Sn. C<lnst1tulntes. no outros portos do Pa.is já que ~s de

Julgamento da Comissão. deIxou de Sant08 e Pôrto Alegre que maJs Jn
interessar à. Comunidade Nacional!! teressavam à zona, cessaram por com-

Com o ab:legado patriotIsmo com plet,o. I

que os brasileiros sabem enfrentar
quaisquer situações. quando entra em Diz-se no Norte, Que uma desgra
JOgo o nome do Brasl1. suportamos çn. nunca vem SÓ. E' fato. Ao tempo
estoicamente o golpe, cujos et~itos em Que Dhéus foI declarndo Pórto
di'""' d Ih t sem naVio. eram postas em uso novas

:pc em ser m.::Lb~na os. seme ar. es t."belas de fretes marltJmos. Senho..
aos que alguém sofresse se seus pl1l-
m6es deixassem. de funcionar. re$ Constituintes. VV EEx.- não

Ignoram que a d1stAncla entre Ilhéus
Fato singular Srs. Constituintes: e Salvador -é apenas de 120 milhas

05 navIos estrangeiros continuaram e entre Santos e a mQmQ Salvador é-
&. vts!tar Ilhéus. penetrando no i'O!- de cerca de 200 mUhas. Mas Senbo-
110 sempre que o qu1zeram. res Const1tuJntes. o Impossfvel de

E como para aI! viajavam, sempre acreditar é que os fretes de IlhéUl
yir!oa. partindo dessa Capital. con- a Salvador se tornaram. e contfnuam·
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sendo ma.is caros que os de Santos
a Balvadorl

De nada têm valido até hoje Se
nhores Constituintes, os apelos. vee
mentes e jusUssimos para que C'es~e

tão prolongada exceção. E é por Isso
Srs. Constituintes, que venho 7d,.ler
me do prestiglo desta respeitável
~etnbléla. no sentido çfe que V~ss.':

Excelência Sr. Presidente queira so-
. llcItar dQ Exmo. Sr.'Minlstr::l da

Viação. Que. enquanto as provltlên
elas eficazes e wadiâvels já reque
ridas não possam ser realizadas, seja
Q.uanto antes restabelec1ao o tráfego
regular de navios nac10nais para o
Põrto de Ilhéus. ao menos com :~ vi
s1ta de uma s6 unidade de caTt!.L e
passageiros por mês e que sejam re
vistas as incríveis tabelas de fretes
para aquele PÓrto. conforme reque
rimento Que tenho a honra de enlre
gar a V. Ex.a • (Muito bem; muito
bem.)

O orador envia à Mesa a Se
guinte :

mOICAçÁO N.o 92, DE 1946

Sugere a.o Poder Executivo pro
vid4nCias no sentido do restabe
lecimento do tráfego maríttmo de
navios nacionais para o Pãno de
llhéos. revistas as tabelas de fre
tes entre aquele p6Tto e o de Sa.l
vador.

Requeremos à Mesa que se digne
soUcltar do Exmo. Sr. Ministro da.
'fiação e Obras Públicas, providências
no sentido do restabelecimento do trÁ.
rego marltlmo de navios nae:lonaJ.s para
o Pôrto de Ilhéus e de que sejam re
vistas as ta.belas dos fretes entre aquê-

. le pOrto c o de Salvador.
SaIa das Sessões, 27 de mala de

1946. - Euncipio de Queirós. - Re
nato Aleí:ro. - Regis Pacheco. 
Alo1/sto ele Castro. - Negreiros Fal·
cac. ....;.. AltamirandG Requício. - Víef-
rlJ de Melo. <

A impr1m1r.
O SR. VIEIRA. DE MELO Sr.

Presfdente. peço a palavra. pela. or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
la'fr& O nobre Representante.

o SR. VIEIRA DE MELO: <Pela
ordem) (.) - Sr. Presidente. Srs. Cons
tituintes, de alguns dias a. esta parte
estabeleceU-se nesta Casa o hábito da
leItura de telegram~ de feI1c1ta.ções
ou protestos a. propó~ito das atitudes
polIt.fcas dos representantes baianos.
no debate que há tempos agltou esta
AsscmbléJIt •

;:-ambêm teria. não um. mais. possi
veLmente. centenas de telegramas a lêr
desta tribuna si dela quisesse lazer um
meio de propaganda pessoal ou de ex·
pa~ão de minhas vaidades. prefiro,
todavia. que êsses telegramas, ao in
vés de enriquecer 0\.4 de engrossar os
Anais desta Casa, durmam no meu
arquivo como testemunho de minha.
conduta política. e reCoIÚortante prova
de so1fdariedade dos meus am1gos.
. Deixo de lêr tais documentos e pre

fIro trazer outros que não dizem res
peito à minha vaidade, mas à. defesa.
dos lnterêsses dos n~sos correligioná
rios, vigilantes que estaremos sempre
para que nunca possam sossobrar.

De Barreiras. minha terra natal
onde o Partido Social Democrât1c~
obteve ampla vItória em tÔdas as elel
çõe$, desde a de Presidente até a de
Deputados, e que. por um caprIcho
bem compreensivel, continua entregue
aos nossos adversários, acabo de rece
ber noticia de que a situação local foL
recrutar, entre caloteiros, indiv1duos
sem profissão. as autoridades poUc1a1s
que hoje lhe velam pelos destinos.

De Livramento, chega-me a comu
nicação de Que o prefeito local está
realizando verdadeira compressão sO
bre o funcionalismo municipal. não
para reduzi-lo. mas para substltuI·lo
pelos seus correligionárIos.

De São Félix, veio-me telegrama.
acusando fatos desenrolados em Mu
ritlba, onde o nosso correllg1ona.rlo. Sr.
Wilson Simões Galvão, acaba de ser
preso e maltratado pelo Delegado de
PoUcla.

De Santo Amaro. .:tue, llonra. seja.
feita. estA entregue a um maço ao
cujas quaUdades pessoais rendo mi
nhas homenagens. part1clpam-me ter
sido all substituldo dracon1anamente o

(.) Não to! revisto pelo orador.



fanC1o~á.r1o liélso~ l'~i16r1c AlQUQ.\!er
g'qe, por sllllples mo~vo c1e na.tur~

pol1tica..
F1na.lm~te, 'tie Santa Maria ~a. Vl

tór1Jt, outro telegnma revela que. não
obstante recomendações expressas do
?T. Presidente da RepúbUca, for~

tlpmeadas aqtorldades que hão de con
tinuar. ali, os desmandos já pr~tica
dos contra correligíonáftos JlOSSOS.

5rs. Constituintes, tudo tsto repre~

sen ta, para mJm, grande surprcza.. Es..
!-ava acostUInado a ouvir proclamar,
c1esta. tribuna. as virtudes altamente
democrátlc'&'s dos nossos adversárioS, e
o que vejo, agora, é que êles são muito
humanos: é que a montanha. depois
de rugir e estremecer, pariu um sapo#
{Muito bem; m'ijita bem.)

O SR. MAURIOIO GRABOIS ~
Sr. Presidente. peço a. palavra. peJa
ordem...

O SR. P~ESIDl!:NTE- Tem a pala
vra o nobre ftepresentante.

O SR. MAURíCIO ORABOIS (Pela
ordem) (.) - Mais um~ vez, Sr. Pre
sidente. aproveito a circunstância de
V. Ex." permitir falar pela ordem.
para trs.z2r ao conhec1mento da Casa
as arbitra.riedades que continuam &

. ser cometJdas pelas PolicIas do Distri
to Federal e de São Paulo, contra tra
balhadores, intelectuais, funcionários
e homens de tOdas as categorIas soclalS.

Vou enumerar ta.tos concretos, para
que a Assembléia tome conhec.fmento
de atentados contra os cUrelto.s ele
J:Pentares de reunião e palavra, que
não est!o sendo respeitados neste mo
mento.

As prisões continuam diàrlamente.
Quero denunciar, desta tribuna.

acontectmentos que não estão de ac6r
do ~om a democracia.. mas em pro
Supaa l:ontradlçAo com as vltórtas U
berals obt1c1as pelo nosso l)OVO.

O I»l-eapltlo fio Exército Antonio
Rolembei'g. figura conhecIda. como
~'er:p.ento detllocrátlcQ. Uder da proJe..
tão tI~ ~tli'a AUança. Na.c1ona.l Llr
bertadol:~,fol PTêso np La.rio da Oa
f!qca, qqançio pre#lenclave. as arbltrs.~

lJ~ad8& a~ J?ollcla p bàrbara%Jlente

espan,c;ado. cont1;\ue.ndo na. ~ol1cla a
ser sev:l.c1ado, a. sofrer tortlJ,ras.

O operário Davi Janset1 de Oliveira.
prêso a 18 deste mês, fato já àenun
cIado desta tribuna pelo Deputado
Agostinho Dias de Oliveira, continua
.prêso. sem que se saib2. o motivo.
jgnorando~:se seu pa.ra~efro.

O operário da Llght, Pedro Carva
lho Braga., também toi detido ~
motivo. ignorando-se seu paradeiro.

Há pouco, um homem do povo pro
curou-me para dtzcr·me que u'a mãe'
angustiada reclama. o desa.parecimento
de seu !ilha. Antero da Silva Campos..
comerciário. Indo l\ Policia soube que
estava prêso, lncomunlcável, não ten
do conseguido avistar-se com êle.

Sáo êsses, Sr. Presidente. os fatos
que presenciamos. aqui., 113. Ca.pital .:ia
Repübllca. E como se isso não basta.s '
se, recebemos de Santos telegratna di...
rigido à nossa bancada nos seguintes
tênnos: -"Sindicato elos conferentes e

consertadores de carga. e descar
ga de;> Põrto de Sa.ntos, reunidos
em assembléIa Geral, a.pelam para
digno Se~ador no sentido de In..
~~rceqer n;t llb~rtação do seu as
floclado Aptõn~p de Lima. cbefe
ae J1Ul\lerosa. fam1lla. prêso sem
culpa forma.da bâ. ma1s de 16 dtns
e reeolh1do ê. Casa <le Detelll;4o de
São Paulo. .AnteofpadaIQente,
p,gIlI.dece. - Jaaflczim ~ul1U3to de'
Oltveirq.

Ré. ainda o caso d.o advogado VaI..
demnr Figueiredo. que todos sabem nft.o
ser comun1sta.. Pelo simples fato de
ter realizado o contra.to da. "Tribuna
Popular" t é ameaçado de morte pelo
lrmão do Chefe de Pollcia. Oapitão An..
tOnio Pereira Lira, quê chegou mesmo •
EL a~edl-10, dando-Ibe recados te1'
rorLstas. dizendo--lhe que estava dl&..
posto a assasa!nar o Capitão Ag11dQ
Sare.ts. e o Senador Luis Carlos FreA
tes.'

Sâo êsses tatos que presenc1amos em
plena. capital d4 J'elll1bUca. Quando
li Parlarpento es~ e1abo~~o & carta
Magna. para. o pais.

~CNi çirc~ da PqllcJ.a, oen~, na·
Rua da~ , ~Il ~~ ~, 41~U~@f.
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que todos conhecemos, encontram-se
os seguintes presos: Otacmo Rosa L1
ma. Is1nar Rodrigues, Jaime Magalhães
da Silveira, Ovídlo de Sousa, Carlos
Fernandes. Aurélio. Válter. Nilo Pires
:aranco, Manuel, Wlleta, .José Cupertlno
de Carvalho, Sattório. Vicente de Car-
valho, Valdir, O:nêrlo Alc:ebíades auer
re1rQ dos Santos. João Gomes de Oli
t~1J:~, W1lson Carvalho dos Santos. José
LlJls Ferreira e Afonso Costa..

O nome de alguns prêsos estão \n
completos. porque operários que sa1
r:un da prisão nlto os puderam obter
Integralmente.

E se ainda não basta.sse: acham-se
desaparecidos. não sabemos se prêso:>
ou mortos. os seguintes cldadlos bt'8.Si
JeirDs, embora se diga. que vivemos
num regime democrátjco:

E}.vtdlo Fra.ncisco de Sousa, residen
te i10 RlIa ParanlÍ. 102. Casa I; Esdras
Fonseca Dórla.. Rua José Bon1fãcio,
.13 - Todos os Santos; Ezaú Fon
s~a Dóris, estudante, Osva.ldo Calan:
tOnlo, MáriQ Lôbo, Justin1ano Gonçal
ves, Mário Medeiros Lopes, Rosa Bit
tepcourt e. An~n!o Silva Campos.

São êB~es. Sr. Presidente, os acon
t«lmentl)S que deSOnT9.m nossas tra
dições democrátlca.s.

Não é possível que, após a eleIção
de 2 de dezembro, depois da derrote
m1Utar do nazism.o, nepois mesmo que
desta trlbuna toranl acusados os res
po11báv~ls pelo Estado Nove pela prá
t1ca de crimes contr~ a democr~cla,

»Ao l!le protesu contra. êsses tatos in
dJgnos de um povo democrático como
o povo braslleiro.

Espero que a Assembléia. com?reen-
. clendo &ua. respon.sa.b1Udade, procure

averiguar eSS8.J ocorrências, e nA.o veja
~ uma. Questão exclusiva do Par
f,ldo Comlm1sb., mas fato Que atinge
lWofundpmenta a democracia ds nossa
ten&.

DeTemos lembrar-nos de que os
. ataqUes real12a.dos contra comunistas
e muitos nã.o comunistas. que aqui
citei, são ataques a todos os democra
tas, 1ncluslve, no futuro - nAo po
demos saber aos próprios deputados,
eeja qual fOr sua. bancada, desde Q.ue

se coloquem contra o retrocesso da
democracia. a que mUitos dos respon
5â.vels pelo Gavêrno estão levando o
pais. (Muito bem. Palmas da. bancada
comunista. )

O SR. NEGREIROS PALCAO
Sr. Presidente, t>eço a. pala;'ra ~1.a.

ordem.

O' SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante..

O SR. ~~GREIROSFALCAO (Pela
ordem> (.) - Sr. Presidente. pedi a
palavra a. V. Ex}" para. desincumbir
~e de solicitação feita por amiç'os de
dicados e correl1gionârios de Cancel-

o ção do CO'lté, os quaIs dirigiram ao
então Chefe do Govêrno um apelo no
j:ientido da construção de açudes na
quela zona.

A Prefeitura de Conceição do Colté,
há cêrca de três anos, tinha, com os
recursos da pr6prIa comuna, iniciado
a. construç5.o de um pequeno açude.
mas as dificuldades obrigaram-na a
suspender os trabalhos. ficando, as
sim. paraliza.da. a iniciativa. útil e
deseJa.da. pelos sertanejos do nordeste.
Note-se. SI' . Presidente, que. ante
riormente, a PrefeItura de COnceição
do Coitê, com as de Joazelro. It~be

raba e outras. se tlnha dirigido ao
MinIstro da Viação. pedindo a. Sua.
Ex.- o prosseguimento do serviço. A
Inspetoria de Obras contra as Sêc:lS.
na Bahia.. apesar do desejo de aten
der àquelas munlcipal1dades. também
providências não tomou 8. respeito.

Nestas condjções, Sr. PresIdente,
conespondepdo ao apêlo recebIdo da
queles coestaduanos, peço a. V. Ex.a 11
CeDçp. 1Y,1ra ler. a fim p,e que sejam
insertos nos Anais da Ca.sa a carta,
o memorial e os a.ponta.mentos envia
dos, a fim de que, clentIUcado dos
mesmos, o honrado Sr. Presidente de.
RepúbUca determIne IJledidas no sen..
tido de Que semelhantes obras, tio
naces.sáraõ A vida. do serta.neJo, JleJam.
re1D!cladas oom a ~ma urg~ncla.

A leItura é a seguinte: U!)
Of. ~.o 37 - i:m 15 de maio de

lP46 - Exma. senhor Or. M-

(.) Nilo foI revisto pelo orador.
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thur Negreiros Falcáo, M. D.
Oeputado Federal pelo Estado da
Bahia. - Tendo esta Prefeitura
Municipàl d~ ConceJção do Co1té,
hã uns três anos, Iniciado a. cons
trução de um açul1e denominado
"'Baixa do Govêrno", em coope
ração com a Inspetorla. Federal de
Obras Contra as Sêcas, sucede •
que. dado a deficiência do orça
mento !tcou a construção do cita
do açude paralizada logo ao seu
inicio. .

Em conjunto com vá.rios pro
prietários de açude em coopera.
çlio com I.F.o.C. S .. InclusIve as
Prefeituras de Joazclro neste Es
tado c a de RibelropóUs no Esta
.do de sergipe, dJrlglmos ao então
Presidente da Repúbllcs, Doutor
Getúlio Vargas, o memorial ane
xo, Ctljo resultado até hoje aguar
damos.

Procurando solucionar o grave
problema Que assola o nosso povo,
sem obras de açudagem para
acudi-lo nas devastadoras crises
cUmatêrlcas dêste rincão sem!
árido. vimos apelar para V. Ex
celência a fim. de ser o nosso in
termediário junto ao digno Pre
sidente da República. General Eu
rico G. Dutra (vitorioso neste
Município pela legenda do Pa.rtf
do Social Democrât1co com a ele
vada. maIoria de 1.689 votos con
tra 304 obtidos pelo seu digno
contendor BrIgadeiro Eduardo Go
mes). para que o açude "Baixa.
do Govêrno" neste Munlcipio se
ja. concluida. a. sua. construção pe
lo Govêmo Federal, já que êste
Município com renda 1n!erior &
CI'$ 170.000.00 é incapaz de pros
seguir na reallza.ção de tão gran
de empreencUmento para os Das
nos munJcIplos. mesmo com a ele
vação do ortamento Que venham
obter os proprlet6r1os de açudes
em coopera.çio com a I.F.O.C~.

Aguardando o pronunc1amento
de V. Ex.a pelo caso acima ex
posto. apresentamos a V. Ex.,. os
DOSSOS antecipados agradeclmen..

tos. - Duvaltercfo Silva Pinto,
PrefeIto.

Excelentíssimo Senhor Doutor
Getulio Domelles Vargas - DO.
Fresldente da. Repúbllca. - RI/)
de Já.ne1ro. - Re.speitQSM sa.u·
dações. OS 1n:fra !1rmadoo.
pro])r1etárlos de a.çudes em. pro
jeto uns, e outros de obras ji
iniciadas, mas todos a. serem
construidos sob o regime de co
operação com a. União, represe:n
tada. pela. Inspetoria. Feder&! de
Obras Contra as Sêcas, vêm,
com a. devida vênia, solicitar &
atenção de Vossa ExcelêncIa para
o que passam a expor:

HA tempos, cUr.:fglra..tn os 5Ig
ns.tárJos desta. ao senhor Inspe
tor Interino da Inspetoria. Fe
deral de Obra Contra as Sêcas.
um _Memorial. de cujo teor Vossa.
Excelência. poderá. intelrar-se pela.
cópia. anexa, em que pleiteavam
o que lhes parecia justo e lógico.
como seja a. revisio da tabela. de
preços unitários, pela. qual se cal
culam os orçamentos das obra.s
de açud.a.gem, uma vez que. da..
ta.ndo do ano de 1931, não podetn .
tals preç06 vigorar. hoje, Quando
() custo dos materla!s e a mão de
obra, subiram. Sssustadoramente•.
maxlmé depo1s da .guerra.. Os
salirlos então correntes eratn de
Cr$ 4,00 por jornal de traba.1ho,
e boJe. por deereto assinado por
Vossa Excelência é o sa.lir1o m1
ninlo estabele<:ido, para 88 dlver
81tS zonas onde serão cOIbtru1do.s
aqueles benefícIos, numa média
de Cr$ 8,00. Acrescente-se & Isso
o fato de, atualmente. ser de 8'
horM o dia de tra.balho, quando.
em 19:U. o era. de 10 horas. e che.
gar-se-á li. conclusAo 11JsDf!3mAvel
e ma.temAtica. de que a ta.t»e1& de
1931 é inadequada. inoperante, &b_
aolutamente incompathel com. as
condlç6es atuaJs de vida. eujo nf
vel vem de a.tingir cozmderáve1
acllve. Por constUulrem êsses
açudes, obras de camter lnad1i
vel e de fneontestes. et!clentes
r~ulta.dos - imediatos para. as.
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proprietários das fazendas e po
pulaçóes circunvizinhas, ou para
os Municípios e seus mun1cipes
atingidos periàdicamente por du~

ras sêeas. e medlatos ou indire..
tos, .alnda que patentes in.sof1s...
máve1s para os próprioS Muntc1
pios em que se acham loca.11zadas
B! propriedades por êles benet1..
dadas, bem assim para. o Estado,
mer<:ê do aumento do status 
financeiro dêsses meIos l'urais e,
conseqüentemente. maiores con
tribuiÇÕes aos cofres públicos, por
tudo w\>, por tão claras razões,
é que, os signatárIos se anImam
a. vir à presença de Vosse. Exce
lência, certos de serem plena e
tlst'a.tõr1amente atenclldos.

Ao Memorial enVia.do pelos sig
na.tários. houve por bem, o Sr.
Inspetor interino das Obras Cem
tra. as Secas. de exarar o despacho
que nos foI comunicado pelo off-

. cio, cuja cópIa Juntamos, em que.
referIndo-se ao abono provJsór1ode
20%, a.utorizado pelo Senhor Ge
nera.l Ministro da Viação e Obras
Públicas. diz ser "essa solução
a.bsolutaznente satlsfat61ia.., prin
cipalmente tendo em vista. as fa
cilidades inegáveIs de que dis
põem os proprietários do Nordes
te, para realiZação de Obras por
cooperação, lançando mão dos re- .
cursos das próprias fazendas."

Ora, Senhor Presidente, e para.
dizê-lo pedimos vênia, provindo
aquele despacho do Senhor Inspe
tor interino das Obras Contra as
Sêeas. forçoso é convir - não
está Sua Senhoria ao par das
verdadeiras condiÇÕes da vida ru
ral no Nordeste. Em defesa. dêste
nosso ccm.ceito, e buscando inter
pretsr os de S. S. no supra.
dito despacho. diremos que, a.
mão de obra, Huma das facllida
aes inegáveis". c·omputada. nos or
çamentos a Cr$ 4.00 por dIa. é
taxada hoje, por decreto, nas vá
rfas zonas aqui representadas, em
Cr$ 8,40 e Cr$ 9,20, aumentada,
portanto. em mais <ie 50%, e.
aJnda.. mercê da em.lgraç!o em

-
busca. de ambientes mais ,.'iUD.enos,
toma.-se, dia. a dia, ma.1s lar..,
mais escassa..

Reportando-nos. agora, ac.s ":re
cursos da.s próprIas :fazendas" ,
devemos consignar Que t6das aa
operações de construção dessaa
obras, decorrem do preço da. mão
de obra. Escavações, mov1men
tos de terra, areia., pec1ra. etc.•
tudo está subordinado à mão d.
obra.; a.umentado o seu custo 
a.umentados. em proporçlio esta
rã.o os preços unitários dêsses ser
viços.

Sob o a.lual regime da ta.bela.
de 1931. Senhor Presidente. ne
nhum dos slgnatârfos se atreverã
s~quer a lnlelar suas obras, a fim
de que lhes não aeonteça o que vem
de se ver:.ticar com os açudes Mu
nicipais: o "Baixa do Govêrno",
da Prefeitura de Conceição do Col
tê, e o "Poções" da Prefeitura de
Juazeiro, que. iniciados tiveram os
seus trabalhos paralisados, com
grande prejuízo daquelas eomunas.
A respeito, Senhor Pres~dente, pe
dimos a Vossa. Excelência Uo!

poucos minutos de atenção para.
a leitura da transcrição, em fO
lha anexa, que fazemos de um
trecho do relatório apresentado
ao Excelentíssimo Senhor General
REnato Onofre Pinto Aleixo, Dtg
níssimo Interventor Federal nes
te Estado, pelo Senhor Aprig!o
Duarte Filho. PrefeIto ~e Joazelro.

~sse nosso pedido de revisão de
uma tabela de preços unitários,
antiquada e inadequada. à quadra.
atual de vida. Senhor Presidente.
não seria por si só desarrazoado.
se único. se não exist!ssem pre
cedentes, Quanto mais que, a pr6
pria InspetorIa Federal de Obras
Contra as Sêcas, aqUi. vêm pa
gando ao operarIado, nos servIços
de estradas de rodagem e de C.5

tudos de açudes, salárIos entre Cr$
6 e 7,00, lutando, ainda. assim.
com trem·enda escassez de braços,
pela dIspa.ridade dêsses preços com
os do salá.rio minlmo, e. a!nda,



para. maIor just1!1caUva. do qUa.l~

to siegamos, lembram08 a VO'35a
Excelência que todos os serviços
Fet!era13 e EsbduaIs, correlatos.
tais os serviços de Estrada de Per ~ ,
ro, cujas tabelas de preços Wlltá...
rios. revistas e aumentadas. foram
remet~daB ao Excelcnt1ssimo Se
nhor General Ministro da Viaçáo
e Obras Püblicas para aprovação>.
e Estradas àe Rodagem (Secreta
ria ~b Viação e Obras Públicas
ãê;;te Estado, e Departamento Na
donai dê Estradas de Rodagem).
'vêm, de rE."'Zl" e atuàlizar as suns
tabebs de preços u:nit~ios, com 'l.

unlc9. exceção daquela da lnspeto"
ria Federal· de Obras Contr3. as
SêcüS para orçamento de açudes
por cooperação, que conta, já, qua
se t~ês lustro~ de eXistência..

n:ante do exposto e plenamente
confiantes no esp1rito de Justiça.
que preside os atos de Vossa Ex
celência, sempr~ orIentados no
sentido de impulsionarem o en
grandecimento econômico do nos
so querido Pais, é que passam os
signatários da presente a aguar
dar UI!l& solução denn~t1va para o
caso em s.prêço, prestando, ainda,
destarte. às populações desta Zona
Nordestina.. mais êsse relevantfssi
mo serviço.

Prevalecemo-nos da oportunida
de para, antecipada e mui respe1
tos~mentet apresentar nossos me
lhores e mais calorosos agradeci
mentos. fIrmando-nos. - CIdade
do Salvador, dezembro de 2944.

Rol dos petic:onários:
Estado da Bahia.

Açude "Silva Gondhn" - Ita-~

beraba - Proprietário: An!lIó!10
da SUVã. Gondim.
Açude ..Agreste" - Itaberaba 
Proprietário - Otávio Alves Pas
sos.

Açude I,S!lva. Pinto" -:. Itabera
ba - Pl'oprlftátio: José da SUva.
Pinto.

Açude li Alcebiades" - Itaberaba
- Proprietárlo: CeIo Alcebfades
VieIra.

AQude ..Arllndo Sena,. - Ibibe·
tabn - Pro~r2etáno: Nivaldo de
Borba Scna..

Açude "Baixa. tio Govêrno·· 
OonceIção do Co:té - Proprletã.
rio: Prefe1tura Municipal.

Açude -Pdções" - Joazelro 
FroptltõtU1o: Preteltura Mun~cl

pai.
o AçUde "POço da Vaca." - Cura-'
çA. - Proprieté..rlo: Dr. Antonio
Oonçalves da. Cunha e SUva.
Açu~e "Morros" - campo For-

moso Propr!etál'io: Gabriel
Gonçalves da Silva.
Açud~ "Chorrochó" - Caetité

P!"oprietárlo Celso Sp1nola Tei
xeira.
Açud~ "Ssnta Cruz" - Caetlté

Proprietário: Osvaldtno SU
veira.

Estado de SergIpe:
Açude "RlbeIrópolls" Ribel
ropolls - ProprIetário: Prefei
tura MunicIpal.

Era o que tinha s. dizer. (Muito
bem; mu.ito bem.)

O SR. MANUEL NOVArS - Se.
nhor Presidente, peço a palavra, pela.
ordem,

O SR. PRESIDENTE - Tem a. Da.
lavra o nobre Representante.

O SR. MANUEL NOVAIS (pela. or
dem) (.) - ar. Presidente, Sra. Re
,presentante.s, enqua.noo a Assembléia
Const1t.ulnte riAo se tra.nsforma em Po
der Legislatlvo ordinárIo, entendo ~e
nosso dever tratar aqui de probletnas
que se r-elaclonam com s. vida. de nos
sos Estados.

Não é possível esperaJ:mos. inde!1
n1damente o -en<:a.m1nhamento dessas
soluções, ou esperarmos até a promul
gaçã.o ela. carta ~onsUtuc.1onal.

Por Isso mesmo, submeto· à consi
deração da &sembléla. uma incUca
tão, subscrlta peia mlnha bancada,
sug~do ao Poder Executivo, por ln
'termécUo da. Mesa. várias provitlên
eias.

O sImples enunciado da indicação
cUspensaria. qualquer just1!ieaçã.a já
que, recoDh.ecid<:l por todos, o proble-

(.) Não foi revisto pelo orador.



ma. Qe saúde é um dos ma.is angutUo
sos e urgentes de nosso País. E não
há negar a verdade de que ULn povo
doente ~ão poàe participar e!leIente
mente da tarefa constl'utora de t1II14.
Nàção. Médico ou .hão, totlos com.
preendemos o papel que! o Hospita.l
desempenha. na defesa sanitária do
povo. Não é meu prGpóslto repetir
aqul Cóusas sabidas, rn.a.s insistir no
ene~nhamento de soluÇÕes que 3.11
VieOl êl5te gravíssimo problema popu
1t.r. Oeixarei à margem, as necessI
dades ho::.pitalares da Capital da.' 9a ..
h!a, que bem. ou mal, vão satlstelt.-Js
com a prata de casa, para cUidar da
assistência aos sertanejos. A carêncb.
bo:.>pltalar no interior bahiano é vlsi..
velmente chocante. Em 149 lnunicf..
pios tirante os hospitais de Alagol..
lUlas. e JeqUlê. construidos pelo E:s..
tado, o de Cruz das Almas -, Inicia..
tiva altruística de Luiz Passos, e o rle
Barreiras em via de construção, dádiva.
geherosa de Geraldo Rocha, e o de Pon
te N<:wa, fundaçâo relIgiosa. o que exis
te ett1 matéria de hospitais se resume
ê,c: raras Santas C~as Que vivem à
m.erCê da abnegação a.postalar e esp1·
rito eantativo dQS médicas do interior.
Os recbrsos para custeio destas San..
tas 'Casas, cujas benemerênclas nunca
é demais exaltar. se limitam às par
CS5 subvenções dos Gove:-nos Federa.l,
Estaüual e Municipal, quando nà..::l
contem com pequenas rendas resUl
tantes de patrimônios doados. COJ.no
medido. ~lvadora, urge que o Govêrno
Federal, mais bem dot~ào de melos:
aumente ~s subvenções dêstes Hos:pl
t3Js de Caridade, única fonte de as
.slstência médica de que d.Jspõem al
guns municípios do interior para
atender suas populações, flageladas
pelas endemias.

O auxilio ple1teado para o reapa
r-elhamen'to dos hospltsls de AlagoI·
Ilhas, Cruz das Almas e Jequlé se
justi:tica pela. falta de dotaçõe~ eS
tadua.1s capazes dre a.tend-er às ex!·
~ne1as dos mesmos estabelecimen
tos, sendo de notar que o de Jequ1é
concluído há. cerca de dois anos até
o presente n'áo poude funcionar.

Quanto à construção dos hospitais
de Ambito regional. nas cldad:es men
cionadas na. ind1cação, está visto que
é um,a medida. Visando uma. s.ssU-

tênci8, a..1'Jlpla e ef-etiva à gente do
lnterior. CUJI1pre aos governos Fe
deral ~ Escad'Ual organIzarem um.
progl ama total de assistência hos-
p!tala:- as populaçõEs s'fF'tanejas.
procurando dotax cada munic1pio
baiano c.om s~u hospital.

Enquanto Isto não se realizar. é
dá. maior justiça promover·"e o.s
meios de construção de hosj)lot8is re·
gionals. modestas, sem 1"-eqUintes a,r.
quitetôn1cos, ma.; dota.dos de todos o.:s
requisitos técnkos essencIais às suas
flnal1dade:o •

SugerimO'S ao Govêrno a eXEeução
doe um plano parcelado, de modo qU~
tôdas as r·egióes do Est.a.do da Bahia.
fiquem s·[;rvidas llQt hosPitais com
~apac1dade e meios para socorrer aoS'
<1oentes residentes nos Munidpios
compreendidos em cada região. In
clu1mos 11a r~la~ão apenaIS 15 cidades,
situadas nas várias zonas geo-econõ
m1cas, em. que se diVide a Bahia. que
pela situação geográfica. vias de co
municações, expansão EconÔmica e
densioda.de demográ.fica, .se prestam ao
pa.pel d-e sede de hospitais. SObre o
assunto já. convenel eoro. o Exce
lcnt!sslmo Sr. Ministro da Educação
e Sa.úd-e, Dr. Sou~a Campos, que
acolheu a idéia com simpatía e aten
ção. A presença de um emfnen'te
mestre àa Medicina brasileira à testa.
da.quele Mlilistério dá~nos a espe
rança de confiar em que as .medldas
ora sugeridas sejam objet<ls de seu
cstu·dO e ma.!s que isto, de prov:1dên
das ccncretas para sua execução.

S. Ex.a, n~ que tange ao problema
110spitalar brasUelro, muito terá o
que fazer, Pois pouco, ou quase nada.,
exís·te li!m relação ao montante de
noSS8S nece.ss1dacies.

Menos per fsto. do que pelo BrasLI
ser unl Pats de enCerznos ~ e en
fermos desiludIdos, um Pais onde
cer<:tt de 990 municípios, com 20 mi
lhões de brasJJeiros ped~m hospitais.
deve S- Ex.a enfrentar com firmeza
e resolução. - pois lhe sobra com
petência, - o problema hospitalar
do interior brasileiro. E seja. o seu
prlm-elro ato para execuçã.o de um
grande plal10 de aSSÍSténcí1l. à saúde
dos sertanejos, a cl)"'.,..Strução em 1946.
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de 2 a. 3 hospitais, no SeI'ltão da.
Ba.hia.. (Muito bem; multo bem.)

O orador envia à Mesa a 3e
vuinte :

INDICAÇÃO N.o 89, DE 1946

Sugere ao Poder. E:tecutfvo en.
campar a Estraàa Ilhéus-Conquis
ta, cuja concessionária é .. 2"h.e
State of BaJda south westem
F.aiZway Company Ltà!'; e ata.ctlT
lZ c07Z.ttruçáo do prolonga.mento tla.
linha tronco de ltabuna a Con.
quista. e do ramal de Itapira a
.Jequié.

Considerando que uma Estrada de
Ferro, é fator de desenvolvlmento eco
nômico e progresso ma.terial de um
Pais;

Considerando que as regiões por ela
atravessadas, exigem progressiva me
lhoria de seus serviços em consonânciA.
cotn o crescente a~ento da produção
agropastoril e industrtal;

Considerando que o Comércio, In
dústrja. Lavoura e Pe~uárla, não po
dem. nem devem !lcar prejudicado~em
virtude de contratos de concessõe:s,
desde que se tomem lesivos ao int~rês

se público;

Considerando que compete ao GOVêl·
no zelar pela prosperidade econÔmica
das populações do lnterior brasileiro:

Considerando que B. Estrada de F'erro
Ilhéus-Conquista, cujo objetivo, o :pró
pno nome o diz, é ligar o Pôrto de
Ilhéus à cidade de Conquista.. estacio
nou em Itabuna, há. mais de 20 anos;

Considerando que ConquIsta, o pon
to final previsto para terminação da
Estrada, representa com Itambé e En
cruzilhada (Munic1pios limjtror~) a
zona agro-pecuarista mais rica do Nor
te do Brasil.

Considerando que as condições eco
nômicas das zonas de TIhéus-Itabiruna
Conquista. reclamam uma ampl1ação
da rêde ferroviár1a existente, de tnodo
a gArantir-lhes transportes mais abUD
dantes e fretes mais baixos para pro
dutos;

Considerando que a Companhia. con- .
-cessionária. construiu até o motnento

apenas 128,230 qu1!Ometros. a saber:
Unha 'l:'ronco - ribéus-lta-

bUDa • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 58.190
Ramal de Pirangl . .. . . •. • . 16,860
Ramal de Itaptra . •.......... 52,580

Considerando que, o ra.m.a.I. de lta
pira, econÔmica e estrategicamente.
urge ligar-se a Jequ1é, a.tual estação
terminal da Estrada de Ferro Sudoeste
da Bah1a. não só para total explora
ção do ubérrlmo vale do lUo de Con
tas, assim como para unificação do
sistema ferroviárIo do Estado da
Bahia.;

Considerando enfim, que a. Com
panhia concessioná.r1a não se mostra.
c81pacltada para soluciona.r êste im
portante prGblema.;

Indicamos seja sugerido ao Poder
Executivo por intermédio da Assem
bléia Constituinte:

1) Encampação pelo Govêrno Fe
deral da Estrada Ilhéos - ConctuJsta
da qual é concessIonária a "The State
of Bahia SOuth Westem Rallwa,.
Company Ltd." sediada em Lon.dres.

2) Encampada esta, atacar a cons
trução do prolongamenttl da linha.
tronco de Itabuna e Conquista e do
ramal de Itaplra a Jequlé.

Sala das Sessões, 24 de mato de
1946. - ManoeZ Novaes. - JUTaCI/
Magalhães. - .João Men4ti.s. - Dan
tat Junior. - Lu~ Viana. - 'rheo
dulo ele Albuquerque. - Rafael Cin
curá. - Ruy Santos. - Aloysio de
Carvalho Filho. - Alberico F:-aga. 
AZiomar Baleeiro.

A ImprImir.

INDICAÇÃO N.o 90 - DE 1948

Sugere ao Poder Executivo a
constTuçáo de hospitais em várias
cidades do interiOT do Estado da
Bahia; auxílio 'JNZTa reaparelha
mento dos Hospitais ele AZagoi
nhas e Cruz das .Almas; e au.
mento das subvenções concedidas
aos Hospitais d.e ctzTúUz4e eri3ten
tes em t6das as cidades do inte
rior do mesmo Esta40.

Indicamos seja sugerido ao Poder
Executivo, pOr intermédio da Mesa.
da Assembléia Constituinte as seguin
tes providências:



- 285-

1) eoDst:rução, Do prazO' de 4 anos,
ede hoçltals de âmbito regional nas
cidades de Ita.buna, Canavielras, Con
quista, Amargosa, Jacobina, Joazelro,
-e&1~té, Feira, Santo Amaro. Serrl
.nba. Santarém, Cfcero Danta! e Ita
.~ba, 8a.nta. Maria e Barreiros.
; 2) Auxillo ao Estado da. Bahia para
.rea~elhamentodos Hospitais de Ala-
colnbBs e Cruz das Almas e instala
.çlo do de JequIé.

3) Aumento das subvenções, anual
mente concedidas pelo Govêmo Fe
-deral. aos Hospitais de Caridade (San
tas Casas, etc) existentes em tôdas as
-cIdades do interior da. Bahia.

Justificação

O Govêrno Federal possui em seu
-orça.mento dotações especiais para tais
!lns. Justo é. portanto, que a Bahia
.seja. contemplada com os beneficios
-decorrentes da aplicação de tais do
tações, sobretudo no interior do Es-

. lado. A Bahia, com uma populaçã.o
de 3.949.420 (Recenseamento de 1940)
da qual cêrca de 3.600.000 habitam

·o interior, s6 pOssui Hospitais em
.cêrca de 10~ de seus 149 Municfpios.
-ora, está claro, que o Estado não

·-dispondo de rendas que lhe perml~

··tam resolver problemas de tão clamo
.:rosa urgência.. s6 nos resta apelar
para o Govêrno Federal, sem dúvida
melhor aparelhado financeiramente.

O Que não é licito nem lógico, é
tConservarmo~nos Indiferentes e de
braças cruzados ante os 1nterêsses do
povo! E nenhum mais legIUmo que,
'o de sua saúde.

Homens. mulheres e crianças. ser
1.anejos da melhor tempêra., morrem
:à Iiüngua e aos milhares anua.lmente,
por falta de tratamento adequado. E
~e para ser uma. realidade, necessà
riamente exige Hospital e médicos.
Não precisamos recorrer à estaUsticas.
:potque ninguém ignora a espantosa.
:mortalida<le que devasta. as popula
~ç5es sertanejas, para comprovarmos
.:& urgente necessidade de construção
,de hospitais no Interior e ampara.r s.
'Saúde de nossa brava gente. Se as
:dfras de óbitos são e.stronOmicas, ne
·.J1huma culpa cabe aos médicos que

cumprem religiosa e patrioticamente
seus deverp.s e sim aos Govêrnos que
~m deixado os sertanejos ao desam
paro e seI.: assistência hospItalar.

As provIdências sugeridas dlspen~

sam maiores comentárlo.s para es
clarecimento dos Senhores Constitu
intes e para orientação do Exm.o. Se~

nhor Ministro Sousa. Campos. emi
nente mestre de Medicina.

Sala das' Sessões, 27 de maio de
1946. - lJ.!anoel Novaes. - Juracll
Magalhães. - Rafael Cincurá. 
Dantas Júnior. - AZiomaT Baleeiro.
- João Mendes. - Rui Santos. 
Aloysw de Carvalho. - Luis Viana.
- Alberico Fraga. - Theodulo AZbu
querque. - A imprimir.

O SR. TEIXEIRA DE VASCONCE~

LOS - Sr. Presidente, peço a. pa~

lavra, pela. ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa~

lavra o nobre Representante.

O SR. TEIXEI'RA DE VASCON"CE
LOS (Pela ordem) (Lê o seguinte dis~

curso): - Sr. Presidente, Srs. Cons~

tituIntes: O nobre Senador Sr. Alvaro
Maia. fez, hâ poucos dias, desta tribu~

na. uma declaração que considero da
1llaior importância. Afirmou S. Ex.1I.
que, no Brasil dos nossos dias. hã,
perdidos pelas selvas do nosso vasto
território, cêrca de um milhão de 1n
dias.

Esta declaração afigurou-se~me

como um látego que, de súbito, se ti
vesse vibrado sôbre a ccmsciênc1a da
na~ão.

Não porque o pais ignore a exJst(!n~

cia de lndios nas tnvias paragens do
território ns.cional, mas porque é sem~

pre doloroso e surpreendentes o esvur~

mar de UD1a chaga que amortecera e
se insenslbilizara.

A chaga. é a incúria com que, no
período moderno, tem sido encare do
o problema do Indio.

Somos ll-"l1 povo civilizado e delxa~

mo-nos fjcar indiferentes quando cêr~

ca de um· milh§,o de bra.sllelros Vivem
nas nossas florestas em estado de sel
vageria.

Egoismo, se não inconsciêncIa ".
Acrescentou S. Ex.· que o a.mparo

aos fndios tem assumido três formas:
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a ca.teguese religiosa, os serviços fe
d.erais e a. inicIativa particular. e ob
servou que o trabalho conjunto das
três modalldades de amparo se cir
cunscreve a apenas 50 mil selv.lcolas.

Não vamos regatea.'T aplausos aos
heróis dessas três catequeses os quais
com o seu sacrif1cl0, nos estQ..o redi
mJndo um pouco do menosprêzo com
que temos tratado o indIo.

Não acusemos os m1ssJonArJos por
que visam de preferência a salvação
da alma dos seus cateCÚItlenos, certos
de que êles não Ignoram que nã.o lhes
poderão salvar as almas. sem lhes dig
nIficar a personalidade. eleva.ndo-a à
consciência das suas aptidões e dos
seus direitos.

Se para o missionário o espiritual
sobreleva ao temporal, é porque não
pode êle esquecer J. palavra de Jesus:
"Buscai em. primeiro lugar o reino de
Deus e a. sua justiça, e tudo ma1s nos
será dado em acréscimo".

E não esqueçamos que uma. missão
entre os índios. por mais que lhe es- .
casseiem os recursos financeiros. nun
ca deIxa de compreender, aO lado da
modesta capela, uma escola, quase
sempre com um internato 'para as cri- •
anças. um nosp!tal., instrumentos agri
colas, lavouras que valem por escolas
rurais para a. raça que, pouco a pouco.
se Jrá integrando na vida nacional.

'Mas. Srs. Constituintes, cOnfesse
mos que todo o trabalho que. eni nos
sos dias, se estlL realizando etn favor
dos lndios, se representa esfOrço e sa
crt!lcl0, é, entretanto, pouco.' ~ quase
nada.

A incorporação do inciio à' civilização
depara-nos um problema de educaçlo
e por Isso. uma Questão de moral e de
rellg1ão.

Os primitivos têm uma mentalidade
Infantil. não os alcançam in totum as
leJs dos cJV11lzados.

Pa:a lnteg:-á-lo~ à civ1l1zação é ne-
cessário educá-los e instrui-los. .

A Igreja. em virtude do mandato
que recebem do seu divino Fundador.
consIdera um dever arrebanhâ-Ios
para o Evangelho.

E' por isto que se encontram mls
slonáIios nas brenhas onde tmpera o
selvagem.

Mas se o esplr1tual é o âmbito d&
ação da Igreja., o temporal é perten-·
ça do Estado.

Civillzar o indio. se é missão espiri
tual, tanto que ninguém lhe recusa.
o nome de catequese, hA. de consti
tuir também uma das mais graves'
obrigações do Estado.

O grande defeito da catequese mo
derna entre os indios tem sido o di
vórcio entre a ação da Igreja e a.
ação do Estado.

Daf os seus tracassos e a sua. nega
ção.

No passado da nossa. terra a cate
quese foi a. açãó conjunta dos dois po-.
deres. .

AnChieta nUnca se sentiu desampa
rado por Mem de Sé..

A democracta é um regIme que se
caracteriza pelo respeito à opinião das
matorlas.

O Brasil. na sua maioria. é cristão e
católico.

Por que então esta indiferença. esta
desconfiança., esta hostilidade. ~
que se recusa. a cooperação do clero.
para a solução dos problemas nacio
nais?

A história nos allresenta o clero to
mando parte saliente em todos os fel
tos de que a Pátria se gloria.

Particularmente n. incorporação dos
selvicolas à ciVilização. no passado.
deve-se à ação inde!e5sa do clero.

Por que então recusar esta. colabora
ção espontânea e ardorosa. quandQ;
tudo já demonstrou que a catequese
dos illdlos nunca se fará sem a pre
sença e sem o' trabalho do catequista.
Dato, que é o sacerdote?

Abandone o Estado a sua atitude·
de aparente desconhecimento da ação.
da Igreja e associe o mJsslonárto aos
serviços federais em favor dos fnd1os..

ContLnue o Estado a auxJUar· e;
apolar a 1n1ciatlva particular e a ca
tequese rellgjosa. m~ amplle até as
últimas posslbWdades da. Nação o ser
viço oficIal e o complete aceitando a
cooepração do missionário.

Bem sei Que o Brasil enfrenta nes
ta hora múltiplas qu~stões de ordem.
econômica, social e política. mas es
tou convencldo de que, se não rend-. '
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ver os métodos da catequese não ~l"á

capaz de dar solução ao problema Il&.

clonal.
Com o seu apoio, incentive o Estado

a :formação de missionários que se
dest1n"xn no trabalho entre os indios.

A mocidade brasileira, nunca se re
recusou ao apêlo da Pátria.

Não será por aceitar o Estado esta
coopemção que se vIoiará. o prtncfp10

. de separação entre os dois poderes.
Nã.o tem fundado o clero, por todo

o pais, escolas e colégios que gozam
de apoio ofIcial, nos quaIs a mocidade
se habillta pa.ra as várias exigências
da vida clvll e públfca?

Religiosas e sacerdotes não se afa
dJgam nos hospitais por minorar os
sofrimentos dos nossos irmãos?

Não puderam os padres acompa
nhar os nossos expedicionários na
epopéia da Cam~ da Itália. on
de, por vêzes, derramaram o sangue
no mesmo heróico sacrific10 dos bra
vos defensores da dignidade e da so
berania nacional?

Em vários pontos do pais, como
nesta Capital, não comeÇ2.."110S a nos
defrontar com sacerdotes que trajam
vestes :militares e ~ue exercem o di
vino ministério junto às l10ssas glo
riosas fôrças armadas?

Porque não poderá o missionãrio,
nessas paragens inh6spltas para. onde
recUaram os selvicolas. levar-lhes, co~
a. palavra do Evangelho, a mensagem
oficial da Pátria, que os convoca-para.
os beneficios da Civilização?

Sra. Constituintes.
Anchieta. não desertou do seu pôs

to e continua ao lado do selvagem
brasileiro, com o coração abrazado da.
mesma car1dade e com o espírito flu
mInado pelo clarão da mesma fé.

Conceda-lhe o Esta.do o seu apoio
e o seu prestígio e se renovarão os
m!Jagres da catequese primJt1va, e as
malocas, em. Que' ~oje se acolhem os
bugres, se háo de transformar em
povoados e em cidades.

Na nossa terra OS m1ssJonárlos Já
;foram chatnados de semeadores de
cJdades.

Se, porém, o E..r;tado continuar a
olhar com lndUerença e descon!lan..

ça o trabalho dos missionârios entre
os 1ndJos, llmitando-se a atirar-lhes
o óbolo de parcas subvenções. sem
interessá-los diretamente no serviço
oficial de amparo aos sevicolas, con
tinuará a pesar sObre a consciência
do país. como o aresto de uma con
denação, a pala.vra com que o sena
dor Alvaro Mala encerrou o seu dis
curso: "Não é possfvel falar em de
mocracia, quando há nas selvas um
milhão de brasileiros que pre-::1sam ser
defendidos e incorporados verdadei
ramente à nacionalidade".

(Muito bem, muito bem. PaZmtU. O
orador é cumprimentado>.

. O SR. CARLOS PINrO Sr.
Presidente, peço a palavra, peb or
dem.

O S&. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. CARLOS PINTO (Pela OT
dem) (*) Sr. Pr~sldente, pecl1 ao pa.
lavra, pela ordem, para encaminhar
a V. Ex.a o requerimento de que pa.sso
a dar ciência à Casa:

"Requeiro.. par lntett'médio da
Mesa da. Assembléia, que o InsU"
tuto de Aleool e do Açucar lntor
me o seguInte:
. 1.0 _ podem os lavradores, ::.1-
tla.ntes e !azendeuos monta.r, u
vremente, em suas propriedades,
engenhos para fabricação de açú
ca.r e rapadura?

2.° - Em caso eontrá.lrlo, qual
a lei que determina. a. referida.
proibIção?

Srs. Representantes, como vêm V.
V. Exclas. o requerlInento prende-se
ao grave problema da falta de Il<;Ucar
que se verl!ice hoje em todos os pon
tos do pais.

Parece existir uma· fôrça oculta.
concc>rrendo para. que perdure esta 51
tuação de miséria. Diz-se mesm~ que
tal fôrça. oculta. responde pelo nome
de Companhia Fluminense Distribui
dora de Açucar Ltda.

De um lado, grita o povo pela es..
cassés do produto; de outro, reclanl.3.m

(.) Não foi revJsto pelo oradoI".
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03 lavradores do Brasll por uma me...
tcUda do Govêrno...

O Sr. Café Filho - A acusaçl.o é
verdade1ira? •, ..

O SR. CARLOS PINTO - E' ver...
dadeira.

••• no sentido de Ubertar a fa.brica·
çáo dos pequenos engenhos nas :[azen
daS e sitios.

P<>r sua vez, Srs. ReprEsentantes, o
Instituto do Açúcar e do Alcool diz
oUc:ialmente que existe aÇ'Úcar em
abUndância: no Rio de Janeiro há 130
mil sacos; no Brasil 3.800.000, e, em
Campos, 520 mll.

O Sr. Café Filho - Em nossas ca
Bas, nenhum...

O SR. CARLOS PlNTO - Nenhum.
Em Campos, existem 520 zml sacos

de a.çúcar e, no entanto. do município
vislnho, de Bom Jesus· do ltabapoa.na.,
acabo de reeeber o seguinte teleg:-a·
toA:

"Usina Santa Maria acaba ln
!orma.r esta PrefeItura que não
tem açúcar paJ'a. fornecer popu...
lação no mês de junho. Solicito
nobre Representante povo se ln
teresse junto InstItuto fornecl..
'menta quota correspondente",

O Sr. Bastos Taoores - V. Ex." per..
IIl1te um aparte? No m111l1.dlPlo de
cam}>OS nfi.o existe () estoque a que V.
Ex.a se refere.

O SR. CARLOS PINTO - Então ()
Instituto está mentindo.

Diante desta situação. que se não I

compreende, procurei o Sr. Presidente
da República, para. expl)r aS. Ex.~ o
:feto e dar-lhe conhecimento :lo re
querimento que entreguei à Mesa..

Mostrei-lhe o parecer que meu re
qaenme!lw m~receu do 1lustre rela
tor da. Co1n1ssio resJ)\."Ctlva, Sr. Da·
nlel de Ca.rvalho, e, com sat1s!aç'o, a
resposta. que obtl'Ve de 8. h a f()l a
seguinte: "Decididamente, todo o pe
dido que me f6r encam1nhado no sen
tido d~ trabalhar e produzir será fme
dla.tamente atendido".

O Instituto do Aleool e 1 do Açúca.r.
Sr. Presidente. desvirtuou 511& final!-. . .

dade. Se não está condenado à morte..
pelo menos· deve passar por severas
modificações, da parte de quem. .na2S
democracias, tem nas mios o maior
poder que é., justamente, o do povo.

A fim de que, porém, a Cus. sa.1ba,
e o povo brasileiro também conheça o
tratamento que o InstJ.tuto do Aleooi
e do Aç1Ícar tem dispensado &os la
vradores do pais, 'Vou referir pequeno
fato ocorrido no município de São
Manuel, hoje Eugen.6polls.. Estad.> de
Minas Gera.is Certo lavrador. no
momento em que fabrica.va a sua. ra
pa.dura, foi surpreendido com 6. proi
bição do Instituto. Como é na~ural

no lavrador, homem tímido e ()~j1en

te, acatou desde logo a. ordem. parou
seu engenho, abriu as porteiras dos ca
nB.via.is e deixou que o gado os inva
disse.

Dois anos depois, Sr. Presidente. o
lavrador Enêcio Pinto recebeu nova.
ca.rta do InStituto, d:l.zendo-lhe: "Sr.
fazendeiro, desculpe, foi engano. Seu
engenho não está tnterditado". '

Eis. Senhores Representantes, o t'ra
tamento dispensado pelo InstItuto do
Alcool e do Açúcar à pequena lavoura
do BrasU, e a situao;ii.o que não P'>de
continuar, não deve continuar e não
continuará, porque esta é a vontande
de todo o povo brasileiro. (Multo
bem.)

. O Sr. Café Filho - Qua.nd~ V.
Ex.a comunicou ta.1s fatos ao ST. Pre
sidente da República, que ouviu de S.
gx.&?

O SR. CARLOS PINTO - S. Ex li

- repito -- afirmou que todo pedida
que lhe fOsse encamlnhad,o no sentido
de tra.balhar e pr09.uzir, serIa aten
dido.

O Sr. José Bom/aclo - Então, a po
l1tlca do Instituto é contra a do SI.
Presidente da República?

O SR. CARLOS PINTO - Sr. Pre
sidente, povo e govêrno. no Brasil. têm
de se convencer de uma. co1sa.: have
mos de evitar s. fome, porque Isto é
mais forte do que· a lei, ainda. mais
quando se trata. de lei qual a. da prol..
blção do Instituto do Aleool e do Açd.:.

.
./
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car, não emanada. do Poder Público.
(Muito b~; muito bem. Palmas).

O orador envia A Mesa o se..
guinte:

REQUERIMEN'IO 'N.O 183 - DE 1946
j:

Solicita que o Instituto do ÁlcooZ
e do Açúcar inlonne se podem os
ÜlvradOTes sitiantes e tazen4eiro$,
llvremente, montar em. suas pro
1JTÍectades engenhos para !abrtcc:.
ção de açúcar bruto e rapadura.

Requeiro por intermédio da Mesa da.
Assembléia. que o Instituto do Alcool e

. do Açúcar informe o seguinte:
1.0 Podem os lavradares sitiantes e

pazendelros montar llttemente em.
.luas propriedades engenhos para fa
bricação do açúcar bruto e rapadura?

2.° - Em caso negativo qual a lei
que d-etermlna. a. referida proibição?

Sala das sessões. 24 de maio de 1946.
- Carlos Pinto Filho.

A imprimir.

a SR.. BRtGIDO TINOCO - Se
lhor Presidente: peço a palavra, peh
Jrc1em.

. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
- avra () nobre Representante.

O SR. BRtGIDO TINOCO (Pela.
'f"dem) - Pedi a palavra, Sr. Pre
idente, para enviar à Mesa o seguinte
requerimento com a competente jus
.ificação, a fim de ter o encaminha.
..aento regImental:

B.EQUERIMErITO N.o. 182 - DE 1946

Requer sejam pectfdas informa
ções ao Interventor na Bahia sóbre
medidas toma4tz3 para garanUa d4
propriedade dos terrenos de E:r:u.
péTio Domingos dq Amaral.

Requeiro que, nos têrmos do artIgo
61, parag. 5.°, do Regimento, a Mesa.
ta Assembléia. solicite ao Senhor In-

oerventor no Estado da Bahia, as se
cuJ,ntes m!ormações:

a) Quais as medidas tomadas pelo
Govêrno da Bahia para a garantia da
propriedade dos terrenos de ExuperJo
Domingos do Amaral, pobre la.vrador.
pacato e digno, chefe de numer.OS& fa
milla. em MUQ.uem, cIdade de· Ma.catl.·

bas. Que foram desapropriados em
1942 ou 1943 pelo ex-prefeito dessa .::1·
dade, José Pl~o do Rego, sem qual.
quer lndenlza~s.o.-a pretexto de esta
belecer na localidade uma olaria,
quando, na realidade, tinha. por obJe·
tivo entregá-los a um de seus amigos,
como de fato o fêz, segundo estou \n
formado, porquanto a constnJção da
referida olaria JaJIlais esteve na cogI
tação do executivo municipal;

b) Por que o roun!clpio de Macaú
bas continua, há. mais de dois anos,
sem Juiz de Direito, ponto de equilf·
brio vital entre QS munfclpes. visto
como o aludIdo esbulho s6 se verificou
após o afastamento dêsse represen
tante do Judiclár~o, porquanto foi Q.

próprio Juiz de Direito da localidade·
que não pennlUu no atentado aos bens
de Exuperlo Domingos do Amaral, a.
vista dos documentos apresentados.

c) Não seria possível ao Juiz de Di
reito de Param!rim. cidade próxima à.
de Macaúbas. tomar conhecimento do"
caso, uma vez que a. revolta. da popu
lação contra os opressores se acentua.
tendo agora mesmo recebido um te
legrama. exaltado do Pa.dr~ Franc1sco
Rasletter Virgínia, lembrando a Ul
terferêncla imedIata daquele juizado
e pedindo, textualmente, "todo o ln
terêsse pelo pobre lavrador, tão digno
de melhor sorte e amparo."

Justificação

Há. tempos, not!clnram os ,Jorna.Is
desta capital, que um modesto lavra
dor, do alto sertão baiano, vlajara a
pé, em companhia de sua espOsa, da.
cidade de Macaúbas à capital" da Re·
publica, com o objetivo de talar ao
Chefe da Naçáo e pedlr~lhe um para
deiro à perseguIção de que estava sen
do vItima por parte do prefe~to desse
munlclpJo, José PUIlio do Rego, que
desapropriara as suas terras em favor
de terceiros. sem que.lquer remunera..
ção. deixando a sua. numerosa !amlll&
na mais extrema. penuda.

Recebido pelo Presidente da Repú
bUca. êste. após ouvi-lo, encaminhou-o
ao M1n1stro do Trabalho, Sr. Marcon..
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dee ~lho.. O titular da Pasta man
dou-me que fizesse. como seu assis
tente técn1co. minucioso r~18.tór10 sO
bre o ea.so. Conversei longamente
com o casal sertanejo. que. por entre
soluços. rêz a narrativa d.os latos.
Contou-me, então, ser proprietário de
um terreno na locaUdad:e de Muquem
e que um anúgO do prefeito José PU
nio moveu UIl1a ação possessórIa no
Juizo de l\!acaúbas. bte. porém.· JUl
gOU improcedente a ação. em virtude
d08 documentos que apresentara. Com
a sa.1da do digno Juiz de Direito da
Comarca. o prereito local desapropriou
criminosamente o terreno para pre
senteá-lo ao amigo. Em troca. a Pre
feitura acenou com a Irrisória. quantia
de 4.00 ou 500 cruzeiros, que o casal re
cusou. Ad~antou-me Exuperl0, que
muitos () aconselharam a uma mecUda
extrema de vingança, porquanto pro
palavam que o prefeito havia recebldJ,
em agradecimento, 11 quantia de cincÓ
mU cruzeiros do amigo; êle, porp.m
confiava na justiça. de Deus e na jus...
tlça. dos homens. Demais, possuía mu
lher e c:nco filhos que dependiam
dele.

APós a narrativa. encaminhe! o pro
cesso ao Sr. MinJstro do Trabalho, que
sollcltou ao Interventor da. BabJa enér...
gJcas providências a respeito. Todavia.
essas providênc:as não foram tomadas,
porquanto a referida sertanejo, há dais
meses, retomou a esta capital, 'Das
mesmas condições anteriores, afirman
do que, além de esbulhado, continua a
ser vítima de per~guições por pa.rte
do atual prefeito, sobrinho do ex
prefeito municipal, J()sé PUnia do
Rego.

Leve~-o ao Mln1stro Negrão Lima,
que o recebeu amavelmente e proma
teu agir perante o atual Interve.r.:lÕJr
da Bah1a. Como os d1a.s se sucedem,
sem solução para o caso, uma vez que
acabo de receber, nesse sentido, tele
gramas desoladores de Macaúbas. de
pessoas idôneas, achei prudente a
feitura dêsse requerimento, a fim de
que se restabi!leça, quanto anteS, o
império da justiça e da moralidade
admfnfstra.tfva. Se êsse 1n!ellz l&vra
dor não disp6e de recursos para. cus-

tear uma ação contra o Govêrno, cabe
ao próprio Govêrno estadual da Bahia,
à vista dos antecedentes do caso. cogi
tar da. nu11dade do ato administratlvo
da municipaUdade em aprêço. .

Toma-se 1nad~ável. pois, uma l'ea~

ção legal. Se os homens não se ele
vam ao n1ve1 das idéias superiores,
não podem compreendê-las nem pro·
pagã-las. Está em jõgo, nesse caso, a
expressão da própria democracia.

Sala. das Sessões. 27 de maio de 1948. \
- Brigido Tinoco.

O $R. WELLINGTON BRANDAO
- Sr. Presidente, peço :l palavra,
pela. oMem.

O SR. PRESIDENTE Tem a
palana o nobre Representante.

O SR. WELLINGTON BRANDAO
- (Pela ordem> - Lé o seguinte df.5.
curso) - Sr. Presidente, Srs. Cons
tit1tlDtes .. Os acontecimentos de 23 do
'Corrente tiveram para quem. como
eu, os vi de perto. uma signlticaçáo
que trancende os simples limites de
um choque eventual entre populares
e polkla.. Revelam um esta<lo po
tencial de lncontormação condUZido.
a.inda sem habilidade à revolta pela
ação já Quase ostensivJl. embora in
confessada. dos t~n1coS da. destrulçAo
d·a chamada. "ordem burguesa".

Tem-se lnstllado multo veneno no
espfrito, a esta altura da hlstór1a.
perigosamente receptivo do povo 
sobretudo no de suas cam.a.ds.s de
infra-estrutura econômica, as quais
são aquelas que, desajUda.das e des..
norteadas no travor da. hora cruel que
estamos viVendo, mais fà.c1lmente se
intoxicam da pregação ca.vilosa.

Fora de dúVida que falo fanatismo
ideo1cSg!co, a terrlvel substlneia que
galvan1zou a coragem mal apUcado.
com que homens e mulheres afroDt&
ram em suoess1va.s investidas. a au-.
torlda.<1e pollcial. Tinha que ocorrer
o Que desgraçadamente velo a oconer,
porque nA.o se evita a. col1sâo de duas
fOrças ao serviço de dois obJetlvoa
contrários trres1stfvels: o da. rutma e
o da defesa do princípIo da. auto
ridade.
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Sr. PresIdente.
Poderíamos culpar as vitI

mas, os que em estado de cons
elênc!a a.parente. mas. segundo a
.imagem slgheliana, "ooletivamente de
moni.f.lcados·" recak:ltravam derrogar
pela tôrça e pela violênciã, a deter
'mmação policial? Deveríamos acusar
CG que, cumprindo ordens legais. em...
pregara.m as próprias armaS no 'mo...
menta em que se Viram situados na
'QUêle extremo de resistência que as
mais remotas doutrinas juridicas equi
param ao estado de necessidade? Sou
um homem de parUdo, militando
numa agremiação 9ue, no momento
histórico especial ~ue a.travessamos,
me pareceu a que mais amplas per5
pectlv'as oferece de ação construtiva
na. transição inevitável para aquela
forma. àe superest.rutura. democrê-tica
que é o Estado Socialista. F1Uo·me à.
:correnlie dos que não se conformam
'com os tremendos desequiUbrios da
chanléda ordem libera.l-democrática e
<rue.. portanto. admitem como legitimas
.as relv1.n4i.caçóes de uma justiça. 50
'cia.I e econômica, C:l.paz de tornar o
tts.bs.lbo.. um dever e 8. subsistência.
um d1r~tto. Mas sou fundamental
mente tlnti-revolucionár1o. e s6 ad
m:1t() as revoluçiSes quando d1tadas
-pela pressão irres!stJvel daquilo que
.se pode de!1nir como uma. "consei
"êncla. coletIva Integrar'. :Não é o caso
do Brasil como não será o próprio
ca:so da América - porque êste Con
tinente e esta Na.ção pU:deraro forjar
para si mestnos um clima ps1cológico
e5']>eCla,l. con!onne com· os mexaur!...
veis recursos de sua natureza. aco
lhedora. e assente com a experiência.
-do Inconformismo social e econômico
d()s velhos povos que vieram criar a.
h'u:rn.a.m'tlBde americana. Não pre
lendo debater êsses temas de alta in- "
.c:laf;a.ção pol1t1ca, hist6rIca e soc1a.l nos
.3.I'-U1ba.do.s llm!tes de uma. simples
-declaraçâo de voto, maS assinalar que
3lgUns órgãoS da imprensa partidária.
·dl) pa.1s deram à moç§.o vitoriosa do
'P. S. D .• aqUi votada. ~-teira.

1IIIla interpretação maUgnadara, não
aJnstA.vel à grave realld8kle do mo
mento que a inspirou, qual seja a de
a1Jnples demonstração de fOrça part1
êirta. quando não mesmo de "bajula..

ção" ao Executivo. Sr. Presidente. A
irreverência que se não tempera na
quele chamBodo espirito de urbanidade,
ou não se inspira. no principio ético-
politico do respeito à p.ersonalldade:
criticada.. é tndice d.e pobreza inte
lectual e moral. Nem por ser comba
tivo, pode o homem de imprensa es
quecer o sagrado d-ever de respeitar a
JDoolumJdade da honra e do pundonor
alheios.

Oferecendo à Constituinte estas con
siderações, faço-o para que figurem
nos anais como o depoimento de um
homem de partido que deseja sin.cera
m-ente uma ordem econômico-socia.l
em que, ao principio da autoridade.
correspondam efetivamente os direitos
fundamentais da personalidade huma
na, d.ignWca..d.a não apenas na llber
da.de mataI e pol1tica. mas no trabalho
e na subsIstênCIa lndedinàvels. Que
valham estas mesmas considerações,
aInda. e eln últ1ma análise, como um.
protesto contra os processos de critica
d-eselegante e personaUssima com que
aquela imprensa se arroga o direito
de Dlenosprezar a dlgnida.de do nossa
:tl:la.Ddato. (Muito bem; muito bem.)

(Durante o discurso do Senho'r
Wellington Brandão assume (I.

presidência, .o Senhor Otavio
Mangalleira.. 1.0 Vice-Presidente) •

O SR. BARRETO PINTO - Se
nhor PresIdente, peço a palavra, pela.
orde-m.

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pala.
vra. o nobre Representante.

" .
O SR. BARRETO PINTO - (Pela

ordem) ( • ) Sr. Presidente, pedi a pa
lavra pela, ordem. para encaminhar um
requerimento à. Mesa, o que farei
dentro do prazo reglmental, perm1t1n
do-me entretanto expender algumas
considerações, que não 'POude apresen
tar na "sesslio, de sexta-felra. dev1do
ao ambiente um pouco pesado, desta
Assembléia. .••

Que ninguém nors ouça e que, nin
guém saiba - o M1n1stro da Justiça
se vai embora. Não encontrei S. Ex..

(.) Nã.o foi revisto pelo orador.
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~lênda na sexta-feira, conforme de
clarei.

Não sei se S. Ex.a está vendo as
éo1sas tão escuras ou se já. amunoU
06 seus negóclos polltlcos, pois S. Ex.·
- não é segrêdo para. ninguém - é
candidatá ao GovénlO de Minas. A
·'Verdade é que o Sr. Ca.rlos Luz. ven
do a atmosfera eletrizada e sabendo
que, com o seu nome Incandescente.
não a cOnSegu1rls descarregar. pre
feriu fazer sua viagem. e isso no mo
Diento em que o Brasil atravessa. si
tuação tão difícil; a náo ser que
queiramos afirme.r, por perversidade.
que S. Ex.a, tendo misturado a pol1
tlca do pais. entendeu chegada. a hora
de partir.

Está tudo atrapa.lhado, do Ámazo
, nas a Mato Grosso.

Então. que fêz o ~nera.l Dutra.
acertadamente? - Quase um caso iné
dito: para substituir o Ministro da Jus
tiça. chamou um médico. O Sr. Sou
sa, Campos, Minlstro da Educação, é
quem vaJ. substituJr o Sr. Carlos Luz: é
um homem honrado, médico e enge
nheIro. Provàvelmente. nêsse melo
têrmo sairá. o decreto-Iel da reforma
jud1ciârla... (Riso).

Continuando em minha semana. ml
n1sterlà1. que já. tem provocado aI-

. guns comentários favoráveis de. im
prensa cElrloca, quero d1zer também o
\Seguinte: vamos ver se o Ministro da
Educação consegue fazer. na Justiça.
aquilo que ainda nio conseguiu na.
Educação; é homem de bem. digno,
trabalhador, mas trouxe tantos pla
nos que já é conhecido também per
versamente como o segundo tômo do

. Sr. Gustavo Capanema.... Aliás. o
M1n1sténo da Educação Já nasceu mal.
O defeito é de origem. O Sr. Fran
clsco OamPos, Ministro dessa pasta.
'pouco se preocupou com ela-é pdbU
co e sabido. O Sr. Washington' PI
res, qUe foi meu amigo - que não
o saiba o Sr_ Negrio de Lima! - vI
m sambando... o Sr. Gustavo Capa
nema trouxe grandes problemas para
resolver e MO solucionou nenhum de
les, embora Ministro dez anos. Vem o
Sr. Souza Campos .com suas ldélas e
diz que vai fazer tsto e 8CjuUO inclu
sive a CIdade Unlvers1tãr1a; mas o

govêmo parece achar que S. Ex.a fi
ca melhor como Ministro da Just1
ça ..•

Cabem. outrossim, comentários em
tOrno da Ugura. do :Ministro Gastáo
Vidigal que, não estará bem à test&
dos negócios da Fazenda. Estou agora
multo mals triste com S. Ex.., ~ pre
ciso que .B. Assembiéia saiba. Bâ cllaa.
denuncIei o escândalo dos pneumáti
cos, que me chegou ao conheclmen- .
to através do Chefe da. ComIssão de
Repressão ao Contrabando. Pois bem;
sabem o que sucedeu? - ~te foi de
mitldol

O Horácio Lafer - Por ums. ques
tão de serviço interno, apenas.

\ .
O SR. BARRETO fINTO

Não é questão de serviço intemo. O
referido funcionário. como sabe V.
Ex.-, demonstrou multo zêlo no caso
dos pneumáticos e sua exoneraçA.o
foi multo comentada no Sul. Tenho
cartas que me foram enviadas por pes
soas da mais alta resf,lonsabiUdade no
local, dizendo que. in!ellzmente. o
contrabando continus. agora aJ.nda.
mais esd.ndaloso, depois da salda do
Chefe da. Repressão.

O Sr. José Bonifácio - O cidadão
que descobriu os autores do contra-
bando foi demitido?l .

O SR. BARRETO PINTO
Perfeitamente.

O Sr. GZicério Alves .' - Não teria
sido por,essa razão. A &cusaç40 6
multo grave.

O SR. BARRETO PINTO
Não cilgo que tenha sido e%onerado
por isso. mas a verdade é que o Che
fe da Comissão de R.epressão ao COn
trabantlo jã. hão estA mais no pOsto.

O Sr. José C4ndfdo - Mera coincI
dência.
. O Sr. Alofsio de Ca",alho - A bein
do serviço pllbUco, quem sabe?

O Sr. Glícérfo Alves - .As autorida
des do Rio Grande do Sul têm pro
curado punir, sistemAticamente. os
contrabandistas. FuI convidado para
advogado de um e recusr:1 defendê
10. Agora peço llcença· para dizer Que
pareceria ma.1s 1nteressante que V.
Ex.a, em vez da "sema.na. dos :M1D1s
tros", fizesse a .. semana do Ge~~f8I
Dutr&.'· No regime presldeIlcla1:~OII
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J4ln1stros são"meros secretários; tôda.
a responsabllldades é do Presidente;
~, V. Ex.a poderia. logo atacar o
General Dutra.

O SR.. BARRETO PINTO
Não preciso atacar o General Dutra.
O que penso a. seu rd-peito tenho a
franqueza de dizer-lhe de frente. Acho

I ~ue S. Ex.a esta bem intencionado e
procura conduzir a. bom destino o País,

. ~as precisa substituir seus auxilla
res.

O Sr. Glicêrio Alves - No regime
presidencial os ministros sáo meros se
cretários.

O Sr. Lino Machado - São de con
fiança do Chefe de Govêrno, mas,
certamente, o oraQor Chegará até o
General Dutra. A exposição àe S.
Ex." esta interessando "viva.mente.

O SR.. BARRETO PINTO
·A verdade é que o próprio general
Gols Monteiro - conforme diz jornal
Insuspeito, o "Diário da NoIte"
sentindo que a confusão é tão,grande
e o e.mbiente tão escuro ~om a ausên
cIa de cinco Ministros, já declarou à.

. Imprensa que quer deixar o Ministé
rio da. Guerra.

O S.;. Lino Machado - Vê V. Ex."
que ainda existe o regime das Interi
nidades ministeriais da. ditadura.. E' o
que V. Ex." quer assinalar.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre orador que restam poucos mi
nutos para ter.nrlnar o te[D~o.

O SR. BARRETO PINTO
Sr., Presidente. V. Ex.a acaba de cha-

·mar-me a atenção sôbre o tempo de
·que disp<>nho. Restam-me, entretanto.
alguns Instantes". Eu OS de<Ucaria ao

..~ !41D1stro do Trabalho," mas deixare!
. para. amanhã.

O Sr. Adelmar Rocha - O Minis
;. tTo dessa pasta. dará multo trabalho a
M V. ELa.

O SR. BARRETO PINTO
Sr.Presidente. V. Ex.a com seu es?1
rito liberal concedendo-me a palavra,.- tne permitirá enviar à. Mesa requerl-

"-' menta de ln!ormação que, provàvel
. . ~ mente. não será respondid..~; terá a

mesma sorte de ,inúmeros \lutras. cer
ca de 200. aprovados e não :espondl
dOI.

o requerimento é no sentido de se
soU'Citarem ao Ministério das Relações
Exteriores Informações sôbré a apli
cação das verbas destinadas a comis
s<ies e representações no exterior, In
clusive por pessoas estranhas àquele
Minlstério. e Indicadas as importâ.n
cias concedidas, nominalmente.

Ao que me consta, a verba de re
presentação de comissões no estrangei
ro já. estourou... (Risos.)

O Sr. Glicério Alves - Acho que
V. Ex.a está equivocado. Os Depu
t.ados ~ue vão representar esta As
sembléia na posse do Gal. Peron têm
ajuda. de custo, aliás mesquinha,
1.201> dolares.

O SR. BARRETO PINTO
E' porque o dinheiro está curto.

Enviando à Mesa meu requerimen
to, reservo-me para conUnuar ama.
nhã. O Gal. Gaspar Dutra, quando
menos se esperar. mudará. o Ministé
rio. Acredito que .intim~menteS. Ex."
esteja cU.i.1Vencido de que o d~ve fazer.
Os Ministros que experImentem...
(Muito bem. muito bem.)

O oracior envia à Mesa. o .seguin
te:

. REQUERrME'NTO N.O 184-46

Solicita sejam pedidas ao Mi
nistério das Relações Ezteriores
injonnações sóbre a aplicação das
verbas destinadas a representa
ções no exterior. inclusive por pes
soas estranhas ao Ministério

Requeiro ao Sr. Presidente se 'dIgne
de oficiar ao Ministério das Relações
Exteriores. pedindo informações sôbre
a aplicação das verbas destimldas fi

comissões e representações no eX
terior, inclusive por pessoas est.ra
nhas ao Millh;térlo, indicadas as lm
portâncias concedidas nominalmente.

55. 27-5·46. - Barreto Pinto.
A imprimir.

O SR. PRESIDENTE - Está. sôbre
a Mesa requerimento assinado pelos
Srs. Barreto Pinto e outros Represen
tantes nos seguIntes têrmos:

Considerando que nesta fase de atri
bulações da sociedade, pela implacável
campanha destruidora das suas tra
dições afetuosas e morais. é a mulher
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um dos ms.~ores sustentáculos, vimos
solicitar à Casa um voto de pesar pelo
falecimento cie O. Amã.I1a Bitencourt,
figura. modelar de matrona brasileira,
colaboradora. dedicada e virtuosa de
Edmundo Bltencourt, o grande Ifder
da. Imprensa moderna do BrasIl.

Sala das Sessões, 21 de maJo de 19!16.
- Barreto Pinto. - OCtávio Manga
beira. - Gecrgino Avelino. - DiocZé
do Duarte. - LauTo Lopes. - Euclt- .
des Figueiredo. - Nereu Ramos.
ClOdomir Cardoso. - Luis Viana. 
Hugo Carneiro. .

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Q.ue o a.provam, queiram levan
tar-se. <Pausa.)

Está aprovado.

O SR. LIMA CAVALCANTI - Se
lJhor Presidente, peço a. palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. LIMA CAVALCANTI (Pela
ordem.) (.) - Sr: President~, pedi ~

palavra para apresentar requer~mento

no sentido da retirada do de número
19.

Tendo conhecimento de achar-se
sôbre a Mesa o requerimento assinado
}:lor vários Representantes ped1n~o en
cerramento da discussão do requeri
mento 79, e denunciando êsse ta.to B.

intenção dos signatários de que o as
sunto s~jà encerrado e, portanto, náo
mais nomeada a comissão de lnquér!
to, peço a V _ Ex.a a retirada. dn meu
requerimento. Envlo, ao mesmo tem
po. à Mesa 'Outro requerimento assl
na.do por cêrca de 90 representantes,
para que seja organIzada, de acOrdo
com o Regimento, a comissão de Jn
quérito, sem discUSSão e sem votação.

Era o Que t!nha a d.1zer. (Muno
bem.)

O orador enVia ~ Mesa o 8eguinte:
ReQu~emos a retirada do requerI

mento n.0 79.
Sala daS sessões, 27 de maio de 1946.

- Lima Ca:valcanti. - DctDvlo Ma1l
~abeiTa. - ÂU03tinho Mon:tefro. _

(.) - Não foi revisto pelo orador.

Esmaragdo FreittU. - Coel'/l.o Rodri
gues. - Toledo Pisa. - Café FiUl.O.
- Doming~ Velasco. - Eucliàe3 Fi
gueiredo. Jacy Figueiredo. 
Pra40 Kelly. - Alde Sampa.io. 
João Cleopna.s. - Osmar de Aquino.
- Juracy Magalhães. - JoáJ} Men
des. - Dantas Júnior. - Alberico
Fraga. - Nestor Duarte. - Epílogo
de Campos. - Agrfcola de BafTO!. 
Plínio Lemos. - Fernandes Távora.
- Gabriel Passos. - Paulo St%Ta&ate.
- Aureliano Leite. - Gilberto Freg-
Te. - Jurandir Pires.

O SR. ACúRClO TORRES
SI'• Presidente, peço a palavra, p~~1l

ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
.palavra. o nobre Representante.
•

O SR. ACú'aCIO TORRES -
(Pela ordem) (-j - Sr. Presidente,'
pedi a palavra pata declarar, etn nome
dos elementos que integram, nestS\
Casa, a representação do Partido So
Cial Democrático, que o pedido de en·
cenamentQ da discussão do tequ~.('l...
menta n.o 79 não envolve, ell1 a1>8o
luto, o que nêle vê o nobre Represen.
tã.nte de Pernambuco.

O Partido Social Democrático de
clara a V. Ex.a, Sr.. Presidente. que
"otará s favor do requerimento n1
mero 79, para que V. EX.,- nomeie a
conUssã.o e os fatos nêsse requerimen
to citados sejam a.pura.dos. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O SR. LIMA CAVALCANI'I 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela.
OI'àetn.

O SR. PRESIDENTE - Tem fi,

a palavra o nobre Representante.
O SR. LIMA CAVALCANTI (Pela

ordem) - 6r. PresIdente, diante da.
decla.re.ção do. Uustre Deputa.do Se
nhor Aeurc10 Torres, retiro o reque
rimento, porque deixou de ter obJé-'
tivo.

O Sr. ACUTCio Torru - V. Ex."
há de convir conosco que êsse reque
rimento nlo importa el!l manobra a1~

gama.

(.) Não foi re~to pelo orador.
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o SR. LIMA CAVALCANTI 
NAo !a.lei em ma:nobra..

O Sr. Acurcio Torres - Querem.os
.a. conclusão o mais rápido poss1vel.

O SR. PRESIDENTE - Há. sôbre
'& mesa o seguinte requeriÚ1ento de
encerramento da. discussã.o do de nú

:lnero 79, de 1946:
Tendo em vista. haver sido ampla.

mente jusU!lcado o requerimento nú
mero '79. sollcitamos a V. Ex.- con
sultar a Casa. Se concede o encerra.
mento da. discussão.

Sala das Sessões, 27 de mala de
1948. - Dioclécio Duarte. - Pes
$00 Guen-a.. - José Jo/jily. - Fer
TeiTa Lima. - Ulisses Lins. - Wal
lreoo GurgeI. - Oscar Carneiro. 
O~valdo Lima. - GaZena Paranh08.
- Medeiros Neto. - Teixeira. de
Va.sconcelos. - José Maria. - Da.
nieZ Faraco. - Domingos Velasco.

O 5R. PRESIDENTE - Os Senho
. res que aprovam o requerimento, q11el-
ram levantar-se. (Pausa.) .

Está a.provado.
Declaro encerrada a discussão do

requerimento n.O 79, de 1946.
08 Senhores que aprovam o reque

rimento, cuja discussão acaba de ser
encerrada. queiram levantar'·se. (Pau
34.)

&o!tá. a.provado.
O Sr. Barbosa Lima envia à

Mesa a seguinte

DECLA~AÇÃO DE V070

Declaro que "'Votei pela aprovação dQ
Requerimento n.O 79. Bastava a re
ferência. ao exa.me da adm.1n1straça)
~ poUt1ca das a.utarquias econõm1cas,
para que eu, responsável pela dlreçlí~

ôe uma dessas entidades pa.raest.atais,
n§.o pudesse ter outra. at1tude que & de
aplauso ao exame proposto. Não C:Ol'
B!dero o requerlmento em causa ums.
atitude partidária, poLs que estou cer
to de que a Comissão Espec.1a.l, por
êIe criada, encontram :responsáveis
dlstribuidos atualmente entre os diver
sos partidos na.c1onais. Barba '4
Lima Sobrinho..

O SR. PRESIDENTE - Há ainda.,
:sôbre à :Mesa tequ2rlmento de urgên-

ela e preferência para imediata. dl.3·
cussão e votação do de n.o 30. de 1946.
assinado pelo Sr. Gercino de Ponte.;
e vários outros Representantes, publl·
cada anteriormente.

Os Senbores que aprovam o reque1"l~

mento, queiram levantar-se. (Pausa.)
Está aprovado.
Em conseqüência, estã,ô prejudicadú:::

os requerimentos do Sr. Dantas Jú~

nior e outr()s Representantes e do Se
nhor Medeiros Neto, já. publicados e
com a mesma fInalidade.

De acõrdo com o vot'J da A':;scm
bléla, submeto à discussão o reqnc
rimento n.o 30, de 1946.

Tem a rm.Iavra o Sr. Gercjn~ de
P-untes. primeiro dos oradores ins:ri
tos.

O SR. GERCINO DE PONTES - Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes.
Subindo a esta tribuna que tão alto
fie ama colocada pelo. intcliE;êncla.
cultura e patriotismo dos grandes
homens qUe por aqui passaram. posso
bem medir as responsabilidRdes que
assumo: mas indino-me ao cumpri
mento do dever qUe tem sido o im
perativo da minha vida a. que cbcdeço
sem vacilação.

Oper'ál1'Í'o da engenharia nacional,
com maís de 25 anos de babalho na
minha. profissão. fui conduzido a esta
casa pela lea1dade e gratidão do povo
de m!nha terra. CaruaI1i, o qua.l.
tendo perd.i.do o seu guia incompa.
râ.vel, o saudoso democrata João Gui
lherme de Pontes, que faleceu aos 80
anos, cerça.do da. amiUlde, respei to e
veneração dos seus concidadãos, me
chamou. pela decisão das uma.s de 2
de dezembro, para ocupar a cadefra
que a êle cabja pela sua f1de11dade aos
]Jr1ncfpios democráticos e acendrado
amor à. sua terra e à sua. gente.

Convocado' na. noite de 10 de no
vembro de 1937, ?elo Interventor inte
rino, Coronel AzambUja Vl19, Nova,
para, como técrnco fazer parte do seu
secretariado, assumi. a. 12 daQuêle
mês e ano, a pasta. da. Viação e Obras
Públicas do govêrno de Pernambuco,
da qual SÓ pUlde me afastar a 8 de
novembro de 1945, para pleitear o
honroso mandato que o Part1<!o 50
eml Democrá.tlco houve por bem me
1nd1car.



o que foram os trabalhos deseu'Vol
'ridos naqueles oito anos incompletos,
melhor do que eu, dizem as cifras e
os números. As cifras. porque neste
Período me foram con!Ja.dos para mais
de 12\1 milh6es de cruzeiros de sal
dos orçam-entários das administrações
AgameIDiDon Magalbães e Etelvino
Lins. a fim de ser~m ap!1oados em
Viação, Obras Públi'Cas e serv1ços de
Aguas e Esgotos. E os números, por
que se acha. arqutva.cla. na seção cen
tral de estatísticas daquela Secretaria,
a documentação de como foI wpUcada.
aquela .soma, na execução das obras
que resum1da.mente passo a mencio
nar: 1.500 qutlOmetros de linhas de
estUdos para novas estradas; 755 qui
lômetros de rodovIas de classe, COns
truklas com 25 obras de ar.te das
qUais 222 pontes de coru:::reto armado
- além dos melhoramentos dos 5
troncos rodoviárIos. eXistentes, inclusi
ve a pavimentação a paralelep!pedos
ou com trilhos de concreto -.:.. a par
tir da capital para o interior.

No âmbIto intermunicIpal, ainda fo
ram melhoradas e construídas 429 km.
de estradas corroçãveis, com 192 obras
d'artes, medIante o auxilio financeiro
aos Munidpios de pequenos recUl"sos.

Entre os edifícios construidos. em
numero de 180, - cQntam-se 34 gru
pos escolares, 8 escolas reunidas. 26
cadelas públicas, uma grande escola
lndustria.l masculina. ~ra "SOa alunos:
uma colônia agrícola para home:lS e
uma outra para mulheres dellnqUên
tes; cinco hospitais regionais, centros
de saUde, maternúlades. residências
para os seI"V1ços de engenharia. casas
de turmas para os redovIários e nu
merosos outros prédios.

Além destas Importantes realizações,
que se encontram distribuídas por t0
dos os quadrantes da terra pernam
bucana.. levamos o. efeito (lo abasteci
Jnento digua. completo dos baJttos de "
Tlglp16 e Areias; continuamos o pla
no do engenheiro R. de Rrito para o
saneamento do Recife, com a cons
truçAo do DIstrito XIV dá Encruzi
lhada; melhoramos o tratamento das
águas de Grajau pela construção dos

. tanques de decantação e Jnlclamos 0&
tlabaihos de re!6rço do abastectmen-
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to! da ca.pltal pernambucana - :além
de extendermos 50, qullOmetros de n~
.vas J..lnhas d1stribufdoras dágu& e 3{
de rêde coletora de esgotos.

outros mUitos servIços, como açu
des PÚbl1cos, linhas tele!ônicas, atêr
ro dos alagados. enfim, as aspiraç6es..
legitimas do povo foram atendidas,
dentro das posslb1I1c1ades e do grau de

.' utu1dade públlca. a que \Finham ser'"
nr. .

Deixamos em execução o plano de
obras novas 1945-46, compreendendo
construções das qais se a<:havam a.ta
cadas 62 no momento de entregarmos.
os trabalhos à nova aiimtnistrac;lkl.
~te plano, orçado em 46 milh6es de
cruzeiros, está sencf~, como os ante-

. rlores, f1naIlclado pelos saldos orça_o
mentários.

Durante a nossa. permanência &.
frente da. Visção e Obras PúbUçai,
todos os serviços executa<:1os pelo Es
tado foram. contratados em concor
rência pública.. ex1gln.do-se prévia pro
va de idoneidade bécnlca e financeira ..
Numerosas obras de plano foram. ~e-·
cutadas pelas prefeIturas, pelo Insti
tuto de Assistência. Hospltal9.1" e pe~~
Instituto de PrevidêncIa dos servido-·res do Estado, med1a.nte financiamen
to do Govêmo Estadual. Graças a
esta. colabo~§..o preciosa e eficiente..
foi possível reaJ,1m.r plano, como o de·
194~194S. que só êle.' resultou na. in-.
versão de quarenta. mllhões de cru-,
zelros.

A crlaçio do Instituto Tecuo16g1co~'

da Caixa de Acidentes dos Servido-
" res do Estado, da. Cooperativa de O>n.. ~

sumo e do Boletim Técnico da Secze-;
tarl8, de VIação e Obras Públlcas d1s-:
pensa. comentârios pela relevância. 4&..
iniciativa e pelos resultados que se:
vão colhendo.

Feita. esta. Uge1ra exposição,. que
mostrará &GS dignos colegas da Com
tltulnte. a fOlha de serv1ços com,.~

aqui ·lneresse1. penn1tlndo-lhes Julga.r
da boa vontacIe e as eredenclafs que
trago p~ o desempenho de mandato-:
que o povo pernambucano me, con-:
fIou, é com a m&1or satlstaçio que eJ1"~

tro na matéria. desta. singela oraçit).. :
O Sr. DiocZécio Duarte - V. Ex.a. ,

.. deve acentua: Que todo êsse pIaDo.
"' fol,reaUmdo sem operaç6es de cré~~:
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de .espéc1e alguma.' dentro do saldo
.orçamentãrio. '

, O SR. GiERCINO DE PONTES 
Perfeitamente. tôdas as obras foram
Zes.1i"'adas pelos saldos orc;ame!ltá
rios;;. nio houve empréstimo, nem
qualquer outra operação de eréi:i1to.

O ST. Dioclécio Duarte - O que
~nstttu1 uma.' demonstração da brl
~1haIite tino admlnistrativo de V. Ex.••

, O SR. GEReINO DE PONTES _
Obrigado a V. Ex. a. O tino a.dm1nis
tratlvo foi do então Interventor Aga
memnon Magalhães que no seu go
vêrno reaUzou a polftlca de saldos or
çamentárIos.

A solução do maior problema
do nordeste. ventilado no requeri..
mento 'n.O 30 do Dobre Deputado
das Alagoas. Pa.dre Luiz Medeiros
Neto. é uma questão de .v:1da e mor
te para treze milhões de brasileiros.
habitantes de S. Salvador à NataL

O Sr. Dioclécio Duarte - É are..
denção econômica do próprio Dardes..
te.
. O SR. GERCINO DE PONTES _
Registro com prazer o aparte de Vo.~..
sa Excia. I

Desde 20 de novembro de 1890.
quando, por Decreto n.O 1.113, foi
concedida "autorização a João José
do Monte para utilizar as águas da
,.cachoeira. de Paul-o Afonso. exploran
dOooa - onde quer que pudesse ser
empregada na indústria. agricultura,
viação, navegação e Duminação". foI
lançado o desafio aos homens de fn1
.datlva para transformar a fisionomia
C!aquela região.

~, Os têrmos desta primeira conces
'são oferecem em. singela sintese tõda
:a extensão dos benefícios que são de
:esperar dêste monumental empren..
d1mento - primeira pedra da. era de
:prósperldade da popUlaçáo sanfran
,ciscana. quando mais acUante Se der
,corpo ao amplo projeto que o Profes
's6r Mauricio Joppert, com tanta feU
ddade. delineou .em notável aula
maugural da Escola Nacional de En
~8enharla.
~ _ Nós, pernambucanos, registramos
CC)Jn entnsJa.smo e satisfação ter sido

na administraçã.o do nosso coestadA...
no Apolônio sales que o exame dêste
problema. tomou novo e decisivo im
pulso, chegando-se a resultados coo..
eretos. Foi assbn que. cercado de wna
equipe de técnicos que vinham de
longa data. fazendo observações e co..
lhendo dados lndispensáveis à orga
nização de um projeto viável - pou
de o ex-Ministro Apolônio Sales con
densar, em três Decretos-leis, as pro
vidências necessárias à captação pro
gressiva do imensa potencial das ca
choeiras de Paulo Afonso.

Os estudos. projetos e legislação
correspondente foram exaIr"Jnados su
cessivamente pelo Conselho Nacional
de Energia, pelo Conselho de Econo
mia e Finanças, e, afinal, pela Co
missão do Planejamento Nacional, a
qual aprovou unânimemente. "ã luz
de minucioso e magistral parecer do
Cel. Hélio de Macedo Soares". a prõ
posição de se criar a Cia. Hldro-Elé
trlca do S. Francisco.

Os decretos assinados, em número
de três, compreendem: a criação da.
Companhia; a concessão da explora
çã.o da energia do São Francisco en
tre Piranhas e J oazeiro, e. finalmente.
a a.bertura do crédito necessá.rlo à
subscrição da parte do capital que
compete ao govêrno e que será. rea
lizada em 7 anos. em virtude da for
ma de organiZação adotada.

Todos os elemenltos da gramde ba
talha travada para se chegar a êste
feliZ resultado, acham-se reunidos na
conferêncla. do engenheiro-agrÔnomo
ApolÔnio Sales, há pouco realizada
no Congresso de Engenharia. E In
dústria.

Naquele trabalho. que, segundo fui
informado, o Serviço d.c Documenta
ção do Ministério da Agricultura. di,;..
trlbuiu pelos Srs. ConsUtuintes. en
contra-se também. uma preciosa co
letânea de dados técnicos e eco
nOmicos, que me dispenso de repetir,
a. fim de não cansar esta nobre As..
sembléia.

A concessão foi dada pelo espaço
de 50 anos e alcança um ralo de
ação de 450 km. servindo aos Esta
dos da. Bahia. Sergipe. Alagoas. Per-
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nam'buco, Para.fba. e Rlo Grande do
Norte. Os governos dêsses Estadas,
compreendendo o alca.nce dessa. no
tivel inicIa.tIva. e tendo em conside
ração a. necessidade de assegurar o
preço razoável para. venda do quilo
watt produz1do~ como acontece no
Sul do Brasil, vão custear as linha.s
de transmissão da. energia. removen
do a 1i:nica. dificuldade ao sa.tisfató
rio resultado eeon~oo do empre
endimento.

Assegura-se, assim, s. industrJal!:'
zação de vasta região do 'Brasil, em
bases sólidas, abrindo pOsslbiUdades
sem coma. ao apr-oveita.mento· das
matérias pr1m~, modernização dos
processos agro-industriais e dos tráns
portes da. produção.

Sr. Pres1dente:
Até agora. examinamos ràp1damente

o problema de Paulo Afonso no pla
no de sua. exeqüibilidade.

Agora. é preciso focallzá.-lo em re
lação aos a.ltos 1nterêsses do po'Vo
e do Brasil. Para. Isto, devemoo par_
tir do que ê atualmente, o suprimeDto
de energia elétrica nas ca.pit:Us dos
Estados entre Bahia. e Na.ta.l~ e a
dependência em que estão todas elas
do combustível nacional-lenha., já
quase desaparecldo, e do estrangeiro:
carvão e óleo, que chegam ao nosso
país, sangrando a. economia nacional,
em considerável soma. de ouro. Posso
afirmar que por tôda. parte, nesta
região. o serviço de luz e fOrça. por
eI-etricidade é pr~T:io e cs.rissimo.
Há ca.pitais que se achs.m em per
ma.I!ente racionamento de energ1a.~

porque as 1nstalações atuats esgota
das não puderam. ser ampliadas oU
substltuidas de acôrdo com a marcha
do nosso progresso. No lnterior. vá
rias cidades que tem serviços eflc1en
:.es e estes mesmos dependen,tes de
ut1UZaç§.o das últimas reservas flo
resta1s. com,prometendo as cond1ç6es
de clima e facllltando a. devastação
do solo pela erosão. •

As somas de ouro que somos obri
gados a empregar na aquisição de
óleo e canão elevam-se a. centenas
de milhões de cruzeiros, que V'êm
agravar as dificuldades t1nance1ra.s
do PaJs.

Tudo isto a.1nda. é nada, diante d&
fOrça da. llm1tação das atividades pr0
dutoras por falta de energia., a preço
razoâvel, porque o quilowatt tem um
valor eleva.do e nfioo n' em abun
dA.ncla., para a.tender as necess1dadeB
reglona.ls. São cerca. de 200 cidades
a serem convenientemente llum1na.
das e dotadas de energia., a qualquer .'
p.om do d.1a., para desenvol'rerem-se
industriabn.en.te e enrlquecerem-se
em1quecendo o PaJs. serão para
mals de mil fáIbrJcas de todo; os
tamanhos que' debca.ri.o de que1mar
a. lenha ou óleo como combustlvel
e outrB5 tan~a.s fábricas que terio
oportunidade de se lnstala:r, pa:ra
criar rlq,ueza. nacional, extraindo dEI.
natureza. os elementos com que vi
tal1sar a nossa economia. bem como
utilizar as gra.ndes reservas de ma
téria prima aguardando o eclodir
desta nova era Para. aquêle setor da
nacionalidade. .

Para todos os que visitaram. o nor
deste. nos dias sombrios da guerra,
quando pa.1rava sôbre tôdas as s.tJ.
vids.des o risco de serem paralizadas
pela fa.lta. de eombustivel, em v1rtUde
do torpedeamento dos navios pe.tro
leiros, Bif1gura-se ina-diável a soluc;io
do problema. de Paulo Afonso.

Para nós, Constltu1ntes~ que tp.mos
o dever de zelar pelo progresso 11&-.
ciona.l, da.ndo a todos os quadrantes .
da Pátria. a oportUDidàde de melhor
t.1'abalhar pela grandeza do Brasil ..;.
é um dever aplaudir os trabalhos J6.
r-eal1zados e encarecer as providên
cias para &e tornar um fato concreto
no prazo mais breve posslvel o gran
de empreencllmento de Paulo A tomo.

Os que vivem e lutam nestas teras
ca.1clnadas pelas soalheiras, fazendo
05 maiores sacriflcios para honrn.r as
página.s imortais de Euclides da
Cunha sObre o homem· sertanejc,
aguardam confiantes as providências
do Presidente Dutra para que nfio
tarde mais o dIa. de sua llbe~..a.çAo

econôm1ca, que também será o da.
captaç§.o e dlstrlbuição da energ1a. de
Paulo Afonso~ até hoje se despenhan
do noite e c:Ua em pura perda.

Foi, por estas imperiosas razões.
que a. banca<:la do P.S.D. seção de
Pernambuco resolveu nã:O só apbtt-
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dtr a Iniciativa. do Deputa.do Mede1
ros ~.eto, como Juntar o seu apêlo
ao de tôda populaçao nordestina. no
sentido de não se perder mais um
dia para execução de tão gigantesco
projeto, que será obra se~elha:ltc ..l.
Volta Redonda., tendo, porém. uma
projeção maIs humanitária - porQ.ue

. integra os brasileiros do Nordeste no
'. pc.drão de prosperidade do Sul, dan

do-lhes estimulo para servirem cada
vez msis e melhor ao Brasil. (Muito

. bem; muito bem. Palmas. O orarl..or
é cumprimentado.>

(Durante o discurso do SenhOT
Gercino de Pontes, reassume a
Presidência, o S,.enhor Melo Vian
na, Presidente>.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavrn. o Senhor Diocleclo Duarte.

O Sr<... DIOOU:CIO DUARTE 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes:
Antes de entrar no estudo do assUiIlto
em debate. devo de<:la:ra.r, como um
dos subscritores do requerimento so
licitando fôsse encerra.da a discussão
do de n.o 79, solidário com as ex
pressões .do ilustre Deputado Acúrc10 '
Tôrres. Que Jamais p.a.ssara pelo nos
so espIrito a. idéia de impedir a
designação ~ uma Comissão para.
estudar os atos do Govêrno. Asse
gure! que longe e.srtarã sempre do meu
espírito negar apoio a requerimentos
nesse sen.tido t pois entendo que numa
democracia todos os atos públicos
devem ser exaustivamente .a.nallzados.
(Muito bem.)

Entendia. entretanto. como Repre
senrtamte do Nord~te. - e por isso
mesmo mais me surpreendeu o gesto
do ilustre Deputado' pelo Estado de
Pernambuco. o Sr. Carlos de Lima
ca.vaJea.nti, - que o problema da.
Cachoeira. d.e :paulo Afonso. como
nenhum outro, deve merecer o maior
cu:lda.do e estudo de todos quantos
se Jnteressa.nt pelas questões econô
micas do pais.

Compreendia. que, nas vésperas de
vir ao plenário o projeto de C<lnsti
tulçA,o, os problemas de ordem eco
nOm1ca e soclal perante a. g;ra.v1
dade da. vida. contempori.nea.. devem

: despertac a m.a1s rigorosa a.tenção,

prlncipalmente por part.e daqueles
que nesta AssembléIa represe.ntam 8.
região nordestina. do Brasll.

Estamos, Sr. Presidente e Senhor~

Constituintes. reunidos para d1scutir
e procurar resolver os problemas
tra.nscendentais da vida. nac1onal. A
Constituição democrática. que deve
mQlS estruturar não se deve dirigir
pelo esp1Iito teórico dos 8ID.t1gos ro
ma.nistas em que a polltica. t1n.ha.
um sentIdo d1ferenl1;e em virtude das
próprias circunstâncias <ia. época. •
OU~l as são as .preocupações da fase
histórJca que attavessa.moo. Não se
orientam mais os juristas pelo Idea
lismo lirico dos comtemporân-eos de
Justiniano nem mesmo permanecem
presos às teorins de Von Iherlng ou
de Savigny. Também situam em ou
tro plano OS teo.rema.s dos !1l6sO'fos
que dominaram as idéias do século
XVII.I.

Agora. o 'Cspirlto dos juristas rc.s
ponsáv.eis pela nova. estruturação po
l1tica dos povos precisa. se alicerçar
em dados positivos. E" então a es
tatÍStica a base de toc.Ws os estudos
sociais. As descobertas cientificas 1m
pr1m.i~a.m 110VO aspecto à mecânica
da socieda;de. Com o aperfeiçoam-en
to da. física e da quirn1ca. os fe
nômenos econômicos vieram tra.ns
formar a própria menta.lidade hu
mana surpreendid'S. perante as ma
ra.vilhosas realizaÇÕes da técnica, que,
na. expressão de Trotsld, tentou subs-

. tituir os milagres da fé.

Esíorcemo-nos. entretanto, para
que o primado do espIrlto não seja
inteiramente esquecido, pois o equl
librio humano se encontra. na. ha.r
monia da vida 1nterJor com o bem
estar que o progresso econômico deve
pC'rmitlr a. tõdas as class·es. Mas de
v.emos convlr em que, após duas ter
ríveis hecatombes que mergulha.:a.m
o mundo (!m noItes Infernais, obr1
gando-o ao regresso de uma. civlll
zação durantes tantos sé-culos cons
truIda.. não é admissivel continuar
num lirismo poUtico e. muito menos,
consentir. em detrimento do iDte
rêsse coletivo. as constantes ameaças
de uma demagogia Que coisa. aJfuma
constrói e sim conduz as naçoes à
desconfiança. e 0.0 ódio.



-300-

V'1vemos uma época. decisiva.. Se
não tivermos a coragem de reagir, en
frentando seriamente as questões que
se nos a'Presentam~ daremos à nação
brasileira e aq mundo a demonstraçã.o
de uma lamentável Inépcia adm1nls:a
trativa. e polftl<:a. Cumpre-nos~ por
tanto, reunir tôdas as fOrças da inte
ligência e de sentimento para dar ao
povo, que aqui representamos, a con
vicção do nosso patrjotismo, de uma
diretriz pragmã.tica, de uma ação cons
trutiva. no sentido de esclarecer con
venientemente as consclên<:ias dos
trabalhadores~ com o objetivo de apro..
veitar as riquezas latentes de nossa
terra. Foi assim que procederam os
norte-americanos nu:m perlodo his
tórlo q u a s e idêntico ao nosso.
Saíam os Estaxios Unidos da Amé
rica do Norte, ainda com o som das
palavras proferidas pelo maior de
mocrata de seu tempo, na plataforma
da estrada. de ferro de Gettisburg. de
uma violenta guerra civil. A revolução
que se fizera para assentar, definitiva
mente, os princípios da Demreracla,
que é o govêrno que sente, na real1
dooe, as exigências espirituais e ma
teriais do povo, deixara, sob o ponto
de vista econômico, a grande Repú
bllca setentriona.l numa situação de
completa. mLséria financeira. Estava
salvo o espírito da liberdade ameri
cana, mas o fantasma da miséria per
corria os desertos campos agrícolas,
que os braços robustos dos escravos
l1avilml outrora. enriquecido, e as cha
minés das fábricas não maIs fumega
vam. Os heróicos soldados que luta
vam sob o comando de Grant e de
Lee, com a depressão excepcional do
dólar, se recusavam a receber o sa
lário em moeda do pais. Semelhante
situação era motiv<o para apreensões
mUito sérias em todos os setores
políticos da nação. As sess6es par
Jamentares se realizavam numa at
mosfera de pa.nico. O pais empobrecIdo
poderia sCffrer outra revoluçA.o de con
seqüênc1as gravíssimas. -Yrgente se
. tornavs. que os governadores dos Es
tados e os representantes da naç§.o,
no Congresso. tomassem medidas
eapa.zes de melhorar as condIções
existencIais do povo. Alguns suger1mm
reformas na Carta de FiladéWa, que

é um monumento de fmpar compre
ensão democrática. Outros pretende- I

ram elevar o n1~1 unlversUArlo, sem
o exame antedpado da exigência do
momento. Entre êles se encontrava o
governador de Carol1na do Norte, exato
conhecedor dos problemas da terra. e
intelIgência d1r1gid.a pelo pragmat1smo .
da raça.. Interpelou o avisado con
gressista: Qual o fenômeno que nesta
hora mais preocupa. os administra
dores obrigados a atenderem às ne
cessidades urgentes da população .
faminta? O Govêmo nã9 dispõe de
recursos fiDanoeelros nem sabe aonde
ir buscá-los. Nos países da Europa
não vemos quem nos empreste. Como
pensar em reformas universitá.rias
quando o povo morre de fome? E
muito moenas como discutir questões
constitucionais numa. hora em que o
Exército protesta contra os salários?
O que o bom senso aconselha aos ho
mens de responsabilidade é a aplica
ção racIonal do trabalho. Precisamos,
quanto antes, convencer aos traba-

. lha.dores livres que, para melhor des
frutaremallberda.d.econquistada.de
vem voltar aos campos e cobri-los,
novamente, de suas ricas culturas.
Contratemos r..o estrangeIro os técn1cos
que exploram as riquezas que dormem
no seio ubérrimo da terra amencana.
extraindo () carváo, o petróleo e uma
série Infinita. de minérios. Nao admt
iremos apenas, porém.. aproveitemos,
cientificamente, ~ energia hidráulica
de nossas poderosas cachoeiras. se
assim proceclennos, dentro de um
século, ter~mos construido uma nova
civiliZação e a América proporcionará
ao mundo o exemplo do que podem
realizar o trabalho e a inteligência de
um povo livre. Os recUrsos para os
laboratórios de pesqUisas científicast

para as bI'bUoteeas que prestigiaria as
universidades. para os hosplta1s que
receberio todos os emermoe.. serão
adqulrtdos pelo nosso próprio esf6rço.
Temos energia humana - e disso jã.
demos prova. bastante: temos uma
terra imensa., gri.taDdo pelo trabalho
do homem. Com essas duas fOrças~

que representam déH:livas da. ProVi..
dência, seremos o povo mais rico do
mundo. Não se enganou, nem foi p:o-'
feta o lúcldo poUtfco americano. Ape-,
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tl&S conhecia os valores de sua pátria.
Os g'ovêrnos que se sucederam reali
zaram. o plano vitor1oso na. Convenção.
Aqui lembro aos representantes do
povo brasileiro que é na exploração
dos nossos recursos naturals, criando
fontes novas de riqueza, que se forma
uma poderosa e lnvenclvel nação. Sem
criar riqueza não teremos escolas, não
teremoo tranquilidade, não teremos
coneeito internacional. seremos sem
pre um pais colonial.

O ST. Jurandir Pire8 - Incontes~

tàvelmenteô V. Ex.a está dizendo uma
verdade. Um pais que não dispóe de
energi~ elétrica, só pode contal" com

. energia hidráulica. Evidentemente. a
cachoeira de Paulo Afonso rey:s.senta
o maior potencial energético de qu-e
dispõe o Brasil, dentro de uma zona
formidável. Acontece, também. que o
transporte da energia elétrica. é feito
a. uma distância enormisslma. E',
aliás, o único caso, po1s em nenhum
pais do mundo se transporta en~rg1a

a setecentos quilômetr.os de distâ.ncia I
Isso é que torna oneroso, e l conse
qüentemente. antieconômico o apro-
v~itamento que se 'planeja para a Ca..
choeira de Paulo Afonso.

O SR.· DIOC~CIO DUARTE 
O depoimento de V. Ex.a é, realmen
te, de lncontestávei valor. Desde, ~o"
rém, que se crie na região 8. energl:1
hidráulica, criar-se-á taxr.Lbém um
grande centro industrial e agrícola.
A opinião de V. ELa então passará
a náo possuir a. mesma. importância,
apesar de se tratàr de· conhecedor
profundo do assunto.

O Sr. Nestor Duarte - Peço 9.0 no
bre orador informe de que elementcs
dispõe a Companhia. pa.ra. dotar a.
Cachoeira de usina. eapaz de dJstribulr
energia por todo o .nordeste brasi
leiro.

O SR. DIOCU:cnO DUARTE 
IDfellzmente não disponho dêsses da..
4oa. Está em organ1zação a compa
nhia e o Govêmo se 1nteress1. 'em

. encontrar os recursos necessártos ao

. seu funcionamento. Não se trata de
fazer obra dentro de prazo fixo. Todos
OS empreendimentos dessa Datureza

têm de obedecer a um plano têcnlCD.
mente organizado.

Se o Govêrno quIser realizá-la. em
seis meses, digamos, não encontrará
recursos; em dez anos, porém, mes
mo dentro do orçamento naclona1"
que sempre consigna. recursos para.
obras imprevisíveis, há de encontrar
meios para atender a tão importante
fator de progresso, principalmente,
para o Nordeste. Vários capltR.llstas
norte-amer:1canos, e ingleses estão dis
p~stos a proporcionar recursos ao 00
vêrno ou à companhia que se organi
zar. Lembro o caso de Volta Redon
da. Não se conseguiram recursos para.
essa iniciativa realmente notável?
~omo não se há de os encontrar para.
as obras da Caohoeira de Paulo Afon
so, a meu ver muito mais lmpol't.antes
do que aS de Volta Redonda?

O Sr. Nestor Duarte - Por enquan
to, é apenas grande anseIo da. popu
lação nordestina.

O Sr. Luis Viana - Não se deve.
também, omitir o brilhante parecer
do Sr. Mário Ramos, quando cnticou
a promuIgaçãc> dêsse "decreto sem ao
menos se proceder ao estudo geopo
litico da região. o que impede intei
ramente uma noção exata das no.,~i

billdades do aproveitamento lndustrJ&.l
e agrícola da. energia da cachoeira. de
Paulo Afonso.

" O Sr. Jurandir Pires - Parec~-me

que o assunto se conclUa perfeitamen
te em todos os pontos de vista. Prt
meiro, porque a necessidade ~e ~ner

gia do Brasil é lncontestâvel; se!nIDdo"
na zona da nossa costa, temos possl..
b1lidade de obter energia resultnnte da.
importação d<> carvão. Em noss~ inte
rior o custo do transporte é d 2 ta1
monta que o torna pràUcamente des
provido de energIa. Hé. um 1'rojeto
visando o aproveitamento da CachoeI
ra de Paulo Afonso. náo no sentido
ótimo por que seria desejado. mas •
mantendo as pontas de carga I)(lr meio
de estações térmicas d~ fornecimento
de energia, usinas elétrIcas DaS pontas.
Essas usinas de suprimento,.como au
xillares, formariam então a rêde com
pleta do nordeste.
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Só assim se pode ter fator de o.a.rga.
dfgno de ser apreciado, de 80%. Por·
que. no caso presente. da Oachoeir:1 de
~ulo Afonso. perder 7()% de energia?
Assim o fornecimento de energia. tor
nar-se-á mais caro do que a. própria.
importação de carvão. '

O Sr. Luis Viana - Por isso mesmo.
em r.elação à Bahia. técnicos compe
tentes condenaram a condução de
energia elétrica da. cachoeira para a.
cidade do salvador. considerando mais
racional o aproveitamento do Par:l
guaçu.

O Sr. Manuel Novais - Chamo a.
atenção do nobre orador para um
fato curioso. Vivemos numa região
servida pela Cachoeira de Paulo Afon
so, fonte evidente de energia, a maIor
exIstente no norte do Brasil e talvez
no interior. No entanto, que aconte
ce? - Estamos com a rêde ferroviâ
ria ali servida a carvão..•

O SR. DIOCUCIO DUARTE 
Que passaria a ser eletrificada.

O Sr. Manuel Novais - ••• o que
.significa mandar dinheiro para o es
trangeiro e aniquilar as reservas flo
restais do nordeste.

O SR. DIOCLl:::CIO DUARTE 
Nem temos reservas florestais.

O Sr. Manuel Novais - Ou apro
veitaremos a Cachoeira de Paulo Afon
so para. a eletrificação da Oreat
Western e da Leste Brasileiro, ou den
tro de algum tempo ficaremos com a
nossa. rêde ferroviãria sujeita exelu
sivamente ao carvão estrangeIro, sal
vo se tivermos a sorte do nosso C9.l'

vão vir a atender às nossas necessida
des.

O SR. DIOCL:SCIQ DUARTE 
E com as greves nos Estados Unidos
e, possivelmente na Inglaterra acaba
remos sem carvão e com as estradas
absolutamente parallzadas.

O aproveitamento da fOrça hidráu
Uca de Paulo Afonso é para o Brasil
o maior paaso de sua. evolução ~nO

mica e para a região nordestina., com
preendendo seis Estados, a. verd:lde1r:l.
redenção. Das margens do Paraguaçu
ás margens do Potengl. mllhares de
braslle1ros reclamam a execução dessa

obra inadiável. Os mIlhares de k11o
watts modificarão inteiramente o pa
norama socIal e econômico dessa es
quecida faix:a. de terra nacional que
as sêcas periodicamente, flagelam c
onde as indústrias jamais florescerão
por falta de combustlvel. O machado
impiedoso já destruiu as últimas re
servas florestais. sem a. hulha negra,
nem a hulha verde, eJl,Quanto a técni
ca não pennitir o aproveitamento da
hulha azul, somente poderemos con
tar com a hulha branca. E a cacho
eira. de Paulo Afonso, que os versos de
Castro Alves, na sua maravilhosa. elo
qüência, descreceram como as

fC Garras do centamo em paroxismo
Rasgando os !lancos dos corcéis sa.n-

[grentos.
Relutantes na dor do cataclismo
Os braços do gigante suarentas
Aguentando a ranger (espanto [ as-

[sombra !)
O rio inteiro que lhe cai no ombro ['-

movimentando formidáveis turbinas
criará nesta outra parte da. América".
à semelhança de Niagara PaUs, 11m
parque Industrial de proporções sur
preendentes, ao mesmo tempo que fo
mentará vastíssimos campos de agri
cultura e de pecuária, fixando tam
bém O sertanejo à terra, da qual é
obrig·ado a.fugir, porque· nela tudo
falta. -

O Sr. Medeiros Neto - Um técnico
norte~arnericano,que vIsitou a Cacho
eira de Paulo Afonso, tendo, por cer
to ciência. do andamento da. obra em·
pr~dida pela Companhia Hidro-Elê
trica., afirmou que "se não fôra pos
s[vel converter aquela mole hidráu
lica em energia elétrica, de modo a
oferecer êsse plano de eletrificação do
nordestet bast&...."ia. conceber que junto.
à Cachoeira poder-se-la construir Q

maior parque 1Ddustrlal do mundo.

O SR. DIOCLOOIO DUARTE 
~te depoimento de V. Ex.a responde
80S apartes dos 5rs. Jurandir Pires e
LUis Viana Filho.

O Sr. Jurandir Pires - Ao meu, de
modo algum: o que disse é que o trans-
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porte artlficial de energia a. torna.
cara. A industrialização da. linha de
tnfluêenc1a de Paulo Afonso é evi
dente e consta, inclusive, de uma con
~lusão do I Congresso Braslleiro de
Economia.

O SR. DIOCLECIO DUARTE - A
energia será aproveitada. d~ntro da.
própria região.

O Sr. Jurandir Pires - Só fiz re
ferênda ao projeto oficial e não às
idéias gerais de V. 2x.a •

" O SR. DIOCLECIO DUARTE
Sou muito grato às expressões do no..
bre colega.

Recordo, Sr. Presidente e Srs. Re
presentantes, prestando homenagen.i
entusiásticas, ao referir-me à CachoeI
ra, de Paulo Afonso, um inesquecível
pf.oneiro da indústria nordestina e
protesto também contra a ação' dos
diretores da "Machine Cotton" real
mente dominados por espúito monopo..
lJsador. que ali destruiram a obra admI
rável de Delmiro Gouveia. Foi real
mente êsse caboclo intrépido do nor..
deste ..brasileiro o precursor da emprê
Sa civilizadora do sertão que deseja
mos agora reIniciar. Delm1.ro Gouveia
surgiu como um dêsses dínamos huma
nos impulsIonados pela flama do gê ..
Dio construtivo que. audaciosamente
reafinnam aos caracteres túnldos e ao~
administradores Ignorantes que as
ma·1ores conquistas são impct:;sívels sem
o espúito iluminado que os criticos in..

( conseqüentes julgam como aventurei
ros.

O Sr. Manoel Novais -" V. Excelên..
cia da licença para. um a.parte?

O SR. DIOCLECIO DUAR'IE
Com muito prazer.

O Sr. Manoel Novais - DeImlro Go
mera a meu ver fol o pIoneiro. da. m
dustrlalização do sertão do Nordeste
do Braall e figura das mais notáveis
que o pafs Já conheceu. .

O SR. DIOCLECIO DUARTE - ~

Justamente o que estou declarando,
· com grande adm1ra~ão pela sua. ener-
· gla construtiva.

O Sr. Medeiros Neto - Homem que
· viera do povo. como V. Excla. sabe,
começara a vida como simples agen-

te de Estação da Jaquelra em Recife:
mas, hoje. podemos afirmar pelas rea...
lizações que deixou que o sertão de
Alagoas vive da sua obra, mau grado
a maquinária, no govêmo Alvaro Pa.1s.
ter sido arrancada da. Cachoeira, mer~
cê de wn tro.st infame.

O SR. DIOCLEClO DUARTE 
Um pais que novo como o BrasU não
avança" conduzido por mãos lmpregna
das de dúvidas e por espíritos que tu..
do deixam para amanhá. quando o uni..
verso reclama soluções rãpidas e enér
gicas.

O Rio Grande do Norte, que é de
todos as Estados do Nordeste o mais
pobre de combustível e onde o parque
industria·l quasi nã<> existe. por meu
intermédio, também requer do govêrno
da. República breve inicio do plano, já
amplamente estudado, do aproveita..
mento da energia hidrâullca de Paulo
Afonso. Entre êsses técnicQs. desejo
aqui citar o nome do meu ilustre con
terrâneo, engenheiro Otávio Ta.vares.
a:1W10 brilhante de uma das mais fa
mosas universidades norte-americanas,
analista conciencioso das imensas rea
lizações industriais promovidas pelas
energias de Niaga·ra FalIs.

A propósito, êsse <:ompetente enge
nheiro patric10 dirigiu, na qualidade
de representante do Interventor Fe
deral no Rio Grande do Norte, opor
tuno e brilhante memorial ao Minis
tro Apolônio Sales. a. quem se deve.
com justiça. aplaudir pelo entusiasmo
de sua patriótica Iniciat:va. mostran
do a conveniência de estender ao nos
so Estado os fios metálicos que nos
levariam os bel1ef[clos impulsion:ldos
pelas águas do rio São Francisco, rio
que, nos séculos passados, assegurou
a un:'dade nacional e nos séculos ~u

turos garantirá a liberdade econômlc3r
do Brasil.

Dirlgindo-se ao Ylnistro Apolônio
Sales. o engenheiro Otávio Ta.vares as
sim se exprimiu:

liSr. M1nfstro: ~.

Comissionado pelo Exm.o Sr. Inter·
'Ventor Fedeml no Rio Grande do Nor
te. para tentar, se possível, obter a
inclusão sem ônus, do Estado que ora
represento, no Plano de Eletrificação
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do Nordeste, quero antes dlzer a VO~

sa Excelêncla. que, Em longo. demora
do e m1nucioso estudo do anteprojeto
àe captação e transmissão de energia,
elaborado a propósito pelo ilustre e
acata.do engenhelro patric!o, Dr. Mo
rais Rego, que entrev1stel em Recite-:
que, seguindo mentalmente. ao exam.t-
nar o curso do grande rio São FrancIs
co, as viagens d.e Lla.1s, St. John e
Allen; que. ainda, após a leitura das
obras ele Burton. Hart e de Hal!erd,
ou, até mesmo, a.pós mero e superfI
cial exame da carta geral do pais, LH.
parte em foco. ou pela. le!tura de li
vros como os de Geraldo Rocha. Or
la ndo de Carvalho e inúmeros outros.
tornou-se-me evJdente QU€ seria ZOD)

provada inépcia desconheeer a. grRt1
dlosldace do empreendimento que sei
01:0. constituir UIna. das máximas preo
cupações de V. Ex.· qual seja o de
aproveitamento da energia latente do
grande rio em Paulo ~onso e ltapa.rl
ca, solvendo o problema. de Jrrlgaçáo
pa.ra posterior utilização, pela lavoura
mecânica, das melhores terras aráveis
do Brasil. Enviando a hulha bran<:a.
convertida em energia elétrica, ~rn

missão de organização e desenvohri
menta dos parques industriais de Ba
h~s.. Alagoas, SergJpe e Pernambuco;
ainda mais, se posslvel. fazendo chegar
os beneficios de semelhante mobiliza
ção às terras da Paralba e Rio Grande
do Norte. Estados que não possuem
hulha branca. Dlormente o úlUmo ci
tado; o último, repito, onde não exis
tindo jazidas de bulha negra. e· sentio
lnslgniecante n reserva de hulha Ver
de dependerá. única e exclusivamente
do Plano de Eletrificação para fazer
face ao desenvolvimento de suas in
dústrias. No Rio Grande do Norte a
hulha verde. mais que em qualquer
outro Estado da federação, quase desa
pa.receu já, pois que todos os recursos
pa.ra. a movlmen tação do seu PllfQut"
industrial são r-et:rados da lenha e do
carvão vegetal, cr1mlnosamente até.
crime que sOmente as clrcunsbncla.s
just!l1cam; anulando porém tal e tão
.extrema utfllzação. o grande esfórço
nacional pelo reflorestamento. que n,"o
.será JamaJ.s prol2ucente em terras
onde sõmente a lenha e o carvio ve-

getal movImentam as estrada.s de ter·
ro. os pequenos barcos fluviais, as fà
br~cas, usinas e olarias; onde as em
presas de fôrça e luz somente hulha
verde e mais hulha verde consomem I

O Sr. Medeiros Neto - Nos rela
tórios de Robert Milnor, Emm. Lials e
Henlique Halfeld. g:-andes explorado
res contratados pelo Império para es
tudarem a possibilidade do aproveita.
menta da via Ih6vel do Rio São Fran
cisco. já muito conhecido, verifica-se
não ser possivel incrementar o pro
gresso do Brasil sem llgã-l0 ao desU
no da. Cachoeira de PaUlo Afonso.

O SR. DIOCU:CIO DUARTE
Complementarmente às obra~ de cap
taçã.o em Paulo Afonso, virão logo
após, Ei.S construções dos grandes reser
vat6rios reguladores dos maléficos eJei
tos das cheias e das estiagens; cheias
Que prejucUcaJn as terras destruindo
as lavouras; estiagens, que prejudicam
~ navegação. interrompendo-a. Sem
também tal ~mpreendimento o ele
mento fixador. por excelência, das po
pula~ões loca.is. Será ainda o val~, be
neficiado pela irrigação, e com suas
indústrias florescentes. a natural hos
pedaria, a mais próxima. e a mais vas
ta, para os flageladas do Nordeste que.
a.inda por mUito temp~. sofrerão da
lnclem!ncia das sêca.s, merecendo Sem..
pre a continuação do amp~ro do Go
vêrno Nacional. Será ainda tal em- ,
preendimento o forjador da cadeia li
quida. de comunicações. ligando o .. hin
terland" brasileiro. pois que a cons
trução de reservatórlos reguladores
do curso hoje instável do grande rio,
hão àe melhorar grandemente as SUtlS

. condições ainda. precArlas de navega.
billdade. Obra magnUtea, pois, assJm
que, engrandecendo o super-homem
que a rea11zz.t". transformará em dez
anos o país. e. de braços com a. stde
"UT~a., elevará, a par com o dos de
mais grandes paises muncUals, o n1
vel de vida na Terra do Cruzeiro. Te
remQõ nOs para o BrasU a reprodução
dos mesmos fenômenos que foram. ob..
servados no vale do NUo. após a cons
truÇâo da grande barragem de AssuQ:n
vo.lo!"'.ü:ando as terras do Egito. país
Que vJu o seu càtobJo aclms. do par..
desvalortzada a própria libra esterU..
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na, sendo aquela nação mais do que
compensada. pelo sacl.'i!icio, represen
tando as obras realizadas pela Ingla
terra em. As.suan muito mais do que
quarenta séculos contemplativos qUe o
grande guerrell'o Corso citara. ao con
templar o 'Vale que do alto das pirâ
mides mostrava. em retrospecto todo
um passado de lutas estéreis, porque
até entã.o não fóra ainda possível re
ter o llnio das enchentes, guardar as
á,guas sobejantes, irrigar inteligente
mente. aproveitar pelo homem a. n
queza. eSbanjada sempre, desperdlça
da constantemente, te:tra rica mas falto
de inIcIativas; não ,porém mals rica
que as nossas; e notemos que o pro
blema do São Francisco é hoje o que
.fo! o problema do Nilo até o advf;lDto
de AssuQn.

Somente Paulo Afonso produZirà,
utilizados os 50 metros úteis do salto,
sem obras de barragem. carissiInas,
muito tnais de meio milhão de ca
valos; Itaparica. após obras lmpres
cind[vels de barragem, poderá. contr1
buir com outro meio milhão. Assim,
além da aplicação Jmedjata e Quase
in loco, para obras de irrigação e for~

mação' do parque industrial da região
circundante. terlamos. já af, ma.xgem
Bobrante para a movimentaçã.o, após a
construÇão das linhas de transmissão
das lndlistrias da Bahia; por um lado,
e de toclo o Nardeste, por outro. Bas
ta. consIderar que um milhão de cava
los seriam sU!iclentes para suprir as
necessidades de quinhentas coletivi
dades do vulto de Natal, por exemplo.

Verdade é qUe, s. exemplo do qUe su
cede nos ~tados Unidos. onde a gran
de ban-agem em Black Canyon, no
Rio Colora.do, conhecida por :Soulder's
Dam. beneficiando os Estados de Ne
vada e Arizona. levando aInda a ~ner'"

gla do grande rio americano até Los
Angeles, na Cal1!ómia. sendo o exce~

ciente C1e energia aplicado da forma
pela qUal nos propomos fazê-la em
Paulo Afonso, vem ainda m.a.!s conf1r~

mar a viabilidade técnica e Prático
financeira. de linhas como a. de ~tI]o
Monso, Bah1a ou Pa.ulo Atonso--Ala
g:oas-Serglpe ou Paulo A!onso-Pernam~

buco; todas na ordem de pouco mais
ou POUco menos de 400 quilÔmetros.

de VêZ que a linha cal.!.!orniana e'Cten
de-se ~or mals de 4.00 quilômetros em
demanda do PacIfico. A linha Per
nambucana, porém. se prolongada até
Nat.'1I, atingirá '700 quilômetros. A
técnica modetna. mesmo assim, Pl'Jrém,
não e~clui a. possibilidade de vencer
até mesmo maiores distâncias. a Dr.
Lúcio José dos Santos, c2ted.rtt.t1co
jubllado da cadeira de H1dráultca e
Máquinas da Escola de Minas de Ouro
Preto, notabilidade indígena. admite
extensões de 500 quilômetros. O DI'.

. Leo Pena, engenheiro patrfclo dos mais
competebtes, recentemente esoecialt
zado nos Estados Unidos. atual consul
tor da::. Empresas E16tl'icas Brasileiras
no Rio de Janeiro e que entrevi~tcl a
propósIto, aInda admIte dlst4nc1as
maiores. Digo. que abstraindo as des
vantagens de perdas, como COT(>llG e
outrns. obsenoadas .nas llnhas àl!' alta
tensão, somente a alta tensão poden
do ser utilizada para tão grandes dis
tâncias, perdas qUe atingem, B:.l'ro:d
madamente 10% da energia. o único
obstáCulo a semelhante linha seria
o lado econômico, uma vez qu~ .seja
feita a captação de energia com mar
gem sobrante. Assim 'que, podemos
afirmar ser viável. tecnicamen.te, a
linha Paulo Afonso-RecUe-João Pes
soa-Natal.

Dou-me Por suspeita. naturalmen
te. a() propugn:ilr pela extensiio dI)
ramal pernambucano. A própria. fl
nBI1<1nde da minha. missão faria su
por, fõ;;se a boa técnIca relegada a.
111ano ln!~rior. ou mui elastedtla. em.
suas possibilidades, em vista dos ·in
t€rêsses a. defender o Convenr.o e
aceIto que o plano, exclufdos as dois
últimos esta.dos, POde a. prion s~r jul
gado viá.vel, não constit.ulndo Inova
çáo e sendo recalcável sôbrc r.oncU
ções jã exIstentes, de gra.ndes insta
Iaçõe$ do gênero. Posso assegurar
porém que. haven1Q margem de ener
gia, () que Já sabemos irá ser ;>ossf.
vel, torna-se viável o plano de exten
ção a Natal. convindo. apenas por
economia, uma estação em Pernam
buco, talvez em Ca.ruaru, Step DoW/J
Sta tion, recluz1ndo a voltagem que
teria vindo até então a 3tlO.OOQ v:llts
para 66.000 volts, dIgamos; loslca-
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m~nte, não fõra a emergência eco
nômica, muito recomendável seria. a.
alta tensão inicial para tôda a linha.
que poderiamos considerar Linha tron
co para. todo o nordeste incluído o
ramal Para.iba-Rio Grande do Norte
Após o confronto do Cu.sto com as
vantagens. ve:-liicar-se-ia a viabll1daue
d" que pleite~mos, E: sômE:nte o que seja.
de todo viável desejamos obter. Se bem
Que o profissional esteja. inclinado a
pensar na invia.bilidade financr.Jra,
pelo menos para o presente. () nordes
tino nele quase suplica dos números
qUe façam o milagre de permitir se
jam a Paraiba e o Rio Grande do
Norte também contemplados com a
construção para breve, da Unha. sa]
vadora da sua economia e criador~ de
novas energias, que virão lInpulsio
nar a pequena região. porventum a.
mais sacrificada pelo flagelo das sê
cas; flagelo que a feliz atuação da.
IHs]l~toria Federal de Obras contra
as Sêcas procura debelar e que a.
Eletrificação com o acompanharnen
menro de todo um cortejo de vanta
gens econômicas, mais ainda apres
saria a solucionar.

Monta o orçamento do engenhe~rl)

Morais Rego, elaborando em 938, a.
650 m!1hões de cruzeiros; hoje, com
o eleva.do custo das torres de aço.
isoladores. condutores, transforma11.0
re~ e turbinas, tudo a adquirIr ao
cã.mb10 ainda mui desvantajoso da.
época. te:-iamos que admitir talvez
o dObro daquela quantia, ou !ieiam
um bilhão e trezentos milhões de
cruzeiros. Cifra astronômicall

Se porém considerarmos um p::lrfc
do de dez anos para conclusão das
obras. reriamos apenas 130 milhões
de cruzeIros anuais. Acontece atnda.
Que é adiávE:I, sem prejufzo para !)

estado Interessado, o ramal baial:o.
Trata.-se de estado rIquíssimo em P('l
tenclal hIdráulico já em parte apro
veitado, rico em madeIra e possuin
do petr6leo, tal solução permiti:l
do reduzir à metade a despesa a rea
lizar, se encararmos para agora ape
nas a execução do Plano Nordest~no

(Alagoas, Sergipe. Pernambuco, Pa
raíba, &10 Grande do Norte) tudv de
pendente de un1a úzúca estação ger.a-

dora em Paulo Afonso, com 8 turbInas
e capacidade dE: 400 mil KWA. Tudo
ainda leva a crer que, somente para
o ano, podendo ter inicio a obr:L e
realizada a compra de material de
:fora, já. então tenhamos também. o
tator cambial mais favorável, conf<Jr
me a tendência geral, claramente
previsível a baixa cambial, dado o ru
mo que agora tomam os acont~l

mentos mundiais.
Se no pas!i:o,do justificava-se o g':lS

to da lenha, tão somente para ocor
rer às necessidades da indústria. pois
era abundante o stock de hulha ver
de e b3.ixo o fator industrialização,
e se o século dezenove foi por
excelência o século da hulha negra,
o século vinte, que caminha com
cc-leridade, deverá ter sua marcha ain
d2. mais acelerada, pelo total aprvvei
tamento das reservas de hulha bran
ca. Virá talvez aInda o século da
ihulha azul, mas enquanto agua.:da
mos o evoluir da ciência, que, ~stou

certo, na ordem das coisas prática!;.
mobilizará en-ergia dos oceanos, pa.ra
"entura nossa então, que a POSi>u!
mos em quantida.de e ótimas condi
ções de aproveitamento. tal a forma.
e extensão da costa marítima. Não
temos, porém, o diretio de aguardar
ainda soluções problemáticas ou pro
te!atór1as. Urge fugir de vez da épo
Cf\. do lirismo, com realizações que nos
possam colocar em plano de igua~da
d~ com as demais grandes nações
mundiais. Todos no Bra.sil falam em
Paulo Afonso. No la,pso de tempo que
decorreu entre a visita do nosso cx
imperador Pedro II e a do MInistro!)
da Agricultura, o primeiro para ad
mirar a sua grandeza e ordenar os
:primeiros estudos, o último já ccm
pulsando-lhe as pcssibilidades illd\ts
trtais presentes, uma verdadeira muI-o
tidào palin1lhou e devasSOU as terras
do São FrancIsco.

Sr. PresLdente. ConfoTta-nos a cer
teza de que a alta admInistração do
:paIs, à. frente da. qual se encoI!tra.
o esp1rlto objetivo do eminente pre
sidente Eurico Dutra. situará o p:oo
blema que agora debatemos no pri
meiro plano das aspirações na.cit.:lna1s.
Não temos tanl.bém a me:::.or dúvida
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de que o atual ministro da Agrlcul
turat nascido como nós em pleno nor
deste t deseja marcar a sua passagem
rpelo departam~nto administrativo.

sem dúvIda o de maior irnportâncIa,
pois é onde se agitam as questões
Ifundamentais da econ()mfa. com um
Empreendimento capaz de revelar as
'V'irtudes de um verdadeiro estadh.t~.

E' necessário que a adminlstra:.ão
não sofra solução de contInuidade.
Sàmente um ideal deve orient::tr o
~spÚ'1to dos que governam. O ideal
de servir. sem personalIsmo nem ~lal

dadest a grandeza. crescente de nossa
Pátria. Nem é outro o ideal que ncs
trouxe a esta. Assembléia para defen
(ler o aproveitamento lógico do po
tencial hidráulico da Cachoeira de
l=Jaulo Afonso, solidário com as p21a
'Vras do meu eminente colega, o nnbre
:Deputado por Pernambuco. SI'. G~r

cino de Pontes. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumpri
mentado. )

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor Manuel Novais.

O SR. MANUEL NOVAIS
Sr. Presidente. Srs. ConstUuintes,
ouvi com a máxima atenção - con
ceitos formulados pelos Ilustres com
panheiros, das bancadas de Per
nambuco c do Rio Grande do Norte,
acerca do problema de Paulo Afonso.

Inscre'vi-me propositadamente pa
ra falar sôbre o requerimento n.o 3D,
que solicita ao Poder E~ecutivo in
formações sõbre o andamento das
reallzações empreendlc.as em Alagoas
pela Companhia Hid!'o-elétr1ca do São
Francisco, autorizada a organinr-se
pelo Decreto-lei n.O 8.031, de 1945.

Usando de sinceridade, devo decla
rar, Srs. Deputados e Srs. Sellado
Tes. que combati o Estado Novo dE"s
de seu nascedouro e continuo comba
tendo suas conseqüêncls.s. Mas, con
sidero de tal importAncia a instala
ção da usina hidro-elétrica de Pauio
Monso, para a vida econôm.lca. do

. llordeste brasileiro, que nf?o trepida
ria. caso êsse mesmo Estado Novo
houvesse resolvido o problema. em ab
solvê-lo de parte daqullo que consi
dero seus crimes a.dm1nistratIvos.

o Sr. Medeiros Neto - (Muito bem)
As obras redimem os homens.

O SR.. MANUEL NOVAIS A
const.rução da Usina Hidro-elétrlca de
Paulo Afonso represénta um capitu
lo novo da história econômica do
Brasil. particularmen te do nordeste.
E não querendo ser lírico, como muita
vez o foi, nas suas descrições o ex
Ministro Apolônio Sales, digo qu~ laI.
empreendimento simbolizaria um raJo
de luz nas trevas da administração
ditatol"ial.

O Sr. Nestor Du.arte - A constru
ção da Usina seria um raio de luz mas
como não se verificou, êsse raio de
I uz deixou de existir.

O SR. :MANUEL NOVAIS - Por
1sso coloquei o verbo no condiclonal.

O Sr. Aliomar Baleeiro - De boas
intenções o inferno está calçado.

O SR. MANUEL NOVAIS - Mas
a respoll~;abilidade não é minha.

O Sr. Aliomar Baleeiro - Claro.

O SR. MANUEL NOVAIS -,.Como
não é de V. Ex.a, poIs. estou certo, se:
estivesse na direção do govêrno da
República já teria procurado resol
ver o problema com o espirito públi
co de que é dotado.

O Sr. Nestor Duarte - Aliás. é
multo louvável o esfôrço de V. ExlL

•

Cabe :lo nós outros, homens públicos
da hora presente, recuperar o projeto
da. construção da Usina de paul\)
Afonso. Ao tempo do Estado Novo,
não acredltãvamos nesse empreendi..
menta, acostumados, como estávamos.
a encarar os projetos do Estado Novo
como aquelas cidades fantásticas do
genial Potenklnc no reinado de esta..
tina n da Rússia.

O SR. MANUEL NOVAIS - Por
não acreditar em promessa e consi..
derando o projeto wna InIciatlva me...
recedora de aplausos, venho falar so
bre o assunto, certo a.e que amanhã
poderá ser convertido em notável rea
lidade. O aproveitamento da. energia.
da. Cachoeira de Paula Afonso teria
grande Influência DO desenvolvimen..
to do Nordeste. que vive sob uma
economia pràt1camente falsa.. A nJio
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ser a. lavoura. canavieira estendida.
pelo lltoral da. Ba.hla., à Para1ba, e
a lavoura prodigiosa do cacau,
nada mais existe de real, de concreto,
110 sentido econômico em tOda. a área
sêca do Nordeste Brasileiro que ve
nha. a. resguardar sua .economia.
e sobretudo defender os seus homens.

O Sr. JurandiT Pfres - E' neces
sário. antes de mais nada, zelar pela
Indústria pl1Ôto. para. levantar o n1vel
econômico e acelerar o trabalho da
lavoura..

O SR. MANUEL NOVAIS - Na
• s::Jlução dos problemas econômicos do

Nordeste não se pode negar, - Paulo
Afonso têm 8 palavra.

O ST. Jurandir Pires - Principal
mente para levar energia ao sertão.
pois na costa dis?omo~ da ener.g1b

importada. Paulo Monso representa
a grande reserva..de energia para o
Interior.

O SR. :MANUEL NOVAIS - Ouvi
V. Excia.. eminente deputadQ do
Distl'ito Federal. professor e notávp)
engenheiro. declarar. não sei se com
batendo a idêla. que a energia seria le-
vada aos centros consumIdores por
um custo muito alto.

O Sr. Jurandir Pires - A energia
sairia multo cara. nos centros consu
mldor-es, de 8('ôrdo com o projeto
oficial. Eu me referi a. êsse projeto.
pelo qual tOda sobrecarga. é dada a
Paulo Afonso. E' preciso que as pon
tas de carga sejam aUmentadas por
energia térmlea nas cootas.

O SR. MANlJEL NOVAIS
E' necessárIo consideraa: os efeitos
atuais e futUlI'os da energia provinda
de Paulo Afonso. Se V. Ex.a. sus
tentar. como sustenta.. a. tese de que
& energia forn~ida. à ea.p.ltal baiana,
como bem disse o Deputado Luis
Via.na, e também às ca.pitais de Per
nambuco, Para.íba e Rio Grande do
Norte. possa saJr cara neste momento,
estou de acOrdo. Mas nlo seria êste
detalhe que lmpcss1bllitaria a reali..
zação da. obra. porque deverlamos
atentar, sobretudo, nas conseqüências·
!uturas para a vida do nordeste.

O Sr. José Varela - O custo da.
energia. elétrica. nos E9tados do Nar..
deste. como Rio Grande do Norte e

Para1ba.. mesmo com o material a
preço eI:evado em virtude da. guerra.. _
segundo opinião do Dor. Otávio Ta- ~

vares. técnico há pouco c1ta.do pelo
Dr. Diocléclo DutlIte. ainda é menor
do que o preço atual da. energia. nas
usinas elét.rlc8:).

O SR. !.1:ANUEL NOVAIS
Idêntico estudo foI feito pelo Sr. HéUo
d.e Maoed-o SoaJI"es, em pa.roe.cer que
deu ao projeto oficIal, demonstrando
a sua vlabil1dade técnica. e financeira.

O Sr. Medeiros Neto - O indus
trial otan Linch Bezerra. de MeIO
afirma que. se não aproveitarmos a.
Cachoeira. de Paulo Afonso, dentro
de d-ez anos a. indústria. manufatu
reirs. do Nordeste esta.rá paraU
zada.

O Sr. JU.randir Pires - Sou obri
gado a entra·r um pouco ma.is em
uma apredação de ordem técnica,
para. que minhas palavras não sejam
mal interpretadas. Afirmei que, nas
condições do projeto oficial, a ener
gia. chega às cidades do litoral tão
cara que não se justificaria a cons
trução da usina de Paulo Monso.
pôsto que o fator de ca:rga, ou seja
a perocentagem útil tran.spor t.ada., não
chega a. 25 % ; ao passo que êste
mesmo projeto, mantendo, nas pontas
de carga., a. alimentação produzida.
pelas usinas supl-emenwes, poderá.
chegar a. um fa.tor de carga. de 8O'
a 85%. E' um detalhe técnico. mas
alta.mente e~t>resslvo na. hipót-ese e
que se casa. perfeItamente com apo
l1Uca. econômica, aquêle de guardar
a energia da fôrÇa. h1drául1ca. m.aJs
p:vra. atendimento das zonas do in
terior, m:a.ntendo.. como a.uxillar dela~

nos j>oN.os onde se recebe ca.rvão
com fa.cll1da.de, o suprlmen to neces
sário para. as pontas d~ carga..

O SR. MANUEL NOVAIS
Lembro e. V. Ex.., continuando mi
nhas considera.ções, que a usina. de
Paulo Af.onso não se destina. apellas
ao abasteelmento de energia às ca
pltals dos Estados nordestinos. Acl.1na.
das capitais, de seu desenvolvimento in..
dustrlaJ. existe um povo, que Vossa.
Excelênc13, talvez não conheça de
perto, cUJa fixação à terra. constituI,
uma ne<:e5S1dade n'S.Clonal. Não é-
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poss1vel, por falta. de a.tt'lp8.1'O gover
namental e da inicla·t1va. pa.rticular,
que consintamos no êxodo dos ser
tanejos, que abandonam sua. gleba
,pelas promessas e miragens dos campo')
do sm.

O Sr. Jurandir Pires - ia: a minha
tese. •

O SR. MANUEL NOVAIS - A
tndustriatllzação do Nordeste, ou me-

. lbor, a ampllação da Indústria jã
existente no seu litoral e a possibi
lidade da instalação de industrias no
vas em pleno sertão. justificarão. por
si s6s. a construção da usina.

O Sr. Jurandir Pires - Foi essa a
conclusão do Congresso de Economia.

. apresentada por mim..

O SR. MANUEL NOVAIS - E náo
estão apenas em jôgo os lnterêsses
da indústria. mas também o da ele
trificação das estradas de ferro, pe
los motivos que há pouco apresente!,
~m aparte ao Sr. Deputado Dloclé
elo Duarte, o do aproveitamento das
matérias-prImas do& sertões de Bahia,
pernambuco, Sergipe, Alagoas e Pa
raíba. E s6 poder~mos aproveitá-las
se instalarmos, como foi o sonho de
Delmiro Gouveia. um parque indus
tr1hl de primelra. elasse às margens
da Cachoeira de Paulo Afonso.

O Sr. Jurandir Pires - O ponto de
vista de V. Ex.e. é perfpjto.

O SR. MANUEL NOVAIS - Po
deria V. Ex.a cbjetar a dificuldade de
mercado e de transporte para. o es
coamento da produção dêsse parque
tndustria1.

O Sr. AZiomar Baleeiro - Lembra
ria ainda outra finaUciade. Uma usi
na central em PaUlo Afonso poderia
se: um estabelecimento padrã.o para
ver.:ltJcs.r o custo de produção da. ener
gia elétrica, a exett1plo do que se fêz
DOS Estados Unidos, no pIano Roose
"Velt, & :rim de se fIxarem as tarlfn.s
das demais emprêsss e apurar se
existe a Justa remuneração do capI
tal.

O SR. MANUEL NOVAIS - Per
feitamente.

Continuando minhas considerações,
pondero que o Sr. Jurandlr PIres po
deria objetar, repIto ...

O Sr. Jurandir Píre3 - Nada estou
objetando, po~s V. Ex.t\ sustenta a mi
nha tese.

O SR. MANUEL NOVAIS - ...
a dI!lculdo..de de transportes para es
coamento da produção de um parque
industrial instalado em PaUlo Afon
so. Diria. eU, porém. a S. Ex.a que o
Govêrno que resolvesse o problema
de Paulo Afonso se sentiri:1, afinal,
financeiramente aparelhado para ex
tend(,I" os trilhos da estrada de fer
ro central de Pernambuco até Pau
lo Afonso, bem como para fazer o
mesmo rela tivamente à Estrada de
Ferro Leste Brasileiro.

O Sr. Jurandir Pires - Vou mais
longe. As usinas representam os pon
tos de atraçáo Industrial capazes de
formar o habitat para fixação do nos
so povo no Interior. Por conseguinte.
estou de inteiro acôrdo com V. Ex. D

Acho que Pa.ulo Afonso, embora. deva.
atender, preferencialmente, à indus
tria.liZação do Norte, servirA a tôda à
industrla da nossa costa.

O SR. MANUEL NOVAIS - Agra
decendo o apoio que V. Ex.a dá às
minhas considerações. devo dizer Que
não é só esta a vantagem da conStru
ção da usina de 1?aulo Afonso.

A única objeção que me cabe levantar
ã obra em vista e que nâo haja sido
lnclufda num plano- gers.l de aprovei
tamento de tôda. a. bacia do RIo São

Franc1sco, porque não é possível,
Sr. Presidente - sabe-o bem V. Exa

que no govêrno mineIro foi Ul.l dos
defensores do São Francisco - en
carar-se '0 problema. apenas. sob ';)
aspecto do fornecimento de energia
elétrica.

O Sr. Jurandir Pires - Aliãs, o Sáo.
Francisco é o Misslsslpl brasileiro, e até
as escadas de eclusas, necessárias pa.ra
subir o rio. seriam a. solução. talvez,
de nossa marcha para oeste. E' cer
tamente a única forma de podermoa
COlonizar o interior: estudar uma es
cada. de éclusas para subir Paulo
Afonso.
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o Sr. Meaetro: Neto - O essencIal
'f·é aproveitar a energia. h1dro-elétrie&
de Paulo Afonso. porque disso decol're-

· rã tOda ti. prosperidade do Nordeste e
· a grs.nde possJbUldade da colcmza
ção do interior do pa.is, por melo de .
um gra.nde parque Industrial.

O SR. MANUEL NOVAIS - De
'pleno acOrdo com. V. Ex.·. do prisma.

econômJco. Lembraria além disso.
um argumento pollt1<:o: o aproveita-

· menta do Nordeste brasileiro serla UMa.
obra patriótica e de bom senso poli-

· tico. porque restabelecerIa. o equllfurio
de poder entre as várias regiões do
país. Devido à poIítica. de desam
paro ao Nordeste, quando se con-

· sidera. êrro a construção da usina de
Paulo Afonso, ê que n.os sentimos,

,hoje, no Brasil, divididos em Estados
· ricos ~ Estados pobres, Estados privi
legiados e Estat!os deserdados; Esta-

·dos que se enriquecem e que se en
grandecem e Es1ados que se eml)obre

'Cem e decaem.
E s6, Srs. Deputados e Srs. Sena

'dores, com o ap.r~veltamenta da ener
gia de Paulo Afonso poderemos dar

· novos rumos à. economia brasllelra. do
nordeste. A solução desse problema
possibilitaria. também., a instalação de
centros coloniais, como existe um..

:- na antiga Jatobá. hoje Petrolândla.,
que representa útil experiência para

· colonização do São FrancIsco.
Todos sabemos que êste é uma fonte

perene de energia. e all não se en
contra apenas a Cachoeira de Paulo
Afonso, havendo, tamb~I:l, as de So
bradinho, Itaparica e tantas outras

, espalhadas pelo seu leito.
O São Francisco, Deus o COlOCDU em

:,plena rota dos governos brasUelrps.
.. até hoje incapazes de solucIonar seus

problemas. Deus o sltuou também
naquelas regiões áridas, onde o povo
morre de sêde, para. apontá-lo aos

•Govêrnos como uma daS causas, para
'extermml0 das sêeas.

N§.o combato a construção de açu
· does, porq1:e êstes representam uma ne

o cessldade efetiva. para enfrentar a
· 6êca do nordeste nas regl0es muito
I d1stantes do grande rIo.

O SR. PRESIDENTE - Atençlo.
· Advirto ao Dobre orador Que faltam.

poucos Inlnutos para term1nar a sess§.o.
m, entretanto sObre ti. Mesa. um re-.
querunento de prorrogação dos traba
lhos por 15 minutos. assinado pelo Sr.
Vargas Neto. ...

Os Senhores que o aprovam quetram
levantar-se. (Pausa. >

Está aprovado.

O SR. MANUEL NOVAIS - Agra
deço 8 gentUeza dos meus nobres co
legas.

O São FrancJsco resolveria." pelo me
nos, o problema das sêcas, no sertão da
Alagoas, Pernambuco, Bahia e Sergipe.
Isso está dentro da lógica e do bom
raciocÚlio. Se empreendemos. através
da Inspetoria de Obras Contra as Sê...
caso a. construção de açudes, cotno meio
de fornecer água às populações e
usar essa água para irrigação dos ter
renos tnarginals, visando a fixaçã.o do
homem à. terra, com multo tnais ra
zão deverlamos. dentro do programa
de comba.te à. sêca. aproveitar o Sãc
Francisco, o q4e não t-equererla maio..
res obras por parte do Govêrno Fede..
ral'.

A Paulo Afonso. no médio São Fran...
c1sco, teria grande influência na. 1rrl..
gação de t~rras marginait3.

O Sr. José Varela - Desque que
hauve$Se um bom serviço de distrl..
bUlção e irrigação nos outros EStados
di) nOl'deste. Como Perna.mbuco, Para.1..
ba e Rio Grande do Norte.

O SR. MANUEL NOVAIS - Tezn
tOda razão o meu ilustre colega.

Sr. Presidente. a construção de UDl3
central-elétrica em Paulo Afonso pelo
menos até a altura de Bõa. Vista, a
montante, e na direção de Propriá, a
juss.nte. poderia, perfeitamente, ser
vir para. a instalação de bombas. COIn
a energia de Paulo Afonso. irfamos
bombear as águas para as terras mar
ginais, quase tOdas planas.Conhecexnos
as várzeas do São Francisco, que se
perdem. às vêzes~ por léguas e léguas.
rumo ao sertão. Isso permjtJrJa., sezn
dúvida. a f1X8.çAo do nosso homem, elo
nosso sertanejo n(!ssas terras, onde eo...
contraria trabalho remunerado, cotn
produção certa e lucro seguro, porque,
com o desenVolvimento da. região e a
formaç§.o de novos núcleos colon1a1l. '
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teríamos mercados capazes de consu
m!r tOda a produção do São FIanclsco.

, -(Muito bem.)
Mas não é só êste. Srs. Represen-

. tantes, o problema do São Francis
·co.- Por isso. repito o que disse há. pou
co: a. única ressalva que faço ao proje
to da Paulo Afonso é que não conste
êle de um. grande plano de aproveita
mento de tOda a Bacia. do São Farn-
~o. .

O Sr. Medeiros Neto - O plano
vem por etapas.

O SR. MANUEL NOVAIS - lt
de desejar. SI. Presidente. que o
Govêrno. a.pesar de sua. deficiência
de recursos. comece desde logo a en
.caminhar a solução do problema, a
exemplo do que vimos nos Estados
Unidos, em que o govêrno americano.
naturalmente mals bem dotado de re
cursos, resolveu o problema do Ten
Dessee. Lá construíram vInte e nove
bn.rragens. um sem número de cen
trais elétricas. e, através dessa. obra
grandiosa. o saudoso Presidente Roo
:sevelt conseguiu dar vida. nova. nova.
existência ao Vale do Tennessee. vaIe
tão inóspito. ou talvez maJs árido do
que o vale do nosso grande rio pro~

.videncial.
. O Sr. Jurandir prres - Isto fol

.. reallzado numa. época. da. malor crise
" da América., em 1932, com o New

Dea.l; precisamente com os sem tra,
. balho foI que se construiu essa obra..
(lue criou um novo Estados Unidos.

O SR. MANUEL NOVAIS- - De'
vemos advogar essas medidas prInci
palmente agora, quando nos re'mJ..
mos para elaborar nova ConstitUição
e sinto trovejarem as vozes da Ama..
Zônla.••

O 8r. Jurandir Pires - Fa.ço és..
tes reparos. porque o Govêrno está
tom uma tendênela. a. do Sr. Minis..
tro da. FllZenda., para. uma. política.
d.e poupança., Quando, nesta. hora, de
vemos fazer uma. f)olftlea. de eco
nom1a, na frente da. qual se encontra.
a Caehoe1ra de Paulo Monso.

O SR. MANUEL NOVAIS - •.•
pleiteando c:Usposlt1vo constitucional

.QUe ampare o grande vale: pr1nd-

palmente nesta bora em que repre..
.5entantes dos Estados do Nordeste
aquI comparecem. com o nosso apolo,
para. pugnar a volta, na Carta de
1946. do art. 177 da Constituição de
1934, que manda reservar para. o
problema das sêcas urna parb da.
renda nacional.

Corn razão neste instante, também
aQ.vogo a inclusão, no Estatuto Fun
damental de 1946. de disposItIvo que
resguarde o São Franc1sco. proteja.
nossas populações sertanejas e não
a..3 deixe. por mais 100 ou 200 anos.
ao desamparo. Pleiteio. em suma. a.
inserção de arti~o constitucional que
torne obrigatória a solução definitiva.,
.em conjwlto, do problema. do São
J:"rancisco.

o Sr. Dioclécío Duarte - Vossa.
Excelência eon ta com todo a aplauso
dos representantes do Nordeste.

O SR. MANUEL NOVAIS - Se
nhor Presidente, não se lin:l1t..'1.m às
minhas pálidas considerações (nlÍO
apoiados). a. esta. minha. análise do
caso do São Francisco, tôdas as suas
necessida.des. porque, além da eIe
trlflcação, há. a navegação, a lndus..
trialização. a. colonização, a. irriga
ção. o saneamento, a instrução. To
dos êstes problemas existem há mui
tos anos. a desafiar a capacidade dcs
nossos dIrigentes e. já que os gover
nos estaduais das unJda.des banhadas
pelo São Francisco não dispõem de
recursos financeiros para realização de
tamanho vulto. cabe ao Govênlo l"e
deral financiá-la porque não será
atirar dinheiro fora; e mais vale
emPtegar a. renda. públl-ca. em obras
como a. de Paulo Afons::>. e em obras
outras em tôda. a região sanfran.-:\s
ca.na, de modo a. estabelecer. no
Brasil. verdadeira. clvillzaçáo med1
tettânea.. - mesmo que êsse dinheiro
possa. amanhã ser perdido em experi
êncIas.. do Que empregar os dinheiros
públicos. como fêz o Estado Novo.
para propaganda. pessoal do Presi
dente da. República. e do regime.

Devo concluir. Sr. Presidente, as %111
nhas considerações, pois o tempo' estlL
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esgotado; náo o fa.rel, entretanto" an
tes de a.presentar à. Casa alguma.s su
gestões, Que considero capUaJs, para.
solução do problema do Vale do São
Francisco.

A Cachoeira de Paulo Afonso e seu
aproveitamento já. constam de decre·
tos do Govêrno Federal. mas quero con
Elgnar aqui a.penas os meus votas e 003
do nordeste, no sentido de que êsse 50
·.ho' seja transformado em. realidade.
Em relação. porém, ao alto. médio e
baixo São Frandsco, apresentaref al
gum:J.s sugestões que desejo fiquem
tllcluldas nos Anais desta Casa, aS
QuaIs divido em. permanentes e provi
6ór!as .

As ~e carater permanente são o.~

seguIntes:

(I) Criação de um Departatnen~

to autonorno, a. exemplo do T. V.
A • responsável perante o Go...

. vêrno Federal, pelos estudos, pro..
jetos e soluções de tod.os os proble..
mas do Vale do S. FrancisCo, in...
cluldos os sub-vales dos RIOS Uru
cuia, Paracatú. CarJnbanha.. cor
re-nte, Rio Grande Preta, Pajehú
e Mo),:ot6.

(In o pla.no de obra.s do Depar..
tamento aprovado pelo Govémo
Federal terá. um tempo llm.lte pa
ra. sUa. execução fixado pela De
partamento e abrangerá os segJ,lin
tes problemas: energia. navegação,
hrlgaçfi,o, sa.neamento, cOlonização,
instrução e Industrlalização.

Quanto às mecUdas de carater pro
Visório, eu as divido nos seguintes
ítens:

1.° - Znstálação 1medJata de
Centros de Saúde em tOda.s as ci
dades e vilas marginais da S.
FranciSco, Com cxceçio de P1ral)O
ra. Barra, Joaze1ro. PetroIa.ndla e
Propriá, onde serão . construidos
hospital:; de Ambito regional com
a. lotação minima de 50 leitos para
cada um.

2.° - Instalacão de a.prendi2a
dos agricolas em. tOclç.s a.s cida
des e vilas marg!Da1s do S ~ Fran
cisco. de Plra.pora & Proprlâ, apa
relhados lncluslve para. Jrr'1gs...
çAo.

Isto tem como objetivo f1Xar e trans
fcrmar cada. cidade e vila. marg1na1
do S'. Franciscanos futuros centros.
doe colonização do S. Francisco.

3.0 - Construção de estradas de .
acesso aos merca.dos de consumo:
e lmportação de seus produtos.

4.° - Regularização ,do rio nO'
trecho entre Plrapora e Joaze1ro
de modo a garantir a navegação.
durante o ano Inteiro.

5.° - t:u:aparelhatnento das em
presas oficiais de navegação flu
vial.

6.° - Extensão do Serviço Na
cIonal de Malaria ao Vale do SIib
Francisco".

Em referêncIa ao últImo ítem, dou
uma noticia que talvez surpreenda a as
sembléia Constituinte: - ao região dO'
São Francisco taJ.vez uma. das ma.1s
a.tingidas no BrasU pela malária en
quanto o vaJ.e do Rto Doce possue efi
ciente serviç.o de malária. enquanto se
faz o se-vjço de malária. no .A.Inazona.s.
aop~ que se procura. resolver o pro
blema da 1Dll·]árla. no Brasil central
até hoje, não foi lncluida no pla.u()
nacional da. malária. O Gov~rno Fe
deral llIIllta~se a um ato de aparente
generosidaàe. de fornecer aos doentD.s
da região são-franc1sca.na algmnas
gramas de quinina, att'avés do Vene...
rando B~'Po da. Barra,. do Rio Grande.

Meus Senhores: encerrando estas
minhas considerações de aplauso à
iIÚelatlva da Usina de' Pa.ulo Monso e
do Incentivo para. que o Govêmo da
Eminente General Sr. Gaspar Dutra
se dedique ao problema do São
Francisco, deixo esta tribuna certo do
que. a. soluCão das questões da
gente e da terra. do São Fra.nclsco~

que são as mesmas ele todo o Nordeste
Brasl1elro. da Bahia ao Ceará. contará.
com o' a.polo franco dos bra
sileiros de todos os quadrantes que re
presentam o Brasil nesta Casa. (Mui
to bem; multo bem. PaI1n4$.. O ora
4Dr é cumprimento.)

Conttnuaç1o da dlscussAo \1Dlca do
:teCluer1mento n.O 30. de 1946,'sollcltan.
do .Informações sObre o andameJÜ(t,
das res1iZa.ções empreendidas em Ala--

. "
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. go~ pels. Companhia IDdroelétrica do
São Franc1sco, autorizada. a orga.n1..
.%8l"-se pelo Decreto-lei n.O 8.031, de
1945.

Dlscussão unlca do requerimento
n.Cl 136. de 1946, solicitando a nomea.
ção de uma comissã.o de parlamen-.

' tares pa.ra. exAminar, com. urgência.
no local. a situação do pOrto de San
tos. São Paulo, em face dos últl:rnos
acontecimentos.

Discussã.o única do requerimento
, n.0 48, de 1946, solicitando lnfortn:l

ç6es ao Poder Executivo sõbre a. apli
cação do art. 19; do Decreto-lei que
instituiu o Fundo Nacional de Pro
teção à. Infância e bem assim sõbre
os dispositivos da. Constituíção de
1934, referentes ao assunto.

Discussão únJca do requerimento
n.o 22, de 1946, solicitando infornl3.
ÇÕes ao Poder Executivo, por inter
médio do MinistérIo da Justiça e Ne
góctos Interiores, sóbre pa.gam-ento de
gratificações a juízes eleitorais nos Es
tados e aos preparadores das elei
ções de 2 de Dezembro último.

Discussão do requerimento n.o 40,
de 1946. pedindo se consigne em ata
voto de regozijo pela chegada do pri
melro trem, conduzindo 2njnérlos, a
Volta Redonda.

Discussão única do requerimento nú-
·mero 44, de 1946. solicitando sejam
encaminhadas ao Poder ~ecuu.,,·o su

~ gestões sôbre medidas a serem toma
das para debelação da crise econô-

· mica.
DIscussão única do requerimento

n.o 62, de 1946. solicItando Informa
ções ao Poder Executivo sÔ'bre as me
didas tomadas ou a serem tomadas
com relação ao problema dos nossos
transpOrtes ms.rltimos. \

D1scussão única do requerlmento
· n.0 21. de 1946. solicitando que a Mesa.
· da Assembléia oficie ao Prefeito do

Distrito Fed~ral, solicitando suas t>ro
vldêne1as junto A administração da
Co211panhla Llght and Power. a fim
de que sejam tomadas várias medi
das que bcne!I<::lem o serviço de trans
porte de passClgeiros de bondes.

DiScussão ünlca do requerimento
XL.o 63. de 1946; requerendo seja suge-

rido, pela Mesa da Assem.bléia ao Po •
der Executivo, o estudo e construção
àe duas pontes sôbre o rio de Sã:l
Francisco; uma. ligando JuazeirQ. no
Estado da. Bahia, a Petrolina.. ~m
Pernambuco; c outra, neste último &i.
tado, em Jatinã.

Discussão única. do requerimento
1J..O 46, de 1946, solicitando medidas Ui)

Poder Executivo tendentes a. m()bUl~

za'l" toàos os recursos e meios de trao."
];orte dlsponlvejs nos Estados do R·o
Grande cio Sul, Sa.nta Catarina e p~.

raná para da.r vasão ao escoamento da.
safra de milho; e concessáo do 01"1'.:>
ridade para o tranporte de cereais das
zonas prOdutoras aos tentros consu
midores.

Discussã.o única do requerimento
L o 42. de 1946. pedindo a interferênc13

. da Assembléia. Constituinte junto ao
Poder Executivo para que seja consl
oerado váUdo para os próximos pleltos
estaduais e municipaís o a11starn.ent..l
voluntário sob o qual se realizaram tl.S

eleições de 2 de Dezembro.
Discussão única do requerimenf"o

n.O 69. de 1946, solicitando ao Podt:lr
Executiva a revogação do Decreto ·tu~

prorroga, por mais um ano. o man-
.dato das atuais diretorias das ent.ida
eles sindicais.

Discussão úni<:a do requerImenl;o
n.e 73, de 1946, solicitando a.o Pode]'
Executivo informações por intermtodio
tio Instituto Nacional do Alcool e do
Açúcar, qual o "stock" de açúcar ex1s~

tente nas uslnas proeutoras e no co
mércio encarregado da dlstri buição.

Discussão única do I requerimen t :>
n.o 65. de 1946, solicitando ao Pod~r

Exeeutivo a remessa, à Assemblél "-.
do extI'ato da conta. corrente dI>
Govêrno Federal no Banco do
Brasil, relatIva ao financIomento
especial do algodão, no periooo
de 7 de outubro de 1944 .a. pre
sente data. bem· como do processo:>
n.o 1~-45, da. Comissão de Financia·
menta da Produção.

DIscussão linlca da indicação núm~

Ia. 9-A. de 1946. sugerindo que se rI!·
present~ ao Poder Executiva, no sen
tido de serern propostas medidas ur"
gentes àe ordem econômica.
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Discussão llntca. da lndlcQ.4W§.o núme
ro 32-A. de 1946. sugerindo· ae Poder
Executivo medidas a. seretn tomadas.
c.om urgência, para desobstrução dos
canais que Ugam as lagoas "Norte" e
"Manguabat

'. no Estado de Alagoa-i.
1ncluslve a. assinatura. de um acõrdo
entre os Govêrnos da União e do E.~

tado. para execução e conserva.ção das
obras.

DIscussão únIca da íncHcaçáo núme
ro 29-A. de 1946. que propõe seja de
saprovado pela Assembléia. C07J.stitu
lnte o ato do Poder Executivo baixan
do um Decr~to-lel contra o direito de
greve; e sejam pedidas informações
sõbre os motivos da presença dos
sgcntes da Ordem politjca e SDrJaJ
nas assembléias dos Sindicatos.

Discussão unica da indicação núme
rc, 3'1-A, de 1946, qUe indica se3a su
gerida ao Poder Executivo a. transfe
1 enc1a do acervo de •• A Noite" para o
Instituto Nacional do Livro, e abollção
tmedJata dos .impostos que gra.1l'am a
lmport3c;ão do livro estrangeiro.

Discussão única da indicaçáo núme
ro 44-A. de 1946. sugerindo 20 Pod~r

Executivo providências para pagameh
to .imediato de illdelliZações àevldas à,.:;
famUas das vítirnss do <ie~tre ferro
viárIo. ocorrIdo em SergJpe no dIa. 18
de março p.p.

Discussão única do requerimento
n. c 71. de 1946. solicitando infonna
çóes ao Poder Executi~o C()1ll ã I1lê.
~üna urgência, sõbre as despesa:; rea
lizadas até agora pelo Instituto Nacio
nal do Sal com o pessoal e a instala
ções do seu escritório, inclusive da. Di
retorIa da fábr1ca da Companh.la Na
cional de Alcalls. no EstadQ do Rio.

Discussão única do requeriment.o
n.o 20, de 1946, sollcita.ndo a interfe
rência da. Mesa da.~ Assembléia. junto
ao Ministério da Viação e obras Pú
blicas, !lar meio de oficio, sugerind.o
seja notificada. a Leopoldina. Rallway..
encarecendo-se a necessidade ele ele
trifica.ção de sua. 1errovja, com a. pos
sfvel urgênela.

DIscussão única do requerimento
n. o 66. de 1946 que soUc1t& ao Poder
Executivo informações 50bre o Mon-

tante das lsençôes de dlreItos adua.
neiros concedIdas entre março de 1938..
e outubro de 1946, inclusive as que f).

foram baseadas no art. 107 do De-·
ereto-lei n. o 300. de 24 de fevereiro
de 1938.

Discussão única do requerimento·
n. o 91. de 1946, solicitando seja. in
formado pelo Poder Executivo o an
damento da. construção da Estra.da
de Ferro de Mossoró; o meterial de
que esta diSplie; despesas com seus
funcionários e operãrios; se o Govêr
no tem recebido reclamações contra·
a sua· administração.

Discussão única da. 1ndicação nú
merD 36-A, àe 1946, pedindo seja su
gerida pela Assembléia Constituinte
ao Poder ExecutJvo a necessJdade ur
geZ1te da criaçào dt\, cadeira. ãe Tislo..~
log1s. nas Faculdades de Medicina do
Pa.fs~

Discussão' única do requerimento·
n. o 129, de 1946 sol1dtando a nomea
ção de uma Coinl~o de 8 membros~
tncumbIda de estUdar a influência. na
economia nacional, das tarifas; alfan
degãrlas.

Discussáo única da indicação nú-·
mero 3S-A. de 1946, pedindo seja. su-·
gerida ao Poder Executivo a conclu
sáo da construção de trechos de es
tradas de ferrtl no Estado da Bahia.

Discussão única da indicação nú
mero aS-A, de 1946 Sl1g~rlndo ao Po
der Executivo prol'idêncis.z; paxa a re
tirada do casco do navio "ItaCaIEP' e
do tubo de sucção dno draga "Bahia'"
Que estão obstruindo a barra do POrto.
de Ilhéus e c1ragagetn. da. menciona
da barra e do canal destinado à na
vegação.

Discussão única da indicação nú
mero 62-A, de 1946, SOlicitando s&
cOnstitua uma Comissão para. apre
sentar sugestões ao Govêrno no sen
tido de se fixar a data do descobri
mento do Brasil; com parecer da Co
missão de Estudos d~ IndicaÇÕes.

Discussão única da Moção da Ban
cads Comun1sts. sollc1tando que o Po
der Executivo teme :as medidas neces
sárias, .para modiffcar as at1v1dade&
anti-democráticas de a.utoridades ..
i!le subordIDadas.
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Deixaram de comparecer 50 Senhores
Representantes

Partido Social Democrático

Amazonas:

Cosme Feneira.

ParA:

Carlos Nogueira

Maranhão:

José Nelva.

Rio Grande do Norte:
Mota Neto.

Para,!ba:
JandUi Carneiro.

Bahia.:
FroIs da. Mata..
Luis Barreto.

Espirito SantQ:
Asdrubal SoareS.

Rio de J3!nelro:
Pereira Pinto.

MinaJS Gerais:
Juscelino Kubltscheck.
Rodrigues 8eabra.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Duque de Mesquita..
Ismel pmheiro.
Cristiano Machad9.
José Alkmin.
Olinto Fonseca.

São Paulo:

Gofredo Teles.
Antonio Feliclano.
Cesar Costa..
Martins Filho.
Lopes Ferraz.
João Abdala.
SampaIo Vldal.
Silvio de Campas.

Santa CatarIna:

Rans Jordan.
Altamiro Guimaxães.

Rio Gmnde do Sul:

, Adroaldo Costa.
Eloi Rocha.
Damaso Rocha.

11l1i::o DClilOcnUica. Nacional"

Paraíba:

Adalberto Ribeiro.
Argemlro de Flguelreqo.

Alagons:

Freitas Cavalcanti.

Minas Gerais:

Milton Campos.

São Paulo:

Paulo Nogueira.
Aureliano Leite.

Mato Grosso:

Vespasiano Martins.

Partila Trabalhista Brasileiro·

São Paulo:

Marcondes Filho.
Hu~o BorghL
Pedroso Junior.
r:.omeu Fior!.

Partido Comunista do Brasil'

Bahia:

Carlos Marighéla..
Distrito Federal:

João Amazonas.

São Paulo:

Osvaldo Pacheco.

Partido Republicano

São Paulo:

Altino Arantes.

Partido Popular Sindicalista'

Ceará:

Olavo OlIveira.
Stenl0 Gomes.
João Adeodato.

Partido Democrata Cristão

São Paulo:
Manuel Vitor.

Levanta-se a sessão às 18 hOTlIj ."
e 15 minutos.



72.a Sessão em 28 de Maio de 1946
Presidéncia dos Senhores MeZoVfana, Presidente. e Otavio Mangabeira.

1.0 Vice-Presidente.

As 14 horas compareceram os Se
nhores:

Partido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Pereira da Silva.

Pará.:

Alvaro Adolfo.
N~lson Parij6s.
João Botelho.

Maranhão:

Crepor! Franco.
José Nelva.

Ceará:

Almeida Monte.
OSl!aldo Studart.
RauI Barbosa.

R. G. do N<lrte:

José Varela.
Valfredo Gurgel.

Paraiba:

Satnuel Duarte.
José Jo1Ui.

Pernambuco:

Agamemnon Magalhães.
Gerc1no Pontes.
Oscar Carneiro_
Ulisses Lins.

Alagoas:

Teixeira. de Vasconcelos.
Medeiros Neto.
Lauro Montenegro.
José Maria.

Bahia:

Alo1s10 de Castro.
Vieira de Melo.
Altamirando Requláo.

E. Santo:

AtUio Vivaqua.
Henrique de Novais.
Eurico Sales.

I>istrlto l?e<ie1111:

Jonas Correia.

R. de Janeiro:

Alfredo Neves.
Carlos Pinto.
Heitor Collet.
Ba.stos Tavares.

~t. Gerais:
LeVindo Coelho.
Melo Viana.
Benedito Valadarel ..
Joaquim Llbâ.n1o.
Rodrigues Perelra.
Al!redo Sá.

S. Paulo:

Horádo Lafer.
B:on6rio 'Monteiro.

Goiás:

Pedro Ludovico.
Dario Cardoso.
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M. Grosso:

Arg.emiro Fialho.
Martiniano Araújo.

Paraná:

Roberto Glasser.
Lauro Lopes.
Gomi Júnior'.

S. Vatarl:na:

Nel"eu Ramos.
Orlando Brasil.

R. G. do Sul:

Teodomiro Fonseca.
DarJel Faraco.
Manuel Duarte.
SOusa Costa.
Bfttencourt Azambujr:.
Nicolau Vergue1ro.
Herofilo Azambuja.

União Democrática NacionaZ

Amazonas:

~verlano Nunes.

Pará:

Al;ostin~o Monteiro.
Epflogo I Campos.

p1auí~

Matias OUmpio.
JQsé CândJdo.
Antônio Correia.
Coelho Rodrigues.

ceará:
Plinto Pompeu.
Fernances Tavora_
Paulo Sarasate.
Egberto Rodrigues.

R. G. do Á .. orte:

José Augusto ~

Aluisio Alves.

Paratba:

João Agripino.
PUnio Lem\...i.
EXnanl Sátiro.

Sergipe:

Leandro Maciel.
Rerlbaldo Vleim.

Ba.hla.:

Juraci MagQ,lhães.
afanuel NovaJ.!.
Dantas Júnior.
João MenQes.
RuI Santos.

Distrito Pcdera.l:

Jurandir Pires.

'R. de Jo.nell'o:

Soares Filho.

M. GcraJs:

Monteiro de Cnl:itro
Lopes Cançado.
Licurgo Leite.

São Pa.Ulo:

A!ári<) MtHin 1{40 .
PUnio Btlrrclo.
Tolcdo PJ?n.

Galãs:

:OomlnRol'\ VlttllbeO,

Jalcs Mnchllc1o.

Pnrlln6. :

'Erasto Oncrtner.

R. O. do Sul:

OsórIo Tulutl.

Partido TrabaZ1,'st.l Bra.sflcLro

AmazonBs:

Leopoldo N~v Cl'i •

Oistrf to F~dClral:

Bncta Nevt.'lS.

M. O~rJSh~

EzeQulel Mcmdrll.

Sito Pn\'~u~

Pedrotio JUn'of.
Eus6bl0 llo .nl.

Partfdo Cumun'I!'\ do Brasil

Distrito P'ctctcrraJ:

Mauricio ar.ball.

R. d. J.",allo:
Alc1du 81"-11;••
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Em d.1~-

São Paulo'

J csé Crisp1m.
Jc·rge A.madQ.

Partido Democrata CrlstlIo

Pernambuco ~

Arr:Jdu. Câmara.

Partido Republtcano Progressista.

R. O. da Norte:

Cn[é Filho.

Sáo Paulo:

Campos Verg31.

o SR. PRESIDENTE Achando-
s~ presentes 105 Senhores Represen-
tantes. declaro aberta a sessã.o. .

Passa·se à leitura da ata da ses3âo
anterior.

o SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Se
cretário, servindo como 2.0 SecretCÍ
rioJ procede à leitura da ata.

o SR. PRESIDENTE
cussão a ata.

O SR. PRESIDENTE Não ha-
vendo Quem peça a palavra sObre a
ata, encerro a sua discussão e vou.
submetê..la a votos. (Pausa.)

EstA. aprovada.

Pnssa-se o. leitura do expedlente.

O SR. LAURO LOPES (2.0 Secre
tarja. .ervindo como 1.0 ) procede à
lelLUfll do seguinte

EXPEDIENTE

Representaç40

Dos bane6:ios do Distrito Federal
sObre a. atual situação da classe.
Inteirado.

OJfcio

Do Presidente da Fundação BrasU,
transmitindo informações sol1c1tacta.s
pelo Sr. Café Filho. - Ao requerente.

REQUERIMENTO N.o 187. DE 1946

Solicita informações ao Poder
Executivo sóbre o total das des-

_pesas reaHzadas com o obelisco
Getulio Vargas. qual o fim que
tiveram as contribuições para o
seu financiamento. uma vez que
as obras foram arrasadas; e a
quem foi entregue o material des
montado.

Requeiro que a Mesa da Assembléia._
Nacional Constituinte sollc1te do Po
der Executlvo as informações seguin
tes:

1) A quanto montaram as obras
do obelisco ao ditador Getulio Vargas..
na a.venida do mesmo nome?

I

li) Como foi feita a arrecadação
para o financiamento do monumento.
cujos alicerces chegaram a ser levan
tados na antiga Praça Onze?

m) Os principais contribuintes da
quela arrecadação? A quanto montou?
Foi o montante inteira.mente apllcado
nas obras ultimamente desfeitas?

IV) Uma vez desfeitas as obras.
houve devolução de dinheiro a qua.n
tos conttibuiram para o financiamen
to do obelisco?

V) A quem fOI entregue o mate
rial desmontado? Que valor repreaen
tava?

Sala das Sessões, enlo 28 de Mala de
1946. - Café Filho.

REQUERIMENTO H.o 186. DE 1946

Solicita in1ormaç6es ao Poder
Executivo sôbre C3 motivos que le~

varam o Presidente do Sindicato
dos Estivadores do Estado do Pi
aui a afastar do Sindicato e lan
çar ao desemprego vários traba
lhadores; qual a atitude do en..
carregado do Pôsto de Fiscali...
zaA;ão do Ministério do Trabalho
naquele Estado. -

Considerando que em recente mensa
gem dirigida aos Srs. interventores nos
Estados e governadores de territórios.
o Sr. Ministro da Justiça recomendou.
como sendo a orientação democrática.
do govêrno. que não houvesse persegui
ções ou constrangimento contra qual
quer cidadão por causa de suas convIc
ções poUtlcas;
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Conslderando que essa. orientação
recomendada pelo govêrno. atra.vés da.
mensagem do Ministro da Justiça, ê
para. ser aplicada em todos os setores
da vIda no país:

Considerando que o não cumprlmen..
to dessa recomendação democrática do
govêrno, por qualquer uma. das repar..
tições administrativas do pais. a.lém de
ferir um dos principias fundamentais
da Democracia, concorre para o enfra
quecimento da cOIÚlança popular para.
com os dirigentes da Nação:

ReqUerenlos que, ouvida a Mesa, seja
solicitado ao Sr_ Ministro do Trabalho
1n!ormar:

a) baseado em que fato o Preslden-
. to Sindicato dos Estivadores do Esta
do do Piauí afaStou do Sindicato e
lançou ao desemprêgo os trabalhadores
Raimundo de Paulo Galeno. VItor Ar
canjo de Araújo e Manuel Cândido.
Almada;

b> qual foi a atitude do encarregado
do Pôsto de FiscalIzação do Ministério
do Trabalho e Comércio em Parnaiba.
Estado do Piauí.

Sala das Sessões, 28 de maio de 1946.
- Ca'rZos Prestes. - Jorge Amado. 
Mauricio Grabois. - Claudtno Silva.
- Gregorlo Bezerra. - Agostinho Oli
veira. - Trifino Corrêa. - AlC"ldes Sa.
bença. - Batista Neto. - Caíres ae
Brito. - Alcedo Coutinho.

REQUERIMENTO N.o 189, DE 1946

Requer seja informado pelo Po
der Executivo, porQu.e não foi pa
gO o abono aos operár~os do 1.°
B .F .• 'Porque não se cogitou. da
melhoria elos seus salários.

Considerando Q.ue os operãrlos do
1.° Batalhão Ferroviário são traba
lhadores ligados diretamente à pro
dução pa.ra a defesa nacional, de vez
que o citado BatalhA0 é uma. unlclade
do nosso glorioso Exército;

COIlSiderando que, apesar do au
mento constante do custo da vida, os
traba.lhadores do 1.° B.F., não BofrE
ra.m nenhuma mod!fJcaçAo e.tn seus
salárIos;

Comlderando que nem sequer lhes
101 pago o Abono s. que tIveram df-

reIto, segundo o Aviso %2.0 2.456, do
Ministério da Faz.enda, publicado no
item X. do Boletim da Diretor~3 de
Engenharia n.o 285, de 20 de dezem
bro de 1945, que determmava to:-nar
o mencionado Abono extensivo ao pes
soal das obras m1Utares;

Requeremos que, ouvida a Casa, seja
soUcitado ao Sr. Ministro da Fazenda.
informar:

a) porque não foi pago o Abono ao~

operários do 1.0 B.F. :

b) porque não se cogitou aindá de
melhorar os salários dos trabalhadores
do 1.0 B. F., tendo em vista o cres..
cente custa da vida.

Sala das sessões. 28 de maio de 19016
- Luiz Carlos Prestes. - Jorge Ama...
elo. - Maurício Grabois. - Alcides
Sabença. - José Crispim. - Caires
de 8rito. - Agostinho Oliveira. 
TriJino Correia. - Alcedo Coutinho •
- Batista Neto. - Claudino Silva.
- Gregório Bezerra.

REQUERIMENTO N.o 190, DE 1946

Solícita informações do Poàer
Executivo sôbre as providências
tomadas pelo Ministério do Tra
balho pa'ra cumprimento, por par..
te de vários Bancos, do acórdo de
11 de fevereiro próximo passado.

Considerando que a 11 de fevereiro
do corrente ano. foi firmado um acôr
do entre banqueiros e bancãrios. em
ato público, referendado pelo Govêrno
da R epúbli<la, na pessoa do Exmo. Se
nhor Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio;

Considerando que o referido acõrdo
não está sendo cuznpr1do pelos se
guintes estabelecimentos: Ba.nco Bra
sllelro de Descontos, sucursal de Ma
rfUa, Estado de São Paulo; Banco do
Comércio e Indústria, seção de Belo
Horizonte, Minas Gerais: Banco Mi
neiro da Produção, seção de Belo
Horizonte, Minas Gerais; Banco de
Minas Gerais, seção de B. Horizonte;
sucursaIs de Bancos em Curitiba e Pa
ranaguá, Estado do Para.né.:

Requeremos que, ouvida a Casa.
seja sollcitado ao Exmo. Sr. Ministro
do Trabalho, Indústria e Comércio
informar quaJs as providências que
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foram tomadas para Que os referidos
bancos cumpram o acOrdo de 11 de
tevere:lro de 1946.

Sale. das Sessões. 28 de mala de
1946. - Carlos Prestes. - Jorg"
Amado. - Ma.uricio GTab0i3. - Al
cides Sabença. - Caires de Brito.
- Claud.ino SUva. - José Crf3pim.
- Agostinho de Oliveira. - T1ifino
Correta. - Alcedo Coutinho. - Ba
tista Neto. - Gregório Bezerra.

XNDICAÇÁO NP 94-46

Sugere ao Poder Executivo a.
conclusão dos trabalhos na La
goa Coting'Uiba e a construçllo do
açude no Riacho Capivaras e de
linhas telegrájicas.. no interior do
Estado de Sergipe.

SoUcitamos, por intermédio da Mesa.
da. Assembléia, sejam sugeridas ao Se
nhor Ministro da. Viação, as segutri..
tes providências no Estado de Ber
gipe:

ci) conclusão dos trabalhos na La
gõa. Cotingulba;

b) construção do açude no Riacho
Gaipivaras; .

c) construção das linhas telegráfj..
cas para N. S. da. Glória, Poço-Ver
de, ltabl, Umbaúba e salga.do.

Justijicação

A lagoa Cotinguiba é uma grande
depre.....áo dentro nos munJelplos de
Propriá. Ne6pol1s e Jab08;tão. As suas
terras fertillsslma.s não podiam ser
utilizadas na la.voura, porque quando
o Rio são Franclsco enchia. enchJa a
Lagoa, e. quando o rio vazava., a .....a
goa continuava cheia. Antes de 1937,
por interferência da bancada federal,
a Inspetoria Federal de Obras Contra
as Sêea.s abriu um canal. Ugando ao
Lagoa 80 Rio Sã.o Francisco, ele re
sultados magnif1cos. No ano seguinte.
Já se plantava arroz nas Vaz&l1tes da
Lagoa. atingindo, agora. & sua produ..
çio, por safra. a um volume tle oCêr
ca de 50.OGO sacos de sessenta qU1los.
Resta tão ~te fazer-se lima re
presa. para regul.ar1mr -o eacosmento
das á~ de acórdo com as neoes
Qdades do pl&ntlo. B' UIIl se.~o -de
peQUe!UL monta que vem co:mpleta.r p

notável serviço quo a InspetorIa. rea
llzou em Sergipe, Integrando, na~
nomIa do Estado, uma grande e im-
portante área de produção. .

o Açude no Riacho Capivaras é a
maior bacia b1dráullca de Sergipe J13,

áreB 8~C4. dellm1tada pela. Inspetol1a
Federal de Obras Contra. as secas.
Os seus estudos estão concluídos c;les.
de muitos anos. e. a sua locaUza~Ao é
a mais interessante para o Es"tado.
Construido, o açude atenderá. a gran
de região onde, na estiagem, a popu
lação se retira, com os selJS rebanhos,
pela falta. absoluta de água para be
ber. O Estado de Sergipe, apesar de
ter uma grande faixa do seu território
compreendida na área s~ca, oosSUl.
construidos pf!la Inspetoria Federal de
Obras Contra as SêcIlS, arpeIU1.S. deis
açUdes, sendo que um dêles de caps.d-<
dade Inferior de um milhão de nle
tros cúbicos.

As linhas telegráficas solicitadas
virão servir a núcleos de povoação de
grande desenvolvimento e que ficam
longe das atuais estações de telégrafo
nacional. Já há. muitos anos Sergipe
vem reclamando, sem ser todaVí~ aten
dido. a construção dessas Unhas do ln
terêsse de uma grande I e lo boriosa.
parte de sua população.

Sa.la da:!! Sessões, 21 de maio de
1946. - Leandro MacieZ.. - Walter
Franco. - Heribaldo Vieira.

1lfI)ICAÇÁO 'R.O 95, DE 1946

Sugere ao Poder E:z:ecutivo a
construcão de um ramctl_da Es
tra4.a de Ferro Leste BrasfZeiro.
Uga.ndo t'ciTÚtt cidades no Estada
de Ser~pe e Paripfranga no da
Bahúz.

Os sub-fJnnadOl. representantes do
povo braslleirO. no exercfc10 do man
dato que lhes f02 outorgado por fOrça
da vontade soberana da naçAo. reque
rem a V. ELa 88 digne enc8tn'nbar
ao Exmo. sr. Ulntstro da V1SçAo e
Obras PdbUcas o apelo que fazem no
.leD.tldo de 4Ue &Q&~ 1m1
Nmaf _ BItr'alIcI de hJl» Laü Bra-
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álefTO, ligando as cidades de Salgado.
Lagarto e Simão Dias no Estado de
Sergipe e Paripiranga no Estado da
Bahia. .

Justificação

o problema da clrcuIaçã.o das ri
quezas é de capital 1mportAncia para
a economia nacional. Pouco adlanta
fOnleDtar o desenvolv.unento das
fontes de produção, se o Poder Pú
bllco não provê no sentido de dotar
o interior do Pais de transportes que
levem as mercadorias dos ceiltros de
produção para os de consumo. Os
municipios de Lagarto, Simão Dias e
Par1p1I'anga, onde a propriedade está
bastante difundida, possuem graudes
possibilldades econômicas, plldendo
concorrer para o abastedmel1to de
cerea1s. frutas e café das capitaIs dos
Estados da Bahia. e Sergipe. Isto para
referir sõmente os gêneros de pri
meira necessidade. pois é sabid'J. que
.no municlpio de Lagarto, onde pre-
domina o regime da pequena pro-"
priedade. a atividade agrlcols. é bas
tante tntensa. Já é tempo de se
cuidar da~ ·solução racional dos pro
blemas econômicos do Inte:1or do

" Brasil, a fim de que o nosso Pais, não
cont1Dul a possuir duas civilizações
d11erentes: a litorânea sob regime in
dustrial e a sertaneja ainda enl pleno
perfodo colonial.

Sala das Sessões da ·AsSf;IIlbl~ls.

Nacional Constituinte. em 21 de maio
de 1946. - Leite Neto. - Her~baldo

Vieira. - Amando Fontes. - Regi3
Pacheco. - Dantas Júnior.

INDICAÇÃO NP 101-46

Indica que a Mesa su.gira ao
Govérno Federal a possibilidade
da realize-..ção, em cooperaçâo com
o Governo do Estado do Rio Gran
de do Norte, dos serviços de sa
neamento e água das cidades de
MOSSOTÓ e Macau, naquele Estado.

IndIco que a Mesa sugira ao Go
vêmo Federal a possibilidade da rea
l1zs.ção, em cooperaçáo com o Govêr
no do Estado do Rio Grande do Nor
te, dos serviços de saneamento e água

das cidades de M'ossoró e Macau. na
quele Estado.

Sala das Sessões, 28-5-46. - Alllfs10
Alt'es.

Justificação

Há de se" pensar que a presente In
dicação não tem razão de ser, desde
que, a rigor. se trata de probiema mu
nicipal.

Penso de maneira diferente pelas
seguintes razões: 1.0) nãõ está nas pos
sibilidades financeiras dos muruciplos
de Mossor6 e Ma.cau, Estado do Rio
Gra.nde do Norte. a concretização dês
scs antigos anseios de suas popula
ções; 2.°) trata-se de dois portos na
cionais, de Intensivo movimento. e pe-
los quais se escôa. a maIor parte da
produçáo do sal brasileiro. alcançan
do, os seus problemas, por esta razão,
lmportíncla nacional; 3.°) de acôrdo
com Informações prestadas á Assem
bléia ConstituInte pelo Sr. Ministro

~

db Fazenda, a arrecadação de impos-
tos federais, no Rio Gra.nde do Norte,
sÕ!I1ente no triênio 1943-1945, atingiu
a Cr$ 87.678.588.30, e as despesas se
elevaram, apenas. a Cr$ 71.031.953.40,
hz.vefl,do assim, um saldo. entre as duas
parcelas de cérca de Cr$ 16.000.000.00,
sem induir a arrecadação dos impos
tos e ta.xas sõbre o sal - que. neste
caso. é de cons1der~vel expressão. e
que subiu a Cr$ 14.257.584,60.

Em face destes três argumentos, nAo
há como subsistir qualquer objeção
porventura aventada, sendo, portando,
de justiça c imperiosa necessidade que
o Govêrno Federal colabore na
execução de tão Importantes obras. pe
la. maneira mais indicada. através de
estudos dos órgãos técnicos federais.
prestando ao Rio Grande do Norte
um servIço de Incalculável repercus
são na vida social e econômica de dois
dos seus mais importantes mumeIplos
Industriais. - Aluf310 Alves.
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DmlCAÇÃO N.O 102 - DE 1946

Sugere ao Poder Executivo G
constrnção ele uma ponte sObre o
Tio AsS"Ú. Rio Grande do Norte_
estabelecendo ligação entre a ca
pital e outras regiões do Estado,
com a Zona oeste.

Indico que a. Mesa sugira ao Poder
Executivo a. necessidade da constru
ção de uma ponte sôbre o rio Assú.
RJo Grande do Norte. estabelecendo
ligação definitiva. entre a capital c
outras regiões do Estado com a zona
oeste.

sala das Sessões, 28 de Maio de
lti46 . - Aluisio Alves.

Justificação

o Govêmo Federal construiu hâ
muitos anos. excelente estrada. •atra
vés da Inspetoria de Obras Contra às'
Sêcas ligando pelo Seridó. a capital
do Estado do Rio Gra.~de do Norte.
com a cidade de Mossoró. demandan
do. em seguida.· para a vislnha ca.pi
tal do Ceará.

Numa distâ.ncia de cêrca de 350
quilômetros de Natal. encontrou essa
rodovia um grande obstáculo - o rio
Assú - largo e periódico. que exigia.
para definitiva continuidade daquela
obra. a construção de uma grande
ponte. O assunto foi, então ventilado.
mas. dos estudos realizados nade. de
prático resultou. Em conseqüência,
na época. invernosa. o transporte na
quele rio, é feito sObre embarcações
de primitiva construção, movimenta
das pelo braço do homem, criando
se, além de conhecidas dificuldades
para o trAn_!to de pessoas e veiculos.
retardamentos de considerável pre
juizo pa:a a vida econômica do Es
tado. no transporte de produtos re
'metidos para a capital. ou ali adqui-
ridos para B vasta zona oeste. '

];:. a.ss1m; indiscutível que o Govêrno
Federnl faça o .4lnistérlo da Viação
voltar as suas vistas para a solução
dêsse problema de lnci1scutivel rele
vAn~ para a vida econOm1co-socla.l
do Rio Grande do Norte, mandando

construir uma ponte sObre o rio
Assú, naquele Estado. - Aluísio Alves.

O SR. PRESIDENTE - Está f1nda
a leitura do expediente. Tem. a. pa.
lavra o Sr. Alvaro Adolfo.

O SR. ALVARO ADOLFO - Se
nhor Pr-esidente. Senhores Oonsti
t~ntes: venho à tribuna ventilar um.
problema da mais alta relevância
pare a integração econOnnca e poU
tica do nosso pais, que PÇlr Isto mes
mo. não poderia deixar de ser con
sId~do na elaboração da nossa Car
ta constitucional.

O problema do aproveitam-ento e
da recuperação do vale amazônico•. já
aqui. brilhantemente examinado por
um dos ma~s l1ustres Representantes
do Estado do Amazonas. é ~ dos
mais graves e dos mais Instantes que
afetam o futuro da nossa naclonall
dad-e. pela. importância que tem a
imensa bacia equatorial para a nossa
economia e para a nossa própria a~

gurança.; pela responsablUdade que
nos cabe de preservar e desenvolver
aquele incomparáv-el patrlrnõn:o, que
tanto a.vulta aos olhos do mundo,
como um dos fenômenos mais extra
ordinários e singulares de tôda a .na
tlfreza; pela signIficação que tem na
geo-poUtica do continente, como a.
maior soma de riquezas naturais. em
estado potencial. de todo o nosso be
misfér~o. sobretudo para a produção
de matérias primas tropicais. ~m

confronto com outras regiões de
iguais latitudes, que têm sido campo
ou pasto de exploração do Imperialls
mo Industrial; pela massa territor~al

que representa na área total de Qua
so Pais. de cêrca de metade dêste~
sem incluir a bacia Tocantins-Ara
guaia: pela. correlação que mantém
com êsse sistema fluv1al que aeilu1
do planalto goiano para o estuarto
amazônico. em busca de salda pa~·

o Atlântico. e que permite. em ~nbas

estratégicas ou comerciais. as coml1
nieações interiores do extremo norte
com todo o Brasil Central; e pela
sorte de uma população. que VoEm

vencendo. graças à.s suas admiráve1s
qualidades de adaptaçllo e res1stênc1a.
~ asperezas do meio natural em que
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realiza a ocupação econôm~ca e avo
1uma a riqueza nacional por um tão
alto nível de produtividade, per C(1

pita, a despeito das condições adver
sas em que o trabalho se desenvolve.

Náo e demais. Sr. Presidente e
Srs. Representantes. insistir sôbre a
importância do problema amaz6nicl'l
em função dos dest:nos nacionaIs.
MAuá. fundando a prImeIra compa
nhia de navegação do Amazonas e
Tavares Bastos. com a sua memorá
vel ca.mpanha pela liberdade de na
vegáçáo do nosso grande caudal. fo
ram os pioneiros dessa recuperação.
EuclIdes da Cunha e Osvaldo Cruz
sofreram a. atração daquela grande
za. O primeiro. empolgado pela
imensidade do quadro e pela ação
ciclpplca que o Amazonas vem exer·
cendo sõbre a fIsionomia da plan1·

. c~e, ora construindo, ora solapando a
própria calha. em busca de um leito
definitivo. conclui Que, a11. tão mo~a

é a. terra aInda em formação, o
homem é o intruso. que chega antes
de estar escrita. última pâgIna. do 00...
nesis.

O Sr. Leopoldo Neves Vos..
sa Excelência vai me permit~r que
discorde da afJrmativa de que o ho...
mem é' um intruso na Ama.zônia. E'
que não ternos sabido compreender 3

grandeza e P" -'osslbUidades da Ama
zônia. Invés de explorada convenien...
te e racIonalmente, ela tem s~do sim
plesmente saqueada.

O SR. ALVARO ADOLFO - Vos
sa. Excelência verá que vou na estei
ra das mesmas considerações.

Osvaldo Cruz não tem· o pessimismo
que assaltou o grande estilista de "Os
sertões". Vê no saneamento a reden:"
ção da gleba maravilhosa e confIa na
recuperação daquelas rIquezas. uma
vez debeladas as endemias que re1.u
zem a capac1dade de produção e re
tardam o desenvolvimento daquelas
populações, já de s1 mesmas tão rare
feitas. A obra de recuperação do vaIe
&JItazOnlco Sr. Presidente., tem de ser
considerada. em vista mesmo dessa
enorme desproporção entre a \7sstJdio
da terra e o homem que por ela. be
espalha Duma densidade só 19ua1 à. dos

grandes desertos. Essa densidade é
apenas de cêrca de trinta centésimos
por quilômetro quadrado.

E essa imensa região, assim desoo
voada. que se alo!lga de leste para,
oeste por mais de três mil e oito-.=en
tos quilômetros em território orasi
:eiro. constitui o patrimônio mais o.>r
tentoso e mais tico que nos lega"::l.tn
as colonizadores portugueses, quando
dilataram as nossas fronteiras até Os
contrafortes dos Andes e êsses ner61-
('os seringueiros nordestinos, que Jev~

ram o marco da nossa soberania &.létn
dos limites traçados em convenções
diplomáticas. e mcorporaram o Acre
ao Brasil. escrevendo um dos maIs
singulares episódios à margem da no~

5a bjstórla mll1tar.

Mas. Sr. Presidente, o que há, 50·

bretudo. a assInalar nesse episódio da
nossa história é o valor do homem
amazônico. do seringueiro que se llb
l=rovisa em soldado e Vence, em campo
raze. um exércit<J regular. nas circüns
tb.ncias mais desfavoráveis de teI'Teno
e. o que é mais, sem o apOio mO'''''a.l
e material do Govêrno do nosso Pats.
E êsse homem da floresta, ao mesmo
tempo que assim dilatava o território
nacional pela ocupação econôm1ca. a:J
que Normano chamaria dllatação ~I)

:cômica de fronteira, avolumR.va ·ie ':.al
modo a nossa produção exportável. a
e5sa época que o produto amazôníca
era. fator preponderante de nossa ba
lança de contas e regulador do cârnbw_
&.c lado de eare. Ainda em 1925. a
borracha representava o segundo pro
duto de exportaçao do Brasil. conforme
registra o Sr. José Carlcs de Mac':Xio
Soares na sua magnf!ica monografla
sObre a matéria prima amazônica.

Mas, Sr. PreSIdente, essa obra fo;e
à capacidade orçamentária dos Esta.
dos nela vIsceralmente tnteressad.JS_
tal o vulto que apresenta. além d'J
sentido nacional que deve ter. Por
tsso, venho trazer à Assembléia Cons
tituinte a sugestão com que encerrare!
E:stas m1n.has despretenclosas cons1d~

rações, de sImples observador dos pro
blemas econOm1cos da. AmazOnia, e
Clue passo a justwcar: (L~.)
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A BacIa. Ama.zOnlca representa a
maior e mais homogênea de tôdas
as massas territoriais de nossà pais,
constituindo uma. mesma zona de pro
dução. des<:le a.-foz do grande rio a.té
os seus 1í1tImos trlbutários. em condl
ções constantes de cllma e de ecolo
gia. Essa planície Imensa, que serve
de enquadramento ao complexo sis
tema fluvia.l, que é o seu escoadollra
natural e ao mesmo tempo a rêde de
tôdas as comun1caçóes e meIos de
transporte, é a séde do maior, mais
denso e mais I1co parque florestal do
globo, Que vaI do sopé dos Andes até
o Atlã.ntlco.

O aproveita.mento da Vale Amazô
t'tlco, Sr. Presidente, é um lmperat!vo
da economia nadonal e da nossa. pró
pria segurança. Ou o recuperamos,
pela penetração coloniza.dora e por
uma técnica apropriada à suas con
dições pecullares, ou nos confessamos
incapazes de ,-=onservá-lo em nosso po
der. num mundo ávido de espaço para
conter os excedentes de populações
que se multiplicam em progressão
crescente. O espaço é urn dos elemen
tos essenciaJs da geopolítica de todos
os continentes, assim também o ace':"
vo de recuroos natUl'als e a situação
geográfJca, tal como nos encontram03,
a melo camlnh9 das migrações e P9n
to de cruzamento nas relações entre
povos que disputam o dom1nlo eco
nômico do mundo. No que interessa.
ao continente americano, nã.o pode
sofrer dúvida que a situação do Vale
e a soma de suas riquezas naturais
são fatores decisivos de auto-suficiên
cia. como ze verIficou na grande guerra
de Que acabamos de sair, em que for
necemos à ca.usa sUada. a matéria
prima estratégica. substanclal. além
das bases necessárias a. op~rações mI..
l1tares. envolvendo quatro continentes.
Dessa. interdependência. continental
decorre Que o caso amazônico estará
em função das c1rcunstAncIas que te..
nham de determlnar a ordem polltlca
do m\lndo, depois que êste foi abalado
pela maIor das tragéd1as que a. história
havia assinalado. Jã. não podemos ser
estranhos to pmlc1pe.ção do plano que
z& esquematlza. no novo lulcrum ::le
Mack1nder de 1943, em que o eixo
do domínIo do mundo (World po'Ver)
se estende do centro da Asia, DO C:>
ração da R!Iss1a CBeartland). até os
Estados Unidos, 1azendo ..plvot" nas

llhs.s BrltAnlcas. que passaram a. ~er

o centro do ~uema. O mundo tetá
de V1ver sob o fulcro das fOrças domi
na.doras, que detiveram os pontos car
dials do s1stema.. de que o hemisfério
ocidentaJ passou a. ser parte lntE:
grante.

O Vale AmazônIco é, assim, fator
pol1tico de tal importância que não
pode deixar de !lgurar na equação de
segura.nçs. do continente americano.
Mas. o que nos Interessa aqui espe
cialmente é encará-lo por alguns dos
aspectos principais de sua economia.
tenão em vista os superiores interesses
do nosso pais, llgados à sorte do gran
de território, que DOS cabe defendel',
aproveita.r e desenvolver.

A floresta e o rio dão as prIncipais
caracteristIcas à. imensa. plan1cie equq,,
torlal, que forms. o grande ecuml:!no.
aberto à navegação marítima em
terra. braslIefra, por quase quatro :na
quilÔ'metros. Nessa floresta e dessa
noresta. vive o homem ama2ônico, na
dispersA0 que as contingências do
meio e a rar1dade numérIca lmpõem.
Ela é a fonte de sustentação da vida
coletiva, de gêneros de alimentação e
produtos destinados à troca. O re
tardamento que tem ha.vido nQ desen
volvimento econOmico de tõd.a. a re
gião vem exatamente da despropor
ção entre a população e o terrtt6no
e . da. falta de técnica apropriada à
explorÂçfi,o da noresta.~ Nenhuma re
gião do nosso pais foi amda tão mi
nuciosamente estudada e pesqulsa.da.
pelo homem de cIência, como a Ama
zônica, na sua geologia, na sua bo
tânica, na sua zoologia, .na fonnaçâo
e dinâmica dos seus rIos ou' em sua
etnogra.fla. TOda a sua hIstória na...
tural está feita através das obras de
Martlus, Spix, Agass1z. Wallace, BtC..
tes, H&rt, Branner, Crville DerbY.
Herbelt Smith, Goeld1. Buber, B:3tzcr.
Paul le - Cotnte ou B. Misslo 5c\lurz,
esta de flnalldade exclusivamente 2CO
nOmlca, sem falar DOS ,autores e !n-

. vestlgadores nacJona1s desde Rortr!..
gues Ferreira, Ferreira Pena, Bar&o
de Marajó. Anojado Lisboa, Sa.nt.a.
Rosa, RaImundo Morais. Araújo Uma,
Braz de Agu1ar, Avellno 011vet:s,
Rondon. OastAo Cruls, GUcon de P&1
n, Lima .F1gUe1redo. além de mU1tos
outros. Mas, continua sem soIuçio
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ad~uada o problema da sua eco
nomia, notadamente a exploração
dessa floresta que cerca o bomem de
todos os lados e condlctona a vida
dêste. em todos os sentidos.

Em virtude das próprias contingên
cias geográficas e cllmatérlcas, a flores
ta amazônica é muIttfárla quanto à
propagação vegetal. dando lugar à. dis
persão das espécies. Dal podem resultar
1n.convenientes para a exploração in
dustrial extensiva, o que se não dá com
aS florestas .unificadas de pinho do
norte da Europa. ou do Canadá. Mas,
por outro lado, há uma gama inume
rável de espécimes vegetais do mais
alto valor na indústria, em condições
de exploração econômica, antes que a
silvicultura venha disciplinar essa flo
resta, para lhe asegurar maior rendi
mento ainda, além do que oferece essa
própria variedade de 'tipos vegetais e
das !acll1dades de transporte ao longo
da rêde infindável de rios, canais, para
nés, lagos e igarapés. dentro do seu
raio de derivação. O rio e a floresta
se completam. Desta, quasl tôdas as
matérias primas que estão sendo ex
ploradas no Extremo Oriente. a borra
cha, a quina, o cacau, a coca., além de
outras esp~clarias, foram tra.nsplanta
dss da Ba'eia Amazõnica para aquelas
terras de Igual latitUde do hemisfério
oriental, onde encontraram ambiente
propicio ao seu desenvolvimento, so-·
bretudo quanto ao baixo custo de pro
dução, devido a circunstâncias especiais
de meio, raça. população numerosa e
condiçáo social do trabalhador, que só
agora despertou para a 1ndependênc1a
polltlca e para a llberdade, como está
ocorrendo com a re'\lolução da Indoné
sia, que certamente vlrá assegurar
maior remuneraçã.o a.o trabalho e me
Ihor nível de vida àqueles povos, que
sáo os nossos concorrentes vitoriosos
na produção das matérias primas tro
picaJs. circunstância que poderé. 1n!luir
pera. melhor cotação dos nossos produ
tos comuns nos mercados internacio
nais.

A exploração da floresta. em virtu
"de mesmo dessa desproporção entre a.
terra. e o homem e das faclUdades de
deslocamento através da rêde fiuria1,

" 6 naturalmente dispersiva e desordena
da. o que tem levado ao que Araójo

Lima chamou de economia destrutiva.
A rsclonallzação dessa economia s6
pode ser obtida pelo povoamento e pelo
[Igrupamento das popula.ções em nú
cleos sedentárIos. que possam tirar da
floresta o maior rencl~mento e promo
ver ~ cultura das espécies D""..>res, ten
do em vista as condições ecol6g1cas da.
região. Não podendo fugIr às contfn
gência.s CÓsm!ca.e do melo, a c1viUzação
amazOnIca terá sempre de refletir êsse
caráter de cultura. florestal. que dá. um
um sentido tão peculiar à vida do ho
mem por aquelas paragens equinociais.

l::sse povoamento é um imperativo
do nosso domlnio e da nossa capacidade
de manter a soberania sõbre o maior
e mais extenso acervo de rIquezas na
turais que há ainda sôbre a terra por
explorar. Ou povoamos o Vale Ama
zônico, por uma colonizaçã.o consen
tânea com as condições próprIa:; dessa
capacidade, ou conemos o rIsco mesmo
de perdê-lo. Euclides da Cunha jé.
avança.ra êsse vatlc1nio sinistro. Não
hã, porém, lugar para pessimismos: que
perspectivas de novos cataclismos de
guerra universal pudessam justtr1car,
em que tivéssemos ce Rrr1~cnr a noss~

própria soberania. Mas, a expansão
das populações do .mundo. em busca de
espaço, não é um devaneio de econo
mista.

Precisamos, Sr. Presidente, reallzar
a recuperação dessa riqueza e estabe
lecer as bases definitivas de nossa
ocupação, porque dai, resultará, sem
nenhuma dúvida, a prosperIdade do·
nosso pais, sobretudo tendo em vista
Que a economia amazOnlca pela sua
extraordinária variedade de produção
exportável e sua procura nos mercados
internacionais, podem alimentar a nos
sa balança de contas, de modo a influlr
declsavemente sObre o valor da nossa
moeda e a elevação do nlvel de vida
do povo brasileiro.

Essa colonJzação poderá ser reallzada
por melo de migraçã.o interna. com a
1lxaçlo de núcleos de população derl
vada de outros Estados, especialmente
do nordeste, ou mesmo pelá lm1gração
estrangeira. O pOVoílmento pelo nor
destino. a.pesar das clr<:unstâ.nclas em
que se operou, desordenado e tumul
tuárIo, felto em d.esacôrdo com qual
quer norma de economia ou coloniza-
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ção, por elementos lsolados que eram
levados à aventura da selva, pela mi
séria que os impelia, dos sertões talados
pela sêca. foI. ainda assIm, êsse oovoa
menta, fator de enrIquecimento para o
pais, concorrendo para nos assegurar
até 1910 o dominJo do mercado da
borracha no mundo, e a conquista do
Acre.

O SR. LEOPOLDO PERES - V.
Ex. a tem tOda. razão. pois nunca é
demais louvar a cooperaçã.o do braço
nordestino no desbra.vamento da.
Amazônia,

O SR. ALVARO ADOLFO - (Len
do) Para a. região amazônIca. foi a.
prosperidade e o esplendor de que
gozou durante decênIos, sem contar
o awnento ponderável de densidade
da população, qu~ teve e pOde man·
ter. apesar do êxodo que seguiu a
queda do seu princIpal produto. pela
vlt6rJa esmagadora d~ plantações
asJáUcas. Apesar de imigraç§.o, por
assIm dfzer pa.to'ógIca. como se clas
sifica em demografia. o nordestino
realizou um.a obra de alto va.lor eeo-, .
nõmIco, e demográfico pela miscige-
nação com o Úldigena. pela contri
buição que deu para o desenvolvi
mento de uma população que man
tem nos extremos do terrItório na
cional a nossa :>cupação. pennJtlndo
a. crIacão de unjda.des admInjstrat1
vas corno o Aere. que tão brilhante
mente já se representa nesta Assem
bléia.

O SR. LEOPOLDO PERES - Per
mita-me V Ex. ... ~ preelso salien
tar também. e V. Ex." bem s8Ibe. o
asPecto patriótico da coopera.çfi.o. nor
destina. com referência à lneorpGra
ção do Acre.

O SR. ALVARO ADOLFO - Per
feitamente. Ji o fiz. aUâs.

(Lendo) A fmjgraçic nordestina.,
porém. precisa ser orientada em ba·
ses científicas e econOmfeas. de ~r·

do com prlncfplos racionais de po·
voamento. tendo em vista Que 86 a
famfiia organizada. é ~"ócleo estivel
de desenvolvimento da populaç§.o. as
segura<!as as eOLdJç6es de s&1ubrlda
de e Instalação co:lven1ente. para que

a fixaçã.o ao se-Io se processe sem
perda do es!Orçc despendido. Tud&
o que se tjzer na. Amazônia sem pIa..
n1f1cação e sem técnica peculla.r estã.
destinado a fracasso. tais são as in..
fluências que o meio geográfico pode
exerce~ para contrarIar as prevIsões
mais otimistas. All o esfOrço do
homem para a. crIação do meio eco
nOmico eXige uma vigllA.ncIa perma
nente contra. a ação desagregadora
dos fatores naturais.

O SR. LEOPOLDO PERES - Peço
permissão para lnterrompê-lo aInda:
Dai a iniciativa, como V. Ex.... sabe.
das bancadas amazônicas para ser exe·
cutado o plano nacional de aproveita...
mento da AmazônIa.

O SR. ALVARO ADOLFO - :s exa
to.

<Lendo) A Imigração estrangeira de
certas procedência6 encontraria. no
imenso rincão amazOnico, ambiente
propicio à sua instalac;ão e desenvol
vimento. Já não falamos na portu
guesa que foi o manancial de formação
daquela raça. de mestIços. de Indomável
resistência e imperturbável serenida
de. Só estancou para a Amazônia a
imigração portuguesa no curso das
duas grandes guerras. Muito embora.
não tenha sido encaminhada no sen
tIdo do aproveItamento das adrniráve1B
qualidades do colono português DA.
cultura. do solo. a. su$. contribuIção'
para a nossa economia e para a nossa.
raça a11 foi sempre das mais valiosas.

Clime. caluniado tem sido o a.ma
zônico, pelo julgamento de observa
dores apressados ou dos que o enca·
ram pela simples situação geográfi
ca do grande vale. nas· proximidades
da Unha equatorial. Entretanto. todos
os homens de ciência. que o têm per..
lustrado e ai vivido. naturalistas. geó
logos ou economistCJS. sA.o w:1sonos em
louvar a amenidade do clima e a sua
superioridade sObre os de regll~es sl-

. tuadas nas mesmas latitudes, em ou
tro hemIsfério, permitindo a possl..
b11ldade da colonização branca de qual
quer procedência. NAo fOsse o teste..
Dlunho de Wallace. o notável na.tura..
lista inglês que viveu na AmazOnia
por longo tempo e consldera.va o cU
n:m da planfcle um. dos melhores do
mundo, como o de multos outros que
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ma.ntlvex:am. contacto prolonga.do com
aquela natureza mara'Vllhosa, bas!.a.
ria. o depoimento da. missão ameri
cana. dirigida por W1lliam Schurz, que
101 ali estudar de 1923 a. 1924 o proble
ma da produção da borracha, reaU
zando o inquérito mais completo que
já fol feito sObre o melo natural am:l
zOntco, o cllma o solo, a floresta, a
economia e a ~lda social da imensa.
bacIa. No tocante as condições de
clima, diz Schurz, em seu notB.vel re
latório, que o do Vale Amazônico não
merece a reputação que, em regra, lhe
é atribuída como sendo especialmente
quente, únildo e doentio, de modo a
torná-lo inabitável. Ao contrá.rio, para
uma. região equatorial, possui o Vale
11m clIma agradável e muito menos
mort,ffero para o trabalhador que o de
qualquer outra regi~o tropical do mun
do. Embora quase sempre uniforme
em tOda a bacia, causas locais em di
ferentes partes modificam o regime
cl.1mático, havendo sempre maior di
ferença de temperatura. entre o dia e
a noite.

Esta questão de temperatura tem
grande importâncIa, quando se tra
ta. de assinalar um clima de intensi
dade m9Js OU menos uniforme. No
Vale AIÍlaz6nfco, não é conhecida. a
Insolação como causa. de mortalidade.

Os casos de longevIdade em indiví
duos de raça branca são freqüentes.
O clima, só por Sf, não pOde ser ali
considerado causa de desgaste da po
pulação. A temperatura máxima nun
ca passa de 35° centígrados ao sol.
descendo a m1nima a 180 e menos
ainda. A mé~la da. temperatura em
Belém é de 21)0,2 e pouco menos em
Iqultos, tomados êsses dois pontos com·)
coordenadas climatérlcas para uma.
mêdia geral de tOda a região. Um qua
dro ,das obseI'Vaçães meteorológicas
por um longo período, poderia mostrar
como essas constantes cUmé.tlcas se
observam em quase todo o Vale. Es
tão ai áS tsotermas de tôdas' as regiões
tropicais e subtropicais de nosso Pais
para mostrar como as médias de tem
peratura. c.mazOnlca Dã.o são muito di
versas das demais. Não só as ccmdi
ç6es de temperatura como as de pres
são barométrica e de um1dade, ou das
descargas pluviaIs. como se poderâ ve-

ri!lcar pelas estatísticas das estações
oficiais de meteorologia.

Em clima com aquêles indices de.
temperatura. umidade e pressão at
mosférica e ainda em piores condições
de salubridade que o do Vale A.mazô
nico. tem-se desenvol'Vido grande pro
dução de riquezas similares, atingin
do alto grau de cultura agrlcola e in
dustrial, como se dá. com as ilhas da
Oceanla e outros pa1ses da zona tór
rida que abastecem os mercados in
ternacionais de borracha, café, cacáo,
quinina, algodão, copra, coca e outras
matérias primas tropicais.

O Sr. Hugo Carneiro - Nesse ponto
posso trazer o meu testemunho em apolo
à tese que V. Ex.a sustenta. Eu e mi
nha família resId1mos durante nove
anos no Acre e nunca qualquer de nós
adoeceu. Eis um exemplo frisante que
corrobora a tese de V. Ex.a quanto à
1munidad~ do clima amazônico.

O SR. ALVARO ADOLFO - Agra
deço a valiosa contribuição de V. Ex.-,
com o seu testemunho pessoal. .

(Lendo) A circunstância do equa
dor térmico não coincidir com o geo
grá.fico na região amazônica, devido,
certamente, à Influência das gran
des massas dágua e de floresta que for
mam ou cobrem a imens:c::. bacia, e as
correntes Crins que vêm dos Andes,
fica a zona de calor deslocada para
alguns gráus de latitude norte, nas
alturas do Panamá, e do mar de Sar
gaços. concorrendo para que o eHma.
amazônico não tenha os rigores de
temperatura e de pressão bar("métrica,
que se observa, em regra. nos climas
equatoriais. Todo o Vale é constante
mente refrescado pelas correntes e6lias
que vêm do norte e do leste. e de mas
$as de ar Crio que descem dos An
des para a planície, como registrou o
Senhor SerebrcnJk. o que assegura ti.

esta a amenidade de temperatura, que
apresenta. depois das horas canicula
res. SChurz registra em seu inquéri
to que nunca deixou de usar o cober
tor de lã nas suas noites a.mazont
caso durante os nove meses em que per
correu a grande bacia.

Por tOda parte um cUma. ameno a
que o lInigrante branco pode a.daptar
se perfeitamente. Está ai, para eon..
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fIrmar esta assexçâo. a expenênc1a
Ford. como uma. clareira aberta. na
floresta. e que não é s6 um marco d~

cultura. e civilização, mas um exemplo
de que a colonIzação branca encontra.
na selva. amazOniCa. condições favo
ráveis de clima pa.ra se desenvoler.

&te conceito está, embora, em de
saCÔrdo com o ponto de vista de geo
poUticos americanos do porte de Wel
ghert. Pearey e Russel Füield, qUe,
dominados pelo preconceito do fata
lismo geográ.!ico sôbre a. influéncia do
clima, não admitem a possibil1dade
de clvm~ão debaIxo dos trópicos e
menos ainda a fiKação, ai, de povos
de raça branca. Mas o êrro doo ob
serva.dorcs sem objetividade está nu
exn.gêro da. generalizaç.:io em matérIa
de tal ordem, em que nâo se Just1!i
caln conclusõe'i ílU1da-das em premis
sas rara da real.dtde. Nem todo cl1J:na
tropical ap:esent9. os rigores do para
digma ·cria1io pelo preconceito d!onl
s'h.co de que o homem branco s6 en
contra alllbiente favorável de desen
volvimento nos c!im.'=lS temperados ou
trIos.

~sscs geopoUticos que fantasiam :iÕ
bre ma,pas geográficos nunca viera.m
certamente à planície amazônica, em
que tudo se passa num ambiente de
amenidade c em que o morno suave

. das numhás de sol se conjuga com a
temperatura refrEScante das .noites
sempr.e iguais. Ali o hom-em não se
exaure pelo clima. Tudo está nas
!acuId&d~ de a.daptaçã.o que aquêle
possua. e nas condições sociais em que
se enquoo.re.

Mas o pOV03mento como um dos têr
mos da. eqUação do problema amazônico,
supõe, além de outras exigências es
senciais à. fixação do homem à. terra.
s. salubridade do melo. Por isso é Que
o saneamento da Amazônia - cons
titui cond1ção primária. de qualquer
programa ele recuperação. Tem sido
o estado de insalubridade o res
ponsável por tôda.s as acusações que
se t»,zem contra o cUma. amazOJúco.
Restitua-se. entretanto, ao ecúmeno
equatorial a salubridade que apresen
tava antes da Invasão do impalu
dismo, sem contar as outras endemias
que menos afeta.m. a vida elas popUla
ç6es e prejud1eam a. produçlo eco-

nômica, como a verminose, e teremos
um' dos rincões mais sadios do Bras1L
e um dos ambientes ~ fa.vorãveJ.s..
ao desenvolvimento da riqueza. nacio
nal, da ciVilização e da cUltura.

O Sr. Hugo Carneiro - N.este sen-·
tido deve ser o a.pêlo de V. Ex.a : para.
qu.e o govêrno não inclua, entre as.
SUas medIdas de economia. aquela. de
prIvar o Vale do Amazonas do serviço
de saneamento que V. Ex.a está des
crevendo.

O SR. ALVARO ADOLFO (Lendo)
- "O impaludIsmo, é sem sombra. de
dúvida, o ma:or fator d.e desfalque
das populações amazônicas e o mais
poderoso embaraço à. recUlperação eco
nômica do grande Vale. A invasão 00
plasmócUo fal,S.l se deu hão pouco mais
de. sessenta anos, apenas, segundo .;lb
servação de Araújo Lima a. respeito ..
quando a imigração nordestina, pro
vocada ~la sêca de 1877, levou aOS
altos rios e aos seus tributários :lo
massa esquálida dos retirantes. qU~

se tinha cont9.mlna.do nas porw d~

entrada da Bac:a Amazônica e serIa
Portadora do flagelo que a hav1a de
dizimar. ao lado do béri-béri. êste,
hoje, virtualmente extinto depois que
a avitamjnose do seringueiro foi cor
rigida pela produção de c.ereais e a
alimentação dos seringais passou a se
processar ms.:s higlên1caxnente.

O Sr. Leopoldo .Peres -- P:ste ponto.
est!í admlràvelmcnte esclarecido nt>
gt'ande livro de Araújo Lima A Ama
zônia, a Terr:z e o Homem, que V. Ex..
tem citado.

O SR. ALVARO ADOLFO .:... Per
feitamente, de que já me tenho ~-.

lido para sustentar 00 meus pontos
de vista.

O impaludir.Ir..o é a ameaça perma
nente aos que se aventuram ao traba~

lho na s~lva, tn.nto mais grave quanro
mais rarefeita é a populaçâo. As de
mais endemias, de mais tácll erradi..
caçãc.., não têm a gra.V1dade que ()
mal de Laveran apresenta. quando se
cogita de reetaurar a 'salubridade per
dt:':a de determinada r~g1l\o naquele
Vale. A missão SChurz aponta. como
mal,. a11 reinantes, além do impalu
dismo, a verminose, a bouba. e poucos
outros de menor fmport4ncla. A 8%-
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"t1nção do primeiro. porém. serla a
'Obave para a solução de todo o proble
ma sanItárJo..

A extirpação da. endemia palustre
.:ierla. uma. ressurelção para. o Vale
Amazônico e condição fundamental
p_ra a colonização agrlcala nas zonas
-escQlh1das. tendo em vista as cirCWlS
tànc1as locais e'o gênerp de produção
que tOsse preferido.

Apesar da imensa extensão terrl
torial e do índice de disseminaçã.o da.
endemia palustre. o problema do sa
neamento não s6 não é insoluvel.
'Como está. dentro da capacidade rea
lizadora dos nossos mestres em h1
gier' pública e dos nossos técnicos
em sanitarismo. Depois de Gorga e
Osvaldo Cruz Qualquer dêsses proble
mas sanitários. que afetem mesmo as
maiores extensões territoriais e em
quaisquer condições de melo e clima.
fica teoricamente resolvido. O mais
é uma questão de técnica e de eco
nomia. A êste respeito observou Araújo
Lima. com a. sua incontestá.vel auto
ridade de homem de ciência. e de so
ciólogo, que o saneamento da Ama
zÔnia sera uma realidade assim possa
essa grande obra ser empreendida, pois
cientifica#nente é uma. conquista já
alcançada. A construção da Madelra
Mamoré é uma afirmativa solene dessa.
verdade. O caso da Companhia Ford
do Brasil é de nossos dias. O indice
palustre naquela concessão havia des
cido a zero, como o das 1emals en
de~ias secundárias da. região.

O Sr. Fernandes Távora - V. Ex.a
p~nsa que a. slmples construção da
estrada. de. ferro Madeira Mamoré
trouxe o saneamento da região?

O SR. ALVARO ADOLFO - Foi
J]I11S. obra necessária à própria. cons
trução da Estrado..

O Sr. Fernandes Távora - A cons
trução da Estrada foi feita à custa de
qu1n1no preventivo. Não houve sa

l neaD"'ento. que é co1sa. diferente.

O SR. ALVARO ADOLFO - 1t.
UJI'18, forma. de sanes.mento a qulniza.
~ preventiva.

O 8r. AaeZmcr Rocha - O sanes..
~ep.to foi pelo menos de 80%. More!
lA e nunca tive nada. .

O $r. FerntSn4U Távora - V. ~.•
estevo tomando qU1D!nQ.

o Sr. Adelmar Rocha - Nunca. to
mei quinino.

O Sr. Fernandes Távora - Então
foi um felizardo .

O SR. ALVARO ADOLFO - A
êste respeito, quero trazer o testemu~

nho de uma autoridade em cousas
amazônicas. o Dr. Firmo Dutra, pre
sidente do Banco de Crédito da Bor
racha. que acaba de real1zn.r uma vi
sl" ao conjunto FordIândia, depois do
qu~ transmitiu longo telegrama a.o
S"nador Magalhães Barata e à ban..
cada paraense. do qual transcrevo o
seguinte trechos, em referência às con
dições sanitárias da antiga concessão
Ford: "Situação sanitãria tôda For
dldndia excelente, sendo instalações
lzospitalares perfeitas, atendendo gran
d7 par~e população Tapa;ôs. Com. pró
Xtma mauguração hospital Santarém
teremos uma cadeia de postos de so
corro que limitará preocupações go
vernamentais relativa Tapajós. Chefe
Sesp organizando programa combate
imediato malária naquela região que
dentro alguns meses estará completa
tamente defendida".

O Sr. Leopoldo Peres - Para ilus
trar a argumentação de V. Ex.a, quero
afirmar que Manaus é uma cidade
plantada no coração da selva. ama
zl)n1ca. completamente saneada.

O SR. ALVARO ADOLFO - Cada
dia aumentam as possibilidades para
um saneamento menos custoso das ex
tensas zonas infectadas, em climas
tropicais, com o -erfelçoamento da
técnica e 9· descoberta. de novos agen-

.tes profiláticos, como se verificou no
decurso da última grande guerra, em
qu~ os exércitos aliados tiveram de en
frentar. em quatro continentes, condJ
ções sanitárias especialmente adver
sas. de que a malária era, sem dúvida.
o fator mais perigosa e ma.is rebelde.

Osv.a.ldo Cruz formulou o p!ra.no de
sa.neam-enrto total da A,ma..2(mia.. de..
pois de percorrer o 'Vale e de ter
~o um. 1nquértto sanitário
completo. 'I.'endo assinado em agOsto
de 1912 um contra.to com o govêmo
!oo.era.t para dirlgir e efetuar Ool
~ços necessários à determ1naçl.o
~ ÇÇ)~çPes sa.nJ:tá.nas. eD) ae
~Q de 1913 a.presentava. O Je~
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u'Otá;vel rela.t6rl0, em cujas conclu
sões assentou as Unhas mestras do
san-ea.rnento daquelas regiões a que
nunca. haviam chegado os cuidados
e as medidas proflláticas, quando
milhares de bra.sl1elros se exttngwam
e inutilizava.m à mingua. da assis
tência necessária, e atribulam-se ao
cllm·a as concUções de morbidez que
torn'ariarm o melo incompa.t1vel com
a vida. humana. A êste respeito
acrescentea o nosso 8lnande protl
lata: "A<lreditar que d~ ca.usas m-e
teoro16g1cas ou telúricas imanen'tes
na região a.mazônica res-ultem u·rna
lnadaptação quase absoluta B.~ ho
m-em, que a,11 não pod~ria permane
cer senoo em estado doe mOl'bidez
permanente, sendo 1n~fIea.zes tôdas
as m.edidas sa.nitãrias ten<ientes a
normalizar a vida naquelas regiões,
fõra retroceder a doutrinas anac.r~

nicas, tôeias desmen.tl<ias pelos be
neficios de medidas profilá.tlcas ex.e
cutadas em pBJses tzo.?plca.ls de .fn
dice endêmico tão intenso quanto o
encontrado na AmazÔnia. A 1etall
dade é. ai!, sem dúvida.. muito ele
vada, atingindo coeficiente assustador
e In'lilcando a lNgêne1a de uma. ação
sanUária enérgica, destinada a. evI
tar o extermlnlo de milhares de vi
das e a dreadêncla orgânica da nos-

• Sa. raça. naquela zona. Os fatores
tIlarbidos, porém, qUi:! a11 atuam. não
são diversos dos encontrados em ou
tras regiões, nenhuma entlda.de nova.
existindo que escape ainda a-os pro
cessos pl:'ofllátleos da. hIgiene mo
derna.. De faJto, na. Ietal1dade da.
Amazônfa, tanto quanto :1'3. d~a.dén

eis. orgâ.nica e profunda do homem
naquelas ter~as, figura. como fator
preponderante, a malár.ta, em suas
d.1~rsa.s moàalldades cUnlcss".

O plano do nosso maior profllata.
envolv.e, principalmente, o eomba.te
s1.stem.á.t1eo ao impaludismo. como a
grande endemia que prejudica o de
senvolv1mento económlco da região e
afeta o potenc1a1 da raça povoadora.
SUpÕe a Intervenç.4o sanitArla da
maneira ma.1s extensa. na vida do
habitante da floresta. mclusJve a.
educaç10 profl1é.tlca conven1ente e
peculiar à amblêncla. tropicaL Uma.
mobUJ:zaçAo completa dos ser1nSa1&.

barracões e núcleos de produçio,
para a. campa.nha. saneadora. Um
hospital central em Maná.us, e ou"
tros de m-enores porte nos grandes
rios tributários do Am3:lonas, além
de sub-pOStos ao longo dos a!luentes.
e sub-a.f1uenU!s, a.té os nossoo extre
mos tem"Itorlals, sem esquecer emba.r-
c&ÇÕeS hospitais para atende!" a.o no-
.nad1smo dos elementos doe trabalho>
l.1nda. nãó detlnitlvamente fixados ao-
oo~. .

T.ernuna Osva.ldo Or'uz o seu re-·
la.tórlo: "Rea1lza.ndo o plano da. cam
panha sanltâ.rla constante das li'tlhas
acima, posso afirmar com segurança
que desa.parecerá o obstáculo ca.pital
que retém o progresso vertiginoso a-.,
que está destinaào () Vale do mator
rio do mundo e fica.rá assim entre
gue à civ!I!zaÇão uma das nlals ricas.,
senão a mais rica zona do Brasil.'

'Está nas mãos do govêr!no reallzar'
êsse feito".

Decorrem os anos sem que se faça.
sentir a: ação reclaInada dos pod.eres:
públicos federais' para a campanha
saneadora. que importaria em valo
rizar o homem amazônico. COOlO fa
tor de tra.bs.1ho, que poderia elevar
a produçãO brasHeJra a. proporções..
imprevisíveis, e a terra fecun-da e'
})Ot'tentosa.. qUe continua a. ser POUCO
mais que simples expressão geográ..
fica. e reserva territorial. sujei·ta às
oontigências ,poUticas e econõIlÜcas
de um ~undo ávIdo de espaço.

E' verdade que foi criado o Servi..
1;;0 Nacional de Malaria pelo Decre-
to-lei n.o 3.622 de 1 de outubro de
1941, assim como em. 1942, com o con..
curso do govêrno americano, na. emer,:"
gência da guerra, Q Serviço Especial
de Sa.úde Pablica (8. E. S. P.), cem'
açã.o especf!lca a.quele e, em. sua. maior
pa.rte. êste, no combate á et'!demJa.
palustre. Por sua vez, o Depa~..atnen

to Nacional de Saúde Públlca, â tren.
te o Dr. Barros Barreto. formulou'
tun plano de saneamento da. Am.a
2Onia. tendo em vista. as observações
1n loco de uma comissão de sanitaris
tas. de que faziam parte o 2nolv1dável
Evandro Chagas e Valério Konder.
além de outros. plano êsse que não
teve execuçlo senão em Parte. por
entender o então Presidente de. ae-
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públlca atribuir aos Estados 1nteres
sados a principal quota das respon
sab1lldades nas mectidas saneadoras. A
açã.o do Serviço Nacional se tem li
mitado ás Capitais dos Estados, nota.
damente no Pará e Amazouas. O pro
grama do S. E. S. P. é de maior
envergadura, abrangendo, no que se
refere á. Amazônia, o saneamento dos
Estados do Pará e Amazonas e dos
Territórios do Acre, Amapá, Rio Bran
co e Guapore, tendo em vista a se
leção de áreas de trabalho de maior
importância demográfica e econômi
ca.

A sua organIzação supõe. além dos
centros de direção,. encarregados do
planejamento, orientação e coordena
ção doS se:-viços, Postos de alglene
e Hospitais, inclusive laboratól1os de
pesquizas e trenam~nto do pessoal.
Um dos aspectos rnais interessantes do
programa do S. E. S. P. é, sem
dúvida, o da edUcação sanltál'ia das
pop~ações do h1nterlanet.. pela dlstrl..
bt:ição de cartazes, boletins, folhetos,
monografias e projeção de ltnagens
edUCativas. ComJ)leta o programa a.
organização de engenharia sanitá..
ria. I

Para emprêsa de tal monta, ainda
é cedo um julgamento sObre ~ resul..
ta.dos obtidos. que só dados estat1stlcos
poderiam comprovar. Entretanto, de..
vemos reconhecer que, embora de
emergência, impôsto pelas circunstân..
cias criadas pela guerra, no sentido
de est1mulal a produção da matéria
prima estratégica com que contribut
mos para a defesa. do Cl)ntinente c da.
caUSa aliada, o plano do S. E. s. P.
representa uma notável contriblÚçâo
para o desenvolvimento econÔmico e
social da Amazônia BraslIe1ra. Ter
niíriãndo em 1948 o nosso acôrdo com
o govêmo americano para. no execução
dêsse serviço, de\"e o mesmo ser eon
t.inUado, nas proporções compatíveis
cotir a grandeza. do problema e se
gundo incUearem as circunstâncias te-

<gioDAis. para .que se não perea o es
fôrço com que gerações de brasileiros
vêm. contribuindo para manter a nos
S8 ocupação naquelas terras de nos
sem conta e de florestas sem fim.

O saneamento é. assim, SIS. Cons
•, titu1ntes, o problema tundamoentaI cio

Vale Amazônico, cuja solução permi
tida. o aproveitamento das riquezas
potendais. pejo povoamento e pelo
trabalho, ás populações que para a11
continuarem a acorrer, contando com
a superabundância e a variedade das
fontes de produção, além aas demais
condições favorá\"eis de ambiência. de
situação geográfica e de transporte. qUe
apresenta aquêle quadro natural de
exuberã.ncla sem contraste com quais
quer regiões em iguais latitudes. e que
tem sido campo de exploração do Im
perialismo industrial. A salubridade
d Vale Amazônico importaria na.
completa integração da AmaGónfa na
unida..de econômica do Brasil e na se
gurança de que nunca se realizaria o
prDgnóstJco pessimista de Euclides da
Cunha, nos seus temores patrióticos,
porque a força centrípeta dessa uni
dade não permitiria que o grande
ecúmeno equatorial se pudesse destacar
do núcleo de fôrças em que repousam
o nosso dominio e nossa soberania.

. E' para êsse problema substancial,
de tanta maneira ligado ao futuro de
nossa Pátria, que invoco a atenção da
assembléia COIUtituinte quanto à su
gestão, qUe faço, de constar de dispool
tivo expresso da Constituição o Sa
neamentü do Vale Arnazõnieo. C.DIno
en<:argo perrnanente do. União. para
que se possa realizar o aproveitamen
to e a recuperação daquele grande pa
trimônio, que nos cumpre preservar
e desenvolveI. (Muito bem; muita
bem. Palmas. O oraC!or é vivamente
cumprimentado. )

O SR. PRESIDENTE: - Está fin
da a hora do Expediente. Passa-se à

ORDEM no DIA

Comparecem mais 165 Senhores
Representantes:

Partido Social Dem.ocrátíco

. Amazonas:

Alvaro Maia.
Valdemar Pedrosa.
Leopoldo Peres.

Pará:

Magalhães Barata.
Duarte de Ollveira•



Lameira Blttencaurt.
Carlos Nogueira.

Maranhão:

Clodom1r Cardoso..
Pereira Júnior ..
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luis Carvalho.
Afor.so Matos..
Renault Leite.
ATéia Leão.

cearâ:

Moreira da Rocha.
Frota Gentil.

Rio Grande do Norte:

Georglno AveUno •
Deoclécio Duarte.

Pernambuco:

Novais Filho.
Etelvino Lins.
Jarbas Maranhão.
Osvaldo Lima.
Costa "'ôrto.
Ferreira Lima.
Pessoa Guerra. '

Alagoas:

Góis Monteiro.
Silvestre Pérlcles ..
Afonso de Ca.rvalho..

Sergipe:

Leite leto.
Graco Cardoso.

Bahia:

Pinto Aleixo.
- Lauro Freitas.

RP.gls Pacheco.
Negreiros Falcão.
Eunáplo . Queirós.

E. Santo:
Ar! VI&.na:
Carlos Llndemberg.
Vieira de Resende.
Alvaro Castelo.

DIstrito Federa.l:

José Romero.
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Rio de Janeiro:

Amaral Peixoto.
Eduardo Dilvlv1er.
Paulo Fernandes.
Getúlio Moura.
Acúrcio Tôrres.
Brigido Tinoco.
Miguel Couto.

Minas Gerais:

ISl'ael Pinheiro.
Welllngton Brandão.
Gustavo Capanema.
Celso Machado ..
Lalr Tostes. ~

Milton Prates ..-

São Paulo:

Cirilo Júnior.
Gofredo Teles.
Novell Júti!or.
Costa. Neto.
Atallba Nogueira.
Sampaio Vidal.
Alves Palma.

Góias:

Diógenes Magalhães.
João dPAbreu.
Caiado Godói.
Galeno Paranhos.
Guilherme Xavier.

Ma.to Grosso:

Ponce de Arruda ..

Paraná:

Flávio Guimarães.
Fernando FlOres.
Arenus Ataide.

santa Catarina:

Ivo d'A~uino.

Adel"bal Sllva.
OtacIDo Costa.
Roberto Grossembacher.
Rogério Vieira.

Rio Grande do Sul:

Ernesto DorneIes..
DAmBso Rocha.
Antero Le1vas.
OU '!'lo Alves..
!are1o Te1xefra ..



Pedro Vergara.
Bayard Lima..

União Democrática. Nacional

Maranhão:

Alarico Pacheco.
Antenor Bogés..

Piaul:

"Esmaragdo de Freitas.
Adelmar Rocha.

Ceará:

Gentil Barreira.•
Bem Carvalho.
Fernandes Teles.
José de Borba.
Leão Sampaio.
Alencar Ararlpe.
Edgar de Arruda.

Rio Grande do Norte:

Ferreira de Sousa.

Paraiba:

Vr:rgniaud Wanderley.
Fernar!do Nóbrega.
'Osmar Aquino.

Pernambuco:

Lima Cavalcantl.
Alde Sampaio.
João Cleófas.
Gilberto Freire.

Alagoas:

Freitas Cavalcanti.
.Mário Gomes.
Rui p. ·-ne!ra.

Sergipe:

'Válter Franco.

Bahia:

Aloíslo de Carvalho•
. ·OtáTio Mangabeira.

Luis Viana.
'Clemente MarlanL.
Rdael Cl~.
Nestor Duarte.
AI10mar Baleeiro.
.AlbéTleo Fraga.
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E. Santo:

Luis Clãudio.

Distrito Federal:

Hamilton Nogueira..
Hermes Lima.
Euclides Figueiredo.

Rio c Janeiro:

Prado Kelly.
Romã Júnior.
José Leomll.

Minas Gerais:

... úsé Bonifácio.
Magalhães Pinto.
Ga1 • Passos.

São Paulo:

Romeu Lourenção.

Mato Grosso:

Dolar de Andrade.

Santa Catarina:

Tavares d'Amara1.
Tomás Fontes.

Rio Grande do Sul:

Partido Trabalhista Brasileiro

Bahia:

Luis Lago.

Distrito Federal:

Rui Almeida.
Ber_jamin Farah.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.

egada_ Viana.
Benic10 Fontenele.
Antônio Silva.
Barreto Pinto.

Rio de Janeiro:

Abelardo Mata.

Minas Gerais:

Leri Santos.

São Paulo:

a.racl SilveIra•
Berta Condé.



Paraná:

Melo Braga.

Rio Grande do Sul:

Artur Flscher.

Partido Comunista do Bra3il

Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

DIstrito Federal:

Carlos Prestes.

Rio de Janeiro:

ela udlno Silva.

. São Paulo:

Caires de Brito.

Rio Grande do Sul:

Trifino Correia.

Partido Republicano

'l\,I[aranhão:

LIno Machado.

Pernambuco:

Sousa Leáo.

Sergipe:

Durval Cruz.

Minas Gerais:

Jac1 Figueiredo.
Daniel Carvalho.
Bernardes Filho.
Artur ~"-nardes.

Paraná:

Munhoz da Rocha.

Partido Popular Sindicalista.

Bahia:

Teódulo Albuquerque.

-334-

"artido Democrata Cristão

São .l?aulo:

Manuel Vitor.

Partido Libertador

Rio Grande. do Sul:

Raul Pila.

O SR. J'OAO BOTELHO Sr.
Presidente, peço a. palavra. pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem ~ pa
lavra o nobre Representante.

O SR. JOAO BOTELHO (.) (PeZa.
ordem) - 5r. Presidente, senhores
Representantes: acabamos de ·)Uy1t

atentamente a brilh::mte explanação
do llustre Senador Sr. Alvaro Adol
fo. Em verdade. é do conhecim~nto

dos braslleiros as im·emas riql:eZJS
Que dormem abandonadas na. vasta.
região' amazônica, ao lado da ausen
cia de am?aro por falta de um plano
nacional de recuperação eoonõútica.
da. Amazônia.

O Sr. Leopoldo Ncv~s - Entendo
qUe lO recuperar" é reaver aq.uilo que
se perdeu, e a Amazônia, de forma ~l

guma, está perdida. Passarlaml)S a.
nós me~mos' atestado de incapacidade
se afirmássemos, aqui, que dever~mo~.

recuperar aquela regiáo, tal como se
ela. houv'Csse sido perdida.

O SR. JOAO BOTELHO - O ~pa.r

te de V. Ex,- orienta melhorm~nte o
orador. Não está perdida a AmRzônig,
para o pa trlotlsmo de V. Ex.li nem
para o desta Assembléia, mas i'steve
perdida, durante largos decênios, para.
a maioria dos brasileIros, que limais
souberam voltar suas vistas para ela,
a fim de fazer com que produzls~e o
que e!etivamente é capaz de produzir
para grandeza do Brasil. E V. Ex...,
oomo amazonense. 'sa.be multo bem
disto, pois a.margou os maus lns~a!ltes·

das horas em que a borracha. !J ouro I

negro. não valia. coisa alguma: V.
Ex.a naturalmente, correu estirões rlc>
acima. e teve, sem dúvida, ensejo de:

(.) Não foi revisto pelo orador•

.'
/
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Muitover a miséria em cada casa de cabo
clo e o desespero em todos os s~tores

da vida. Quando V. Ex.& diz que de
mos prova de inca.pacidade. buscando
a recuperação econõmlca da Ama.zÔ
nia. de certo está. deslembrado dêsses
fatos do passado. Queremos a,VlV3.1 a
memória dos brasileiros para aquêle
treeho da pátria, que precisa 10 am
paro. de ajuda, do auxilio de todos
no semido de que o Brasil seja maior
e tênhamos também direito ao qui
nhão de filho!'. porquê nada ma.lS te
mos sido, até hoje. do que órfãos da
fortun3 no meio de imensa riqn2za!

O Sr. P~T('ira da Sil11a - V. Ex.a e
o nobre Reprcsentante Sr. Leopoldo
Ppres não E!-tão em divergência; ape
nas êste atribui significado espec!al à
palavra .. recuperação.....

O SR. JOAO BOTELHO - Exata..
mente.

O Sr. Pr-rdra da Silva. - •.. que,
nõ meu entender. cquiw:le a valoriza
ção ree~itruturação ou restauração da.
Ama:zônra.

O SR. JOAO BOTELHO - Foi nes~e

sentido que também compreendl a~

exprc~sães de S. Ex.1! mas. como com
ponente d~ !lrn:l geração que '1ã~ é
Incapaz entendo que ralar' em "re
cuperação econômica da Amazõr.12,·'.
não é. absolutamente. chamar de in..
ca.pazes os que pugnam por ela.

Sei' bem Que o ilustre Representante
do Amazonas. Sr. Leopoldo N~ves.

subscrev('t1 s em ....nda de V. Ex.o que.
com multa opo1'tunldnde, teve lS11arl
da na Grande Com1ssã6 Constltuc1IJnaJ
e figura no projeto da Carta Mágn8.

O Sr. Pereira da Silva - E' questão
de vexábulo.

O Sr. Leopoldo Peres - O nobre
orador entendeu mal o meu aparte.
Disse que passariamos atestado de 1n
ct pacidade a nós mesmos se conti
nuássemos a nos exprimir de fonna. a
pleftoear a recuperação da. Amazônia..
pois esta não está perdida. .

O SR.. JOAO BOTELHO - E' ques
tão de ponto de vlsta, de interpret.a.ção,
da mentalidade de cada qual.' Res
peito muito a opinião de V. Ex.- e
acato inteiramente a sua capacIdade
Intelectual ..•

o ST. Leopoldo Neves
agradecido a V. Ex.-.

O SR. JOAO BOTELHO - ...mas..
para mim, membro da Amazõnh, mh/)
da Amazônia. estado que o ~rrno ~stá.

muito bem empregado. porquê ~:)T('('1

samos. de fato. recuperar a Ama7.6ni:\,.
até hoje para nós perdIda. sem pro
duzir. por falt.a de amparo do Poder
Central, na 'proporção do cs[(}rço que
serIa justo prev~r.

O Sr, Leopoldo Peres - Q1Jamlo V.
Ex.& fala em recuperar quer dizer -
é claro - recuperar, econõmlcam~llle

a Amazônia.

o SR. JOAO BOTELHO - Ló
gico.

O Sr. Lco1>oldo Pere!: - E n0.ste
sentido a exprcs~ão é de todo ponto
exala. Ê uma palavra atualLssima, se
nos qUp.fcmos referir li. restauração
brasileira do Extremo-Norte.

O SR. JOAO BOTELHO - V.
Ex. n, então, está de pleno acõrdo
comigo.

O Sr. LC(J1>olrlo Peres -- Plcnlssí
llutnll~nlc.

o SR. JOAO BOTELHO - No
dIscurso que V. Ex. a !êz .Q~fenl.l~ndo
o alvitre que figura no ante-projeto
da. Constituição, V. Ex.ll. tamUém to
cou nessa tecla.

O Sr. Pereira ela Silva - Todo o
tempo da ex'sténcia republicana 9.
Amazônia viveu abandonada, e não
~penas l1c::;scs últimos quinze anos.

O Sr. EpfloJ:o de Cam1>Os - Ficou
lllais abandonada depois do celebre
discurso do RIo Amazonzs. Dai co
meçou a pIorar.

O 'Sr. Pereira da Sil1'4 - Áinda
IUe~mo no periocto passado, o Repre
sentant.e do Amazonas, Sr. Luciano
Pereira da. SUV:l, propusera. medidas
de recuperação econômica da. Ama.
:tõnia. e contra elas se levantaram as
grandes bancadas. Não foi só Isso no
xegime da ditadura, mas também no
constitucional.

CTroca7n·se apartes).

O SR. PRESIDENTE - Atençáo I
Está. c~.a palavra o Sr. Represen
tante João Botelho.
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o SR. JOAO BOTELHO - Meu
intuito no momento, SI. Presidente,
não é comentar nem tece.. argumen
tos sôbre o que foi a Amazdn1a, mas
sObre o que ela será quand.,) rontar
com o amparo do Poder Ct:ntra.l..
Nesta ordem de idéias, encaminho ê.
Mesa. três indicações

Fina.lmente, Sr. Presidente, para
rematar minhas considerações, peço
a. V. Ex.- consultE à Casa sôbre se
consente se lance, 'na ata dos tra
balhos ele hoje, um voto de profundo
pesar pelo desapa.le<:imento do cien
tista. Godo!redo Hegmann, zool()gLs
ta de renome, que durante mais de
cinqüenta. anos viveu na Amazônia,
e. ultima.mente, dIrigia o Musêu Emf
110 Greldi, que é. sem favor algum.
para. honra do Brasil, reposltórfo de
cientistas e' grande mana.ncial de
verdad~ dentro do campo da cIêncIa..

Godofredo Hagma.nn. durante mais
de melo século dedicou-se B. Investi
gar os mIstérios da zoologia, debru
çou-se s6bre os livros e a natl.U'eza.
para rebuscar, quer nuns, quer nou
tra. 8. verdadeira clSSSl!lcação das
espé,cies da. tauna amazOniea.. E
ainda. antes de morrer, o pranteado
prosseguit no estudo de cràneos de
animais .da AmazônIa coleçlo rarís
sIma. que l por ::erto. Govêmo do
Estado e ablUldonada do Pari que re
presento, nia deIxarão de adquirir
para ficarmos com ms.1s êsse manan
c1al na esfera da ciêncIa.. <Mufto
bem. Palmas.)

O orador en!'fa (1 Mesa as :te...
guintu:

DmlCAÇÃO 'K.O 98. bE 1946

Solicitam provfdéncias a fim.de
que se torne realfda4e a ligaç40
ferroviária. Belém-São Lub elo
Maranhão.

Requeremos 6. Mesa da Azsemblé!a
solicItar providêDda8 ao Mfnustério
da Viação. a tbn de que se tome rea
lidade a ligação ferroviária Belém
SAo Luis do Maranbão, de vez que as
pontas de tr1lbos da Estrada de Ferro
de Bragan~. cuja flnaUdade -de tra..

çado ere demandar terras maranhen
ses, se encontram hA vArias decênios
na cidade de Bragança, 236 qullome
tros da capital do Estado do P9.rá.

A llgação ora sugerida, com efeito,
mais se recomenda frente às d1f1~ul

dades que os dois Estados vizmhOG
tiveram que vencer, quando foi da
par~lisação da nossa navegaçào de
pequena cabotagem, em conseqU!ncla
da guerra mundial, e mais se 1ustiflea
pela necessIdade imperIosa de "apro
ximação dos sistemas ferroviár!os e
rodoviários do Nordeste do Brasll.

Sala das Sessões, 28 de ma.t.o de
1946. - João BoteUto. - Maqal1:á.e::
Barata. - Nelson Pari1ós. - Alvaro
Adolfo. - Moura Caroalh.o. - La
m.efTrI BfttencouTt.

INDICAÇÃO H.o 99, DE 1946

SugeTe ao Poder Executivo a
construção do Entreposto Central
de Pei:te. em Belém, e de postO$
intermediários e jrigOTificos nas
cidades de Santarém. Camet4.
Soure. Maracanã e BragançCl.

Requeremos à Mesa da Assembléia
soncltar ao Minlc:;tério da Agricultura
as indtspensáveb provIdências p!lI':i a
construção do Entreposto Central de
Peixe, em Belém, e de postos mter
med1àr1os e frlgor1ficos nas cIdades
de Santarém. Camet;ã. Soure~ Mara..
can~ e Bragança, como melhor am-'
paro à classe dos pescadores e às po
pulações locais e de todo o Estado.

O Estado do Parã, pela estatlstlca
da produção de pescado ~m n0:3SO
Pais, no ano recem fIndo, emoora de
ficiente e precàrlo, no enten...ter dos
competentes. figura Jogo depoiS do
Distrito Federal e Estado do Rio, de
São pãulo e de Rio Grande do Sul,
portanto, lãgicamente, em quklto
lugar, Ci)m a produçlo. em 1.945. de
1.299.588.500 qul:los.

A sua fama ietiológica. Da op:n1Ao do
Lculs Agass1Z. para.' Dão citar oub::os
mestres no assunto, soma D3da me
nos de 1.800 espécles -mais que 89
então conhecJdas Da bacIa.:1o OCeano
AtIa.ntlco" o Jdobro das do Med1tt'r
!'4neo. Jâ entlo larga e pr:::JfunQ~

. mente e3tudada:s. dez vezes tantas
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quanto conhecia Llneu no !Jluodo in
teiro. cêrca de um século antes".

Na rase atual em que se encontra
o Poder PúbUco. viva e sinceramente
empenhado em solucionar o abasteoi
mento das populações. pensantes ser
oportuna a presente sugestão.

Sala das Sessões, 28 de mato de
1946 - João Botelho. - JUaaal1l.á~

Barata. - Lameir4 Bfttencourt.
Nelson PaNjós. - AlvaTo Aw)lfO.

'. Moura Carvalho.

:INDICAÇÃO N.o 100, D'E 1946

Sugere ao Polier Executivo seja
mantida a subvençlto (f,e Cr$ ••.•
1.000.000 00 que o Govêrno z"e
deral dm'a à Comissão. Executiva
da Pesca como amparo necessário
à Divisão de Satide e Assistência
Social daquela Comissão

Requeremos à Mesa da Assemblél6.
sollcitar do Ministério da Agncultu
ra seja mantida a subvenção de Cr$
1.000.000.00 com que o Govêrno Fe·
d~ral amparou a DIVisão de Sa~de e
Msistência Social da Comissã.o Exe
cutiva da Pesca. no decurso dos onos
d~ 1943-1945.

Basta. ,com efeito. compulsar a le4

glslação 'vigente respeitante à maté
ria. para verif1car a procedêncJa des
ta sugestão. de fundo emlnfntemcnt~

patriótico e humano amparando a
numerosa classe dos bravos e denoda
do~ pescadores do Brasq.

São atrIbujçóes daquela DivIsão
(D.A.S.P.) :

..[ - Manter -servlçJs de l\ssls:tên
cht médlco-clrurg1ca. farmacêutica.
odontológica e de hospitalização em
tocl.o o litoral do pais para 3.tender

,aos pescadores e suas ~am1Uas:

n - Exercer o contrOle de saúde
dE' todo o elemento bnrnano que tra
balhe sob e. superlntendloncia dll C.
E. P.;
'I m - Promover a eaucac;ão tísica
dos pescadores e suas famillas:

IV - Promover a alfabetização dos
,pescadores e suas ramillas;

V - Estudar as Donnas para a
elaboração de acordos e contrato:!
necessários à execução de seus ~
balhos: •

VI - Fazer a aplicação dos re
c\.rSQs ~ue. em vIrtude de acordo& e
outras formas de colaboração com ser
viços públicos ou particulares. forem
destinados aos serviços que exe~uta:

VII - Procurar. na ~xecução :ie
seus trabalhos. a c\Nlboração dé\5 au
t{)rjdaàes que tiverem Ji~açÓf'S com
(·s mesmos.

Sala das Sessões. 28 de maio rie
1946. - João Botelfto - Ma(]alhde.
Barata Lameira Bttencourt
Nelson Parij6s - Moura Carva.lho.

O SR. PRESIDENTE - O SenhC)l'
João Botelho acaba de requerer seja
la.nçado na ata dos trabalhos àe hoje
um voto de profundo pesar pelo') !a
lecimento do dentIsta Godotredo
Bagmann.

Os Srs.. que aprovam o lequerl
mento. Queiram levantar-Zle. (Pau~a.)

Está. aprovado.

O SR. .JOS~ VARELA - Sr. Pre..
sldente. peço a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Têm a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. JOS~ VARELA (''') (Pela:
ordem) - Sr. Presidente, drs. COM
tltulntes: encaminha à Mesa uma
indicação de amparo à classe de fun
cionários públicos - do Fomenro
Agrtcola de Oleos Vegetais, de Gua~e

todos os estados do Brasil, em sltuaçãO
de desigualdade na confronto com
autrOS funcionários de idêntica cate
goria.

Trata-se de pessoas que labutam no
Serviço do Fomento Agrlcol8, 2 per
tencem à classe chamada ..tuncJon~
rios de acOrdo". que têm cooperaç§.o
com os estados e cujos venclment-:s
são muito inferiores aos de seus rem
panhelros de trabalho.

A sItuação de tais servidores é d~
causar lástima, porquanto os P1ÓP11C8
agrOnomos tltulados ganham multe
menos do que os s1mp!es funclonâ:-JOjJ
trabB1b.a.dores •

Trago um quadro demonstrativO
da. situação dtssa classe de funcio
nários. no qual observamos a dife
rença absurda que está a reclamax
justa e urgente reparação. • •••
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'0 Sr. Café Filho - Esses funcIo
nários são pagos, como V. Ex.a d~

C1ara, pelo regime de acOrdo, que=
dizer, parte da vErba é fornec~da p~lo

Govêrno Estadual -e parte pelo G J

vêrno Federal. Informa o Minlstérlo
da Agricultura Que os govêrnos est&.
duais se recusaram a concortet com
a cota. correspondente ao aumento.
e, por isso, êles não foram contem
plados no reajustamento geral do
funcionalismo .' A responsabUidade' é
das adminIstrações estaduals em ge
ral, que concordaram em entrar com
e. cota correspondente.

O SR. JOSE' VARELA - Esses
funclonârIos d:rigiram-se ao Minis
térIo da Agricultura, pedindo que .sua
~ltuação fôsse resolvida. medIante
essa modalidade, Isto é, que o Go J~r

no Federal entrasse com a dIfel ença,
porque nos Estados não foram pre-.
vll>tas as respectivas verbas.

O Sr. Café Filho - E' um verda
deiro conflito entre o Govêrno Fe
d.eral e os govêrnos estadua~s.

O SR. JOSE' VARELA - Essa si
tuação se apresenta desde o lnicio
quando houve o aumento geraJ 'Ua1:'o.
os funcionários, civis e militares, 25'·

.ses não foram contemplados.
O Sr. Café Filho - E.~tou 1nteira

mente solidário com as palavras de
V. Ex.a.

O SR. JOSE' VARELA Pela.
tabela que tenho em mãos, podemo~

verificar que o agrônomo, padrão
XV, ganha, da Un~ão, 1.650 cruzet·
ros, ao passo Que o mesmo fWlcloná
rio, pelo acOrdo. percebe 1.100 cru
zeiros; Auxiliares de Escritório. PIl
t3rão VI - ·1.(;50 cruzeiros, e. do acõr
do, 550 cruzeiros; trabalhador, 10.50
cruzeiros, enquanto pelo acôrdo &8.
oha 300 cruzeiros.

Essa diferença, Sr. Presidente, nA..>
tem, abSolutamente, qualquer cabl
D1ento.

O Sr. Café Filho - Inteiramente
aol~dário com o protesto de Vossa E:'t..
celência. .

O SR. JOSE' VARELA - Outra
indicação, que enviarei à Mesa, SU-

gere ao poder pübllco providências no
sentido de prorrogar, por um ano, o
prazo dos concursos realizados em
todo o territórIo nacional, pelo De
partamento Administrativo do Ser"ll
ço Público e pelas auta.rqui~,· de
modo geral, a contar da data da ?x
plração do prazo respectivo.

Nã.o se compreende que êsses cau
didatos, que se esforçaram em pres
tar concurso, vejam malogradas suaS
esperanças com a perda de va.lidade
do mesmo em prazo tão curto, sobre~

tudo se tivermos em vista. as medidas
adotadas pelo Govêrno no sentido dA
não nomear funcionários nos dlv{:r
sos postos. públ~cos ou Das autarquias.
aos quais .se destinavam quantos se
Inscreveram.

O Sr. Café Filho - Acresce a cir
cunstância de estar o Govêrno Fe
deral nomeando funclonários, lnteri
namente, quando há candidatos Já
aprovados em concurso, para êsses
cargos.

O SR. JOSE' VARELA - CreIo
qu~ o nobre colega labora em equi'
vaca, porque há. circulares, dirigidas
a todos os M'nistérios e Institutos em
sentido contrário.

O Sr. Dioclécio Duarte - Natu
ralmente, tais concUl'SOS ainda náo
foraID aprovados. I

O SR. JOSE' VARELA - São con·
cursos a?rovados e ainda em vigor.
Apenas estão qua.se extintos os r-es
pectivos prazos. sei mesmo que Clté

• o dia 10 do próXimo mês ,vários dêss-es
concursos terão os prazos extintos.

Eram estas, Sr. Presldente. as con
s~derações que tinha a formular.
(Muito bem; muito bem.)

O orador envia d M esQ. as se
guintes:

INDICAÇÃO 11.° 96, DE 1946

Suge!"e ao Pocler Ezecutit'o 1""0
Vidhu:ia.s no sentido de pron-ouar
por mais um anO os concurSQS
jeitm em todo o Territórto Na
cional, pelo DASP e pelas autar
r;utas de um modo ~ertü, 4 contar
da data ela expfraçáo do PTCZZO
Tespectivo.

~Sugere ao Poder Executivo provt..
dênc1as no sentido. de pro.."'Xogar ,poJr
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maIs um ano os concursos feitos em
todo Território Nacional, pelo OejJar
tamento Admlnistratlvo dos SeI'Vl.ço~
Públicos e pelas autarquias de um
modo geral, a contar da data da ex
piração do prazo respectivo.

. Justificando esta minha; lndicaçao
acho que não é possível que seja.m pre
JudIcados ê&5es candIdatos que não
têm culpa das medidas tomadas pelo
Govêrno em' faCe da situa.ção finan-
ceira em que se acha o pais. ..

Atendendo aos apelos dos meSIlIOS
deve o Govêrno p-rorrogar êste prazo
como medida de ~stlmulo para qt:.e
não sejam os mesmos prejudicados em
seus direitos. De muitos ca.ndidatos já.
estão prestes a expl'ral" os prazoS) de
validade dos mencionados concursos.
O Govêrno man.dando suspender as
nomeações para os quadros ào !uncJo
nal1smo públjco da União quis Tes
guardar futuros c m:llores ônus par~

o tesoUl'o. no entanto, é natural que
sejam ressalvados os interesses dos
qut: se esforçaram. para. consegnlr um
lugar que pudesse lhe dar uma. sltua.
ção honesta.

Sâ.la. das Setsões, 28 de Maio de
1946. - .José Varela. - Lauro Mon
tenegro. ,- Wal/redo Gurgel. - Dio
clécio Duarte. - Georgino AveZino.

INDICAÇÃO N.o 97, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo am
pa.TO pa1'a. f'u.nciondrios do Fo
mento da Prod.uçáo Vegetal do
Rio Grande do Norte e de outros
Estados, chamado pessoal dos
•• A<:árdos". . que estão em unte
cZasse desigual de JuncionáTio! do
m.e$mo serviço.

Sugere ao Sr. Ministro da Agr!eu:
tura amparo para funcionários do
Fomento da PrOdução Vegetal do Rio
Grande do Norte e de outros Estados,
chamado pessoal dos .co AcOrdos" Que
estão em uma classe desigual de t'un
donários do mesmo serviço. '&tes ser
vidores da Uniã.o não .gozaram os ~a

vores do aumento com que foram seus •
·companheiros muito justamente tle
ne!leiados. E' justo Que o pessoal dos
~AcOrdos" sintam as mesmas neceS'51
de.des também os mesmos dese10s de
~erem contempladas com os benefícIos

concedidos a. quase todos os servidoreti
civis e mill~res do Brasil.

Acontece que êstes functonártos têm
os mesmos encargos de seus compa
nheiros do Fomento Agrfcola e ~
mesmas obrigações. Para se ver a.
disparidade balSta. o Q.uadro aba\'XQ~

União Acôrd::.
Agrônomo

Cr$ Cr$
Agrônomo XV .... 1.650~OO 1.100.00
Auxiliar de EscrI-

tório VII ..•..•• 1.050.00 550.00
Praticante V ••••• 1.000,00 SOO.OI)
Trabalhador . ~.... 1.050.00 300.01)

A diferença é tão absurda Que se
nirias ma.l pagos e em desacOrdo COIll
o vencimento de seus companheirv6
impõe uma medida urgente e de .1us.
tiça como estimulo àqueles' funt:lo
que têm trabalho e obrigações idên.
ticos.

RIo de Janetro, 28 de Maio de 1946.
- José Varem. - Waljredo Gurgcl.
- DioClécio Duarte. - Georgino 11.ve-
lino. - José Jolfily. - l.auro Mon
tenegro

O SR. PEREIRA DA SILVA
Sr. Presidente, peço a pala.vra, pela.
ordem.

O SR.. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. PEREIRA DA SILVA ( pelCl
ordem) <lê o seguinte discurso) _
Sr. Presidente: O projeto de ConsU
tu\çáo Q.ue acaba de baixar para dis
cussão e aprovação do plenário desta
.Assembléia NacIonal Constituinte, es
tabelece em seu art. 1. o o seguinte:

a A Nação Brasfle1ra, pela unIã.o
perpétua. e indissolúvel de sel.l$
Estados, constitui u.ma jedera,çdo,
s<:>b a denominação de Estados
Unidos do Brasil."

F1nnou~se pois. a continuidade do
Estaclo Federal sob forma repubU
cana na Lei Fundamenta.l de 1891.
com a "união" perpétua e lndJssolú~

ver' das antigas provindas. transfor·
madas em Estados Urúdos do Brasil
<art. 1.°) e mantida nas Cartas Po
l1tlcas de 1934 (art. 1.O) e de 19:i'7.
(art. 3. 0 ).

Ninguém cogitou, nem tnesmo em
simples divagação doutrfná..;a. tão
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em moda nesta hora. conturbada. em
que se pretende fazer o reajustamen
to polftlco-social do inundo. de mu
dar a fisionomia e a estrutura do Es
tado brasileiro. Assim a federação
permaneceu como o sistema Ideal.
que nos tem propiciado o estabele
cimento de uma ordem Jurldico-polftl
ca em que jamais foi possível negaI
a coexistência e a cooperação de dois
poderes estatais: o da. União e o dos
Estados Membros, ambos agindo em
campos de açlio delJm1tados, é certo'
mas "Dum. ambiente geral de lndepen-'
dência harmonia e segurança" (Quei
roz Lima, Teoria do Estado ou Esta.do
Federal - pág. 158).

Estamos certos. Sr. Presidente que
a resolução da. Comissão da Consti
tuição pode ser homologada pelo ple
nário egrégio desta Assembléia Na.
c1oDf!.1 Constituinte, que outra cols:'
não é senão a Convenção Soberana
dos Estados-Membros de uma União
federativa, destinada a recompor u
regime pre-existente em seus funda-

r

mentos basilares, ou mandá-lo se lh~

aprouver, indicando, neste ou naquele
aso, ao poder público federal o re
tõmo às diretivas 'impostas pelos in..
terésses comuns da coletividade terri·
torial federada.

Falamos em Convenção Soberana de
Estados-Membros, o que parecerá. pa
radoxal, quando autônomos e não 30
beTanos~ são as entidades componen
tes da federação. Mas, está certa. a
nossa tese.

Com efeito. os Estados federados
quando convocados pelos órgãos deU
berantes da comunidade territorial,
para dar um nova Ccrta Politica à
Nação. investem-se conUngentemente
de poderes de soberania Que na exis
tência nonnal do Estado Federal sb·
mente a este pertencem. E:sses Esta
d.os-Membros. pelos seus legitimos lre
presentantes, pondo em tunção a sua
vontade, Que nada ~ é do Que o
~bstTatum da consciência coletiva em
ação, supe~-se à vontade do ES
tado Federal a.t1nglndo, portanto, em
bora Que excepcionalmente no cam·
po do dIreito Interno.' um potenclaf
de soberania sem dúvida InajustAvel
As estrettezas de seu poder estatal de
pendente. se bem Que autOnomo.

Deixemos. porém; de lado; estas con· .'
siderações. Sr. Presidente. O que im
porta para o desenvolvimento do as
sunto que pretendo versar. é reconh~

cer que a federação. como sistema de
govêmo. desde que a nação repudiou
o regime monárquico, aba.tendo o Se
gundó Império, existiu sempre, está"
presente e subsistirá amanhã, promul.
gada a Carta Pollt1ca. "que estamos
emborando para o Brasil. Precisa
mos portanto. ser rigorosos no evitar.
desde logo. a posslb1lldade de detur
pações que desfigurem e deslquJl1brem
êsse sistema polftico. Que tanto sa
tisfaz ânossa índole de povo em pIe.. .
na eV'::>lução social e cUltural: que
tem sido a garantia da conservação
de nossa uun1da.de polftlco-terrttorial.
tão magnífica em seus fundamentos
e conquistas. quanto ad.m1rá.vel em
seus pendores democráticos e desfg- .
mos de suborcUnação à ordem jurí-
dIca estatal. .

Na verdade, Sr. Presi4ente; sábIo
será que permaneçâmos atentos, pois..
lndis!arçavel já é o tumúlto, saído do
campo de amórfas cogitações doutri
nárias. sObre a. constituiçlio' e per
sonalldade do Estado Federal. com O'
Propósito de desfigurá-lo como ente
argAnico, a serviço de uma coletivida
de Que resolveu provê~~se de ~apacida..
de jur4Ues; para bem flxar-se, . nO'
tempo e no espaço~ como ebt1dade 00-
beran&. '

Sustenta-se jâ, por ai a. fora, que o
sistema juridico-polftico em que se
ajusta o Esta.elo Brasllelro é de simples
fachada e que os Estados componentes
da Unlão, dentro desse sistema, de
vem" ser considerados sfm1)les vassalos
da entidade federal. Nega-se, numa
argumentação claucl1ca.nte e artificio
sa. para justificar esbulbos já consu
mados e açular nov~ &tentados à ma
:J.utenção da soberania interior das
entidades federadas, pos:wam estas.,
além de PopuIaçio e de govêrno pró-

• prior ~mbora d1sclpUnado As norm.u
fundamentais de. UnII0. tamb~m um.
tenit6riO. como elemento ffs1co defi
nido, como raz10 de ser de sua reall
da4e orgAn1ea. em coexistência com o
todo espec1al que configura e de1lm1.:
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tese ju
V Ex.
n~ tra-

ta a nação. sôbre a qual o Estado Fe
deral, como entidade suprema do S15
1tem8.. exerce integral sobera.nla. no
campo do direIto externo.

E, então. afirma-se: - o territ6rio
<los Esta..dos-Membros. sendo da Nação,
pode ser desmembrado, a juizo d9 po
der público federal, que então é con-

e Blderado soberano, em suas 1n1clativas
. no sentido do bem púbUco, que IiO

mente a êle cabe ldent1!1car, situar e
. garantir.

A tese não chega a ser r~volucio~lá

ria, PGrque é fundamentalment:.e con
traditória. Não nE'gando os seus há
beIs sustentadores a co-existêncIa p~

Utica do Estado Federal com Oli Esta
d.os Federados, esquecem. todavia. que
Se hA jederação, 'esta presupQe a exis
têneia. de um pacto fundamental. em
que se coligam os mútuos ln~rêssfs

das entidades pactuantes, no l"espelto
reciproco a franquias de direito inter-

· no Indeclináveis, que constituem "o
equlUbrlo das coletividades tederadas

· da União", para Usar o dizer lwpidar
-de Rui Barbosa.

i;squeeem ainda que êsses Estados
Membros ,da federação brasileira,
"'ainda que inteiramente subordinados
aos Jnincfpios capitais da ordem feue
ra!. são Estados propriamente dites,
porquanto lhes competem os dois atri...
butos fundamentais da vkia de um
Estado: as facu1<!ad.es de auto-organi
ElJÇCÍo e de auto-govêrno" (Teoria do
Esta.<lo, Queiroz de Lima, 1930, pag.
159,)

São corpor~ções territoriais, entIda.-
· des poUtlco-adm1nlstratlvas autôno

mas. possuindo. porém. uma estrutu
ra fisies. que ~ a sua composição maA

terial. Verdade que o Estado Federal
brasileiro, ao constituir-se com a união
d.essas entidades. chamou a si, como
lmperat1~o da projeção de sua sobera
nia no campO do dire1to externo. o 00-

.der de representação ativa e passiva da
-naçAo. Mas. no Estatut·o fundamental
da R.epúbuea. reconheceu-s~ que na
órbita do direito interno, três elemen
tos tundamenta1s Integram os Esta
d~"'MeD1bras: auto-determinaçáo de
auas populs.ções. embora subord.1ns.dJ.S
AI normas poUtlcas pecU11ares ao Te-

glme federatIvo: território; govêrno.
Há, portanto, como fundamental, na.
estrutura política da federação bra
sIleira. o respel to, jAmais recusado ao
que se indica como "d1reltos e lnte
rêsses peculiares a cada colctl"'zdade
territorial fed.era.da" (Ver Teoria Ge
Tal do Estado~ Darci Azambuja).

Vê-se, pois. que os pregadores do
seclonamento dos Estados-Membros.
pela vontade Wlllateral do Poder p.:
deral, estão profunda e irremediàvcI
mente errados.

O Sr. Leopoldo Peres - A
ridica. e constitucional que
sustenta têm apoio absoluto
dlção do nosso direito.

O SR. PEREIRA DA SILVA -
Obrigado a V. Ex.B

••

Mas. nesta altura de minhas consI
derações, Sr. PresIdente, já se terá
apreendido que estou con tradltando e
combatendo o ponto de vista menos
jurtdico e ante-poliUcl'). em que se es
tão colocando aquêles que, adéptos de
u~a red1Visão territorIal do Brasil,
CODlo me-dida premente, conscntânea
e útn à Nação, ainda agora, a seu
jui2o, composta de grandes Estados
que se conservam vasios, desertos, im
Ipradutivos, justifIcam a autoridade do
Executivo Federal para deeretar, exa
tamente aquilo que o egrégio R.Uí clas
sifica. como a Udesnaturação do regi
me", Isto é: - a entrega da sorte dos
Estados-Membros à discrição da poU
tica, i.D'lltlda, pelo arbítrio de alterar
a. partilha. territorial entre os mem
bros da federação, Do poder soberano
de os desmembrar, empobrecer ou e~

tinguir" (O Direito do Amazonas 710

Acre Setentrional, voI. li pag. 26]).
E' êste, realmente, o objeto dêste

eIscurso. 5r. Presidente. porque na
argumenta.ção ad'l7ersa, o que se til:
é negar a existência da federaçâo
pelo desconhecimento de seus fundll
mentos ou pelo propósito de implantar
6 desarmonia entre as entidades q'le
a compõem, se não houver também.
nessa a.rrancada contra o patrmOn1o
tenttorial dos Estados-Membros. uma
lndisfarçã.vel lncUnaçio para o Est'1.d')
autontirio, para um sistema aJur...dl':O
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do Govêroo, inconcll1ável com 2- l)QS.;a
tradIção e com a 'nossa atua.l cUltura
poUtlca..
. Porque. na verdade, Srs. Represen
tantes. em mais de meio século dlj
Vlda repuolicana mantivemos o Est:l
dO BrasUelro.·· un1f1cado pela conclên
ela social, pela Identidade de interes
ses. pela comunhão de ideais de .una
sÓ nação" '(Darcf de Azambuja 
"1 eoria Geral do Estado, pàg. na).
Integrado por uma associação de UIU
dades territoriais de existência detim
da, com as suas peculiaridades e dIre1
tos próprios, embora disciplinados
e!;tes. em substã.ncia, no direito orlg1"
Dárl0 de dominação que caracteriza.
o Estado soberano.

O Sr. Valdemar Ped.rosa - Nem
há porque nos afastarmos dessa dire
triz federativa.

O SR. PEREIRA DA SUaVA 
'\" Ex.a fala. como brilhante ju:rista
que é.

De fato, a redivisão territorial d~

Brasil. Sr. Presidente, pode ser. COrtlO
pode deixar de ser, uma neceSSlQarle
imperiosa. Questâo de bõa ou da ma
execução que se dê aos processos ';0
vernatlvos da UnIão. Questão d~

apUcação de normas prãt1cas, d~lst·

vaso pa,ra ocupação permanente ~ ú~ll

dos desertos intenores, de pre!er~IlC~s

6 providências desconexas e métod">S
empiricos. quando náo deshumanos. at:
:penetração colonizadora. QuestãC' de
St' querer resolver, dentro do esn11"l·.o
ae t::ooperação emanente do pro.,..;,")
reglm~ federaUvo. os problemas-bsl:;es
da Dadonlll~dade entre estes o que
diz respeIto à recuperação de nome"'U
rural - pela sal1de. pela cduea,s. oi !
pela. humanização' de suas condt~õea

de vlda e gar-antias soc1a1s ao tra~a"

lho. Convenhãmos, porém. que tudo
h'so é posslvel razer dentro dos ?r~..
pr10s quadros terrttoria1s dos Estados..
Membros. tal como existem no me
mento atua.l.

Encarem prontamente os responsfl
"eis pelos clestinos da. nação, os exp...
cutores do regime, êsses problema."1 e
não haverá Estados. grandes ou pe..
quenos, onde a clvlUzação. a sa1
de. a educaçio e o progzoesso, não

poosam chega.r levados pelas
~stre.das de penetração, pel-as !eY..
ro~via.s, pela navegação interior•
já agora pelos veiculas aéreos a.té
onde vive essa cobocla.cla. que nunca.
ruals em viver sob outra bandelra
senão a nossa, chefa de benções e de
glórias, drapeJando nas florestas e nu
~llas da hfnterUlndia brasIleira.!

Ora.. Sr. Pres1dente, o que se pre..
tende, o que se deseja, cUante da. ~.
possibilidade de retalhar. desde Já. o
Brasil, é. pela desilguração do regime
federativo. lr-se fracionando. a
pouco e pouco, os Estados.,-Membros,
sem qualquer consulta, sem a S1la
p;évia anuênc.1a, sem qualquer respei
to à. sua vontade e aos seus direl"ô)l!I
}'latrimoniais invioláveis, para se crla]'
unidades territoriais que sàmente pu
<Jeráo existir no conceito federat1Y!)
em clrccunstàncias especialissimas e
<1entro da previsão constitucIonal.

, O Sr. Severiano Nune3 - Já em
meu dIscurso, de há. poucos dias lavrei
o meu prot.esto contra. êsse a.ten
tado.

Ó SR. PEREIRA DA SILVA 
'Prossegui1lfÜ) - AI está exatamen~

c perIgo. porque, tal norma. contra 11

<lua.l nos devemos conservar atentos.
nesta Assembléia Nacional Constitum
te, sObre ser a negação do sistema. 1)9

Utlco-federatlvo do BraSil. COnstitlJfrA,
os Estados..Membros e. um empobrP.<:L
menta ascedente e fatal à sua impor
tância existencial como unidade te-'
derada. agra.va~os os seus, problema.s I

internos, pelo deslocamento de SUB8
popu1!;tç6es, penUdas as suas rend88,
as suu nquezaS. as suas possibilidades
de progresso!

Precisamos, ao revés dos propósitos
maJ sopitados de acabar pràtJcam.en~

com a tederaçlo - propósitos que te
mam corpo quando se quer transfP.l"'''»!
absurdamente., a.o Govêrno Pede""
uma. faculdade que não lhe E' pr6'Prt...;
precisamos. em revide a essa manoora·
Cf' absorçio· dos dlreitos lna!ienQ,vels
dos Estados federados aos territó:1os
que lhes foram partilhados pelo re~

nhectmento {onua.l de seus lfm1tes. ta
2er respeitar. êsses m~os cUreitas.
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Dão deixando qualquer brecha. por
onde se possa. infiltrar o arbltrio do
poder central.

Como Ja dissemos adiante, 5rs. R-o.
J)rescnt.antcs, .nós somos, nesta Assem.
bléia Nacional Constituinte ,- órgâ:>
soberano do Estado brasileiro em rt:
composição pol1tica. - os delegados
(Ias Estados-Membros da União; a voz
autorizada pelas populações estadl131S
oue se elegeram para clama.r pelos
seus direitos a vontade das enttd~v1~s

federadas. que secula.rmente se vem
man1festando pela conservação daque
la personalidade risiea e jur1dica ~ora

que, sob forma de província. integra
ram o Império e, tomando a denamlo.
Ilação de Estados-Unidos. !orniaram ao
i<.epúbllca.

Não podemos, nem devemos. trair ~s
nossos mandatos dando importân
cIa secundãr!a a dispositIvos que aca
so 1mpllquem em renúncIa ou trans
ferência dos direitos territoriais des
sas unidades em favor do poder cen
tral da fedel"ação.

Com.o demonstraremos, no prosse
guir ~e nossas considerações. Sr. Pre
sidente. uD1a atitude unânime e reso~

luta de nossa parte pela integrida
de territorial dos Estados~Membros,

estará. sem dúvida encouraçada pelo
mais forte espirito de brasUidade, de

.. patrlctismo construtor, porque, arinal
de contas n6s somos pela nação inte
gral. 1:16s ~omos pelo Brasil uno e equl
potente; e jamais pocierlamos querer
uma pãtrla comum estagnada em seu
progresso, sem conquistas. úteis, no
tempo e no espaço, sem uma propul
são de progresso em ritmo ou conso
nAncla com o adiantamento das gran~

des nações.
1t mlstér ponderar, portanto. para

flrmar o nosso critério deUberatlvo.
face a Carta Constitucional em ela
boração, sôbre os fundamentos de nos..
sa organização poUtica de povo, den
tro do sistema federativo que resolve...
mos adotar.

Qua1s as bases fundamentais do Es
tado brasileiro. entidade soberana
senhor Presidente? Vamos encontn\
las. bem à mostra, brilhando ao sol.
integras e perfeitamente equJllbmdB.3

em suas linhas mestras. através de
nossa vida organiZada de nção jurl
dicarnente organizada.

Li....res do ju;;o estrangeiro. tiVemos
o Império, sendo o território nacl,,~

nal dividido em provlncins, na forma
em que jâ se encontrava sob o domí
nio português. Possibilitava-se. na.
Carta Imperial a subdivisão das pro
vincIas. como pedisse o bem co Im
pérIo. <a,rt 2.0 ) - Veio, porém. a. Re
pública, qUe era o anseio secular da
gente brasileira. desde o grito de Ber
nardo Vic:r:l dê Melo - a Repúbli
ca Federal, constituída em ··uni:ia per
pétua e indissolúvel" pelas antigas
provtncias do Império. que passaram
à denominação de "Estados Untdo~

do BrasU" e foí mantida a divisão ter
ritorial preexistente.

Os constituintes da primeira. Rellu
blica foram sábios, lógicos. e previden..
tes quando. possibilitando uma subdi
disão territorial da nação. não despre
zanclo a previsão ela Carta Imperial,
foram até mais nlém: - estabeleceram
o pJ:'ocesso dessa fragmentação. Ê que
estavam 1mbuídos, perfeitamente, da
índQle e da essência do regime fede ..
rati-vo, que acabavam de estabelecer
para a Nação. Ê o caso do a.rt. 4.0 da
Constituição de 1891, facultando' 6.0'3

Estados-Membros 'l encorporar-se en
tre si. subdiv.idir-se ou desmembrnr
se, para anexar a outros. mediante
aqUiescêncIa das respectivas Assem
bléias Legislativas, em duas sessõe3
anuais sucessivas e aprovação do Con
gretso Nacional". O emérito JOÃo B.\R
13ALl{O. o comentador clássico de nossa
pritnelra Carta Fundamental republi
cana, considera perfeito o dispositivo.
"Há. em tOdos os casos deste artigo
- dIz éle - submissão de cidadãos, de
povo. a autoridades a que, dantes. não
estavam sujeitos e também perda ou
acréscimo ele território. E isto envol
ve ato de soberania; pelo que tomarse
necessárlo manifestação afirmativa.
da vontade popular. Essa mani!esta
ção a Constltuic;âo proporcionou f Os.')e
feita. por intermédio dos corpos legIs
lativos dos Estados interessados e peJo
Congresso Federal';. (Const. Fed.
Bras. 1902 pago 46) o o Douto CARLOS

~o é m.a.1s categórico: "001-
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pear-se-la a autonomia dos Estàdos,
se fOsse possivel tocar no seu tErritó
rio ou incorporá-los em outros~ sem
ouvi-los previamente. Precisa a União
ser consulta.da~ principalmente eIn se
tratando de subdividir ou desmembrar
Estados; porque poderiam êstes enfra
quecer-se, dessa forma, econômica e
financeiramente a ponto de não mais
proverem, às eXpensas proprlas, as
necessidades do seu govêx:po e adm.1
nistração'~ (Comentários à Consto
BTasileira - 3.a ~d. 1929, pag. 146-147).

Não cabe nas estreitesas de um dis
curso parlamentar ~ sujeito ao tempo re
gimental, alinhar citações em apoio
à sabedoria do dispositivo constitu
cional invocado.

Por isso, Sr. presidente, continuamos~
para sustentar que, mantendo os prin
cipias do regime federativo, tôdas as
Leis Fundamentais do Estado bra
sileiro con~agram a mesma norma, Exi
giu-se sempre, formal e expressamente,
o consenso prévio do Estado ou ;Esta
dos atingidos; a anuência das popula
ções, pelo meio próprio de manifesta
ção .de seus órgãos. Temos, porta;Jto.
que, possibllitada pela Carta ImlJehal
a subdivisão Territorial das provlncias.
transformadas estas na era republica.-,
na em que vivemos, em Estados UnlC10s
do Brasil, !lcB.Sse desde logo estabele
cido o processo para essa alterayão.
~ 56 ver o que dispõe o art. 2.° combi
nado com o art. 4.0 da Constituiç.ão de
24 de fevereiro de 1891; confronte-se,
depois, êsses dispositivos com o pre
ceituado DOS &rts. 14 e 16 da. Consti
tuição de 1934; e arts. 3.° (mantendo
a. divisão politica e territorial preexis
tente) 4.0, 5.° e seu par.ágra!o único e
6.0 da. Constituição de 1937.

O Sr. Leopoldo Peres - Tem Vos
sa Excelência. tOda razão. A meu ver,
sem o assentimento expresso das Es
tados interessados, na ro~ consti
tucional, nio era possível a cr1a.ção
dos territórIos.

O SR. PEREIRA DA SILVA 
Não há dúv~da que é um ponto subs
tancial da questA.o. Aliás. Sr. Pre
sidente, o esplrlto de nossos Códigos
PoUticos se espraia no sentido de
manter a nossa tradição hIstórica,

•

por isso que, a formação das 'Un1da
des componentes da nação braslleJra,
resultou sempre da man1!estaçlo .so
lene da vontade das populações In
teressadas e nunca de um a.to de
fmperium do poder central. Citemos.
por exemplo, o que aconteceu com o
Amazonas. Desde 1818, clamava o
povo por um govêrno autônomo, d3
concessões e trnnqwas mals amplas
do que as em cujo gOzo se encontra...
va, com a criação. em 6 de março
de 1755. da Capitania de São José do
Rio Negro. célula-máter do nosso
grande Estado. Não era possivel
continuar o regime de suborcUnação
do governador da. Capitania aos Ca
pitães-generais e governadores do
Grão Pará.. O própr~o Lobo d·Alma.
da, em memorial dirigido, já nos rins
do perioao colonial. a D. Maria I.
apolava as aspirações dos amazonen
ses. Também as Câ.maras de Barcp.-. <

los e Silva e a populaçáo de Vila <

Nova da Rainha, "hoje cidade de Pa·
rlntlns, dlr~g1ram memoriais, a Dom
João VI, pleiteando a autonom1a do
Amazonas.

Entretanto, mesmo com a Indepen
dência, & situação não se modif1cou,
pois, o Ama.zonas permaneceu. na
condlçâo de simples Comarca sub,,:,
dinado ao Pará. Reagiu contra essa
1njust~ça do Império recém-nascido,
a Junta Govematlva que os- amazo
nenses haviam elegido em 18~3. .)er..
manecendo investida nos poderes .:»u
torgados pelo povo. A Provincta dO
Pará, entretanto, não se conformou·
com essa atitude de rebeldia. Dissol
veu a Junta por decreto e despaCJ].l)1l
para o Lugar da Barra, hoje Manáus.
o capitã.o Bllário Ourjão. pai do
mais tarde famoso cs.bo de guerra,
General GurJfi.o. Mas, os amazonen
ses não des1sCram de seus propósitos
de autonomia poUtlco-adm1nlstrat1vL
E, em 1828. peticionaram a Pedro I.
reclamando o direito que lhes assistIA
de participar da vida do Impeno
como un~dade provInelal. Velu en..
tão. em defesa das justas aspiraç6ea
aos amazonenses, um deputadopelo
Pará, - o grande Don Romualdo A,n.
tônio de Seixas: Foi êle, representan-·
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.te, embora, da Província a Que a re
gião amazonense estava sujeita, quem
apresentou e defendeu. calorosamen
te, o projeto de autonomia polftlco
administrativa do Amazonas. Sua
proposição, entretanto, protelada por
mil modos, sUjeita a inúmeros ret:J
Q,ues e d:scussões, sômente em 1850
mereceu ser aprovada pelas duas "a
sas do Parlamento. Pedro Il deu-lhe
sanção, afinal. .

E' de acentua!' que, nesse inter
regno. de vInte anos, o movImento
pr6-autonomia do Amazonas conti
nuou latente. O povo permanecia re
soluto na consecução de suas 8$pJra
ções. manifestando-se - ora pelo
voto de suas edilldades, ora pelo a.r
gumento sangrento das revoltas. como
aconteceu ~m 1832.

As truculênc1as de um governant~

milltar - o coronel Joaquim FeU;:e
dos Re~s - levaram o povo ao dese;:;
pero. O m1litar foi justiçado e o Go
vêmo de Belém reagiu. Mas tudo e:n
pura perda, porque. até várias Câ
maras municipais elo Pará. e membro.::;
do Conselho do Oovêrno de Selem.
prot,~tara.m contra os excessos do
Presidente do Pará, o famoso Macl1a
do de Oliveira.

O Sr. Alvaro Maia - A história
amazonense está. che~a. de episódios
dêsse porte, na defesa dos direitos do
povo e da a.utonomia do Estado.

O SR. PEREIRA DA, SILVA 
Muito bem. De pleno acOrdo.

Perdoem·me os Srs. Representan-
tes essa. digTessão histórica. Jul-

.guei-a necessária. em refõrço à argu
mentaçã.o que vinha desenvolvendo
'quanto à predominância da vonta.de
das populações interessadas e não do
poder soberano. na formação de
nossas unidades pollt1ca-ad~stra-

tivas. .
Quem desconhece. em tal sentido. o

que ocorreu. referentemente ao Est;..
do do Paraná. também, como o Ama
sonas. vitima da má compreensão do
regime federativo?

Ao momento da. procle.ma.ção da.
Independência do Brasil. era parte
Integrante da l?rovmc1a' de São Pau
lo. como Comarca. Os sentimentos

de autonomia. oodaVia. já esta.vam
em tormacâ.o. ~ de ~aJ sorte que,
em 1811. a. Câ.mara Municipal de
Paranaguá representav~ a D. João
VI pleiteando do med1da.

O petitório. ~utretanto. apesar dos
fundamentOS Q.UI;: expressav~. não foi
deferido cela mollarca, Isso não im
pediu que os paIanaens~ prossegu1s
sem. Com efeiCc.. nos \ anos seguin
tes de 1832. .834. 1843 e 1853. êsse
fiiireito de petlçãc.. fOl utilizaao, em
novos memorIais à Regência e ao
Ministério dos Neg6ci~ do Império.

C»or ocasião da constituição portu
2'uesa. um dos passos que marcaram
levaram à Independência. os [Jarana
enses deram demonstração pública de

.seu a.nseio poUtico. A guarnição de
Paranaguá tentou deClarar a Co
marca separada da Provinda de São
Paulo e elevá-la à. categoria de Pro
vincia..

Essa. sItuaçáõ, todavia, s6 foi al
cançada mais tarde. :E: que, tendo
se conservado dentro da ordem na.
Comarca. no decorrer da revolução
l1bera.l de 1842, os paranaenses, a.n
nal, obtiveram a boa vontade dos ho
mens que dlrigiam a poUtlca ~mpe..
rial.' Silva Machado, que foi um
dos que conseguiram manter a Co
marca fOfa da agltaçã.o. pleiteou &

providência. O Barão de Monte Ale
gre. que presidia São Pa.ulo, endere..
çou, então. ao Ministro do Império
um longo onelo expondo as condi
ções da Comarca e sugerindo a cria
ção da nova Pravincla.. ' O cUreIto
dp. petlção, mais uma vez foi usado
pelos paranaenses. A causa parecla.
estar vitoriosa.. O Visconde de Ma-:
caé. que substituiu Monte Alegre. ele
vou igualmente sua voz, pelo s.nseio
doS pa.ranaenses. Foi quando o
Deputado Ca.rneiro de Campos. que
representa.va São Paulo, a.presentou.
nú ano de 1843, sessão de 29 de a.brll.
um projeto a.umentando o número
das unida.des provtnciais com a. ele
vação da Coma.rea. Alega.va-se a. ne
cessIdade de crIar no Paraná um ba
luarte contra. os perigos cna.d06 pela.
f!'onteIra pla.tlnl. e para opor res1s-
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têncla às Idéias revolucion4rias que
dominava.m. o RIo Grande do Sul,
aInda sob a agitação farroupilha..

A discussão. do projeto, como no
caso da. Província do Amazonast foI
vagarosa. Em 1853 t afinal, foi êle
aprovado, criando-se. destarte t a Pro
v1ncia do 'Paraná.

Temos, pois, Srs. Representantes,
os exemplos da hist6rJa. de nossa for..
mação pol1t1ca, no campo <10 direito
interno.

Sempre a vontade dominando.
Sen\pre o poder público atendendb
aos apelos das populações, no sen
tido da cr!ação de entidades autô
nomas dentro da unidade soberana.

Por isso m~smo, Sr. Presidente, no
perioc.o renubl1cano, que estnmos vi
vendo, hou'le o cUIdado de se manter
essa tradição histórica, conservando
se os Ec;tado:;-Membros na plenitude
de seus direitos territoriais e de suas
f r a n quI as poUtico-admlnistrati
vaso condicionanc1o-se o seu desmem
bramento ou subdivi-=ão a um pro-o
cesso uniforme, consUtuc1o:lalmente
prevt<;to. ern que a anuên~fa das en
tldadps intere.c:;~~dns t' a homol~a

Çn o do Comrre~~o N::lctonal a'ParE'crm
como condição IndecUnãvel. impera..
t'va. à consumação de qualquer dês-

,se!; ato').

O Sr. Jcá-o Botel1zo - ~ o texto
In5cf1~rnável da Cons~1tulção Fed~

ral que :l~sim dispõe.

O SR. PEREIRA DA SILVA - A
cons~~J"açãD dos princIpios que ne
gam ao Poder Fpderal atribuição para.
decretar. em contrário ao consutu..
clonalmente estabelecido, o desmem
bramento de glebas dos territórios
estadualõ ~ara. formaçáo de unidades
admInistrativas estranhas à compos1
ção do Estado toberano. levou o Ama
zonas a vencer o rna.!s ruidoso dos
pleitos' judIcIais dêste mejo .século.
O genial Rui Barbosa, traçando à
defesa da ca.usa de nosso Esta.do ru..
mos JurIdlcos que se conservarão
eternos, qua.nto à inviolabilida.de dos
direitos dos Estados-Membros a~

terrItórios de sua Jurisdição. susten
tOtl. convencendo. .afinal o Pretória

Egrégio. que o Acre, sendo a conti..
nuação do Estado do Amazonas, ..
êste devera ter sIdo incurpora.do e
nã.o à UnUlo.

.....~ Amos não dispor de tempo para
maior exposição da tese do imortal
jtn:1sconsulto pa'trlc1o. A sua obra
a respeito - O Direito do Amazonas
110 Acre Setentrional, - não poderá.
ser desconhecida dos ilustres e doutos
senhores Representantes.

Ora. 81'. Presidente, qunl1do tudo
i~''r -~ verifica, como d('conênc!a da,
pr:\t1ca do sistema federativo que ado
tamos. certo, não poderá. ser compre
endida e multo menos permltida - a
inserção, na Carta. Político. que estamos
elaborando, de qunlquer di~posit1vo

que outorgue no Poder Fed.eral a fa
culdade de dispor. a seu alvedrio, dos
territórios dos E~;t2dos. paro formação

.. de nnidüclcs adminlstr3 tiv~s direta-
,mente sUbmetidas à sua junsdição e
autoridade. Os que defendem a legl
ti:nidade dessa incurlilão do Poder Fe
deral no campo da antonomia dos
Est~dos-Mcmbro.:;. l~nçam a desorl:1em
política interna, mcnospre7.n.lldo a ne..
cc:-.sld:.v' da mnnut~nçio do equilibrio
entre os dois poderes estatais que
corpori!l('~m o recime.

E:' o caso dos Tcrritóriol> Federais,'
51's. Rcprcs:o::!ntantes. Na vlg-êucia da.
(..m·t:l de 1934. além do' Tenil6l'io do
Acre. cujas origens sao bem conhecI
ous. essas unjdad~s. previstas no ar
tigO 16. seriam constituídas por glebas
que Viessem pertencer à União por
I' ll::tll"!lH'T título 'egltüno".

A Consti tuição de 1937, em seu ar-·
tigo 3D, declarando ser o Brasil "um
Esta.do Federal". prevê: - a) TerJ'1..
tõrlos que venham a incorporar-se
ao territ6rIo naCional por aquisição,
conforme as regras do dlre~to ln
ternaclonal <art. 4.°); - b) Tem
tórios criados com pB.l"tes desmem
bradas dos Estados, no interêsse da
defesa nacional. E foi com êsse fun
damento Que, em 1943. pelo Decreto
lei :l.o 5.812, o Poder Federal criou
cInco Territórios. com glebas desmem
bradas dos Estados federados. sem
qualquer consulta ou anuência. dessas
unIdades.
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ão dlscutiremos o ato em si. Con
.sideral'emos. de preferência, a enorOle
lesão de direito que o mesmo acarreta.,
ferindo o ":err~e do regime pollt1co
revigorado pela própria Carta de 1937.
..C })rasil é um. Estado Federal" 
eis o que está. rigidamente estabele
cido (art. 3.0) • - E' a reaí1nnaçào do
sistema politico-adrninlstratlvo. cujas
lil!has me::;tras nüo preCisamos revi
ver, de vez lrue a elas já nos referimos
anteriormente. E nesse sü.tema estatal,
como j:i. s\\:.;t.cnt~mos, é fUndam~ntal

o direito dos E:;tudo~-Mcmbros aos
seU3 tcrri~ório:;. que sÓ POdQIl ser
de;,m-;. •.• ... rt1!10:,; - lll(::~mo dCl),tro das
regras lixa~ (\n. Cnrta ti!: 1937 làrt. 5,°)
pelo la OC::!:_':i') twh e~t;nlJelwido, O ato
ln::tituc1011d t1~:;~C$ territórios. portan
t em l)rillclpio. incxi!;te. de jure.
Por is: o ta~..mo. as unldallcs federadas
prejudlcad:l.s poderão pleitear. con tra
a uHl[iO a r •. iI..~:f,Jl'i;ur{Jç:!o des::ns glc
t ~ ao sc~ pG.ll imônio tmrttoria.l e ju
risctição 011 (l, j lista incleniza.ção d·os
prejui::.os :;ojl·idos.

A n:::l.ç~o ora nUllida em Assembl6ín.
Nacional C(\n~tituillte. acsde qUI: estã
d: . ! m:tnt:::r o shtc,ma fcd::!rativo,
terá. que recouhecer. como j~. o fez, na
Cow;Litniç:lo de H:l:H. Cln relação ao
Ac:rc, o C.hl'üto ele imh:~l1i~:'lç:::o de:; Es- .
t~Hi('··-!l.:ItmtJro:;. dimimlklo5 em sua cx
tendia. trnpõIJrcciclos em t;ll:l. riqueza
econ(;m!C~ c golllt:1dos em suas fi-
nanço.s. .

M:ls, SI', Prc::idelltc. ('uqunnto o f~to

COl1SUlll::t.c[O dn criação dê~;::;es Terr! tÓ...
rios npre.sentu êsses aspectos. prr"-" ",
se fr Cull:::l. r a criação de novas tmt ...
d.c"~ fcrlcmis. com o sacrifício dos Es
tados-M:"'mbros!

Já agora n:lO se argumenta ma!s com
os interesses (la defesa nacional poIs
as llçõc·s da úlUmn guerra mundJa-l mu
daram complctamellte os processos da
estrai.ég:a mUitar e a fort.ificação das
orlas frol1teiriças. passou a um plano
Inteiramente secundárIo. Fala-se. en
tão. na Inc.npac:dsde adminlr.trativa
dos Estados-Membr<>s, para o desenvol
vimento dessas unidades e seus territó
t'ios" Não têm renda sufic1ente para
custeaT os seus serviços. Não .. CQe-m
benef!c1ar as populações ruram, curan
do os seus males. dando-lhes instruçáo

e assistência social. Não podem abrir
estradn·s nem construir casas popula
res. Nf'm explorar ou Industrializar as
suas riquezas florf:stais e do subsolo.
Nem povoar os vasios de Sl~a exten
são terrItorial. l)or {n1ta de meios de
transporte !

Mas Srs. Representantes. será pos...
sível salvar o Brasil empobrecendo ca-'
da vez m:ljs os Estttdos-Mcmbros da. fe
deração. arranc:mdo-llles, de' preferên
c::l.. ns glch:'\s mais l'ica~. exaurindo as
Slla5 f~mt.('s (lp. recpil:t; nnll1nlldo IlS

poss~bilirhdes de sua l'l'cnpcraçâo eco
námica? f·s5? m;]a!rr<!' poderá ser ope
fado com a inCorlJOrilç~o 3':) patrimÔ
nio federal ele SU8. r:!'lllr:'?:il rlCll"cstnl. de
511:'l.5 j:t::i~~lS d~ mi:Jérios?

Tudo ü.~.:;o é i1u:::ór1o. sõbrc ser mnn5
trH(l~'am~nte inh,lsto!

t;; a pl~ll:ncação ele um ~sbl\lllo a.
ql1e S~ pr: tcn:le dar forma constitu
cionQ·l!

O Sr. r,r.I.'1Jvldo Peres - Tudo se
po~lf'ria f:l:~~r pn.!';\ O descnvoIv:mrnto
cconõmlc:l c!::-:;S'lS ZQ;l:1S de front"iras.
sem nn;r.!hr 05 ESI;l.!;(....5 n~m empobre
cê-los. E s~ o t~o!iv() é de 11cfl'S:l na
clua:tl. t::m a 1)I'ópria Ul!lflO :nriblll<,:ões
cx!~rr;:>":r;s e prjvativ~.·s pnra ctlld:u do
ns;;pl.lto {m tu·.;'~\. n nrla front:ir:ça do
]l:tís.

O sn, PF.7lET i? A DA SH.VA
Cl1mpre-nos. portanto. Sr. Presiden
te. imprdõr o emp:JbrN~!mcnto c'·e~cen

t~ dr.·:; E!-"l :1tlo::'-l','fe!11ClOs. ~ sua O1i
mjs;"~rl~ r.co":Õ:n!c:'l. imposta pelo urbf
trio elo roüer Pcdera.l.

SÓbrr êES~ aspecto da questão. re
cbm:lmos as ntenvúcs desta Assem
bléia N:J.c:iunal Com:t·tuin:..e para al
guns da~:o; rlUC f31'pmos ptlblic.ar no
Ól'!!!io nl.'stn Cns1. sõbre os prr~jlll7.os

so!rlrl("l!> prlo r,!';t ndo do Anta~llnns. com
a cr'nç;; o CQt; Territórios do GU:lporé
e do Rio Brunco.

D~ven1os r('alç:lr. porém. nestas con
s!deraçõf's. Ql!e. relativamente às ter
ras .dt'$membrudas do Amazonas para
formar o atual Território do Rio Bran
co. o que menos importa considerar é a
extensão superficial perdida. ~ que es
sas terras constituem o ponto de apo~o.

o recurso dt' sutGtâncla ma'terIal e cU
mã.t!ca dos ha.bitantes da plantct.P. hu-
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mlda, miasmátlca e desestratificada,
contra. a estagnação e a morte, face às
hostilidades brutais da mesopotàmia.
pa.ra o Estado do Amazonas, como pa
ra tOda & bacia Amazônica, o Territó
rio Federal do Rio Branco. integrando
o que se pOderá chamar a "fatia geo
lógica giliana"• cujo maciço vai do
oyapock a La. Pedrera., representa,
maJ.s do Que uma parcela terrltorlal,
porque consubstancia a ~ealldade de
um imperatlvo sanitário, pelas SU8,3

condições de antonlm1a climática na
vida da planície, tal a pureza natural
de seus íncUces climatológicOS. Basta
dizer que. em tôCia a imensa extensão
de quase quatro milhões de quilôme
tros quadrados planos e chatos como
um jardim, é a única parte da região
em que se pode encontrar altitudes e
microclimas paTa sanatórios e cultu
ras de espécies inter-tropica.1s e tem
peradas, absolutamente necessárias a
um ambiente existenciar favoré,vel na
vida do grande Estado. Tais condições
ineXistem em outra qualquer parte elo
território amazonense, tornando-se,
assim, absolutamente Perdidas, para. o
homem do Amazonas, qualq:uer e5Pe
lança de recuperação~ no futuro. den
tro da. pr6pria gleba ~tadlna. das
energias gastas no trabalho est8lrante
das indústrias extrativas, em safras
contLnuadas. na humldade pestlfera.
das -estradas", entre 1eras e lnsetes
tv.>CiVOG. Insone e subnutridoI .

O Sr. AZooro Maia - ~ uma região
de valor lnestlmâvel para. a econom.1a
e o progresso do Amazonas.

O SR. PEREIRA DA SILVA - cer
to. Sr. PresIdente, não ltA quem 19no
R que qualquer trecho da Am:\ZÕnla
Iesulta incompleto nas suas condlç6es
para a vjda c1v111sada, sem a comple
mentação telúrica. dos bordos do
grande "canlonu

• 'S: a parte desidrata
da. d1scretamente sêca.. saldavelmen.re
enxuta, onde o tra.bs.lhador p1a.D1ciano
poc!e Ir desal~r-6e.'. refazer-se. da .
inclemência da ellmé.t1ca das ZOIl,8B
alagadiças, encharcadas, onde as águas
grandes se espraiam dominadorame.n..
te. sob o calor arraza.:nte do tr6pico.
Por 1sso mesmo, subtrair ao Pari e ao
Ama?4Ima êt8e refrigério é tna1s que
uma. violênCia e um esbulhol - é tun

/

cI1me de lesa existência de Populaç6ee
exa.ustas que precisam retemperar-se.
A na.tureza e o gênio português ha
mais de dois séculos - digamos, ha
ma.1s de trezentas anos - já. haviam
compreendido o pa.pel dessas !aixaS de
terras C'<>nsistentes, no evolver da re
gião. Oxna, criou e o outro defendeu,
para cac:la trecho da Planície inconsis
tente, uma ourela correspondente de
maeiço para onde convergiriam as p0
pUlações em funçáo de radicação de
finItIva. O Esta<do do Amazonas. oI
tenta Por cento dentro da planfcie,
pode subsistir. de certo, sem o seu lnU
.TO de arrimo sem o seu planao1to. MaJJ
a. falta que êste lhe faz é uma cousa
que, de boa fé, mesmo a. criatura maU.
leiga' no assunto, não poderia negar.
Como diziamos, portanto, não é &.

questão da diminuição de área.: não
1mport~ ou importa. multo POuco,
considerar as riquezas que se foram
com êsses milhares de quilômetros qua,..
drados. porque, tudo tsto é o presente..
O que realmente de!le bnpressionar I:
a subtração de suas <::ondlções de pro
gresso, feita de um gOlpe. prejudicando
o futurQ de seus habitantes, geraçlo &
geração, para as ol)O'I'tunidades de
amanhã. E êsse prejtlfzo, nenhuma in
denIzaçlo serla suficiente para resga
tar. Tal lnden1zaçAo. além dos re
ce10a de uma desastrada ou perdulArla
a.pI1caçáo. jama.1s pagam os e1nqUen
ta rios do planalto: ~ centena.s d~ la
gOS e OQSls da savana Imensa. com oe
seus campos de pastagem e gados. que
não são simples ornamentos de paisa
gem; as milhares de cachoeiras. gran
des e Pequenas, mas, tôdas, em condJ
çóes de aproveitamento prático em seu
potencial hidráulico•.pa.ra as necessi
dades da fndústrla agro-pecuã.rJa: as
mil reservas natura!s 'e cl1mAt1cas que.
lntegra,tn um ambleD.te temperado em
pleno setentrlAoJ E muito menos. tal
lndenlzaçAo, que, no final das contas.
teremos que pleitear. por que Il(l! cabe
de direito: e muito tnet10S. essa lnde
nizaçA.o, :oesg8ltarla.. ou resgatarão o
prejulzo potenc1&1. no tempo. da gran
de unidade federada e de t5U8S po-pula
ÇÕes, condenadns à def1n1tlva estagna
çio. na VM& tndlfer~te e Ingrata, que
se nio apercebe da luta de vida e de
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mOrte de que é palco, na brutalidade
real da paisagem planiclária. Vou ter
mina.r, Sr. Presidente. Rã. muito que
dizer, ainda, sôbr~ os perigos a que es.
tará expôsto o regime. uma vez não
seja refreada a carga dos .. territotis
tas" contra a integridade terrttortal
dos Estados Membros. Volt8lremos
mais frontalmente sôbre o assunto. g
mister entreta.ntC), fiquemos, desde lo-
go, alertas Srs. Representantes! O
projeto da Constituição Já desceu ao
plenário. Ou salvàremos a federação,
mantendo integralmente a SUa estru
tura ou mataremos os Est.adOlS fede
rad.os pelas costas, confessando uma.
deplorável e comprometedora incom
preensão do regime! Era o QUe t1nha.
mos a dizer, Sr. Presidente. <Muito
bem; muito bem. O oraCÜJr é cumpn
'mentado> •

O SR. DANTAS JÚNIOR - Se
nhor Presidente, peço ai palavra, pela.,
or<lem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre < Representante.

O SR. DANTAS JUNIOR (Pela.
ordem) - Sr. Presidente faz poucos
dias. tive .oportunidade de apresentar
à consideracão da Casa, dois reque..
tiJ.nentos que. devido à escassez de
tempo, não pUde justifIcar oralmen...
te. fazendo-o. entretanto, pOr escrito:
UIn de referência à petição de vãrios
funcionários públicos .aposentados que
fie viram prejudicados com o aumente
de vencimentos últimamente decreta
do no Govêrno Linhares e outro rela
tivo a ligações ferroviárias no Estado
da Balúa.

Na sessão de hoje venho apresentar
outro requerlInento concernente ao
pOrto da cidade do Salvador. cu,ts. si
tuação a.tual não pode absolutamen
te perdurar.

Trata~se de um dos portos de maior
~ov1lnento do pa,is. principalmen.te da
l-egião norte e Que serve de escoadou
ro. não sõmente aos produtos do Es-

; . tado da Bab1a. como também aos do
vtzinho Estado de Sergipe. do sul do
PJauf e de certa. região do Esta.do de
Pernambuco.

A situação dêsse pôrto é tal Que os
armazéns se encontram abarrotados
de mercadorias e o cáes tamb~m, de
modo a não permitir o trâ.n~1to Sem
muita dificuldade.

Além disso. a falta de equipamen
to necessário faz com que 05 navias
levem oito e mais de dez dias atraca.
dos para embarque ou desembarque.
emquanto outros tantos navios ficam
ao largo. à espera de oportunidade
para atracamento.

Corroborando essas minhas infor
mações. aqui tenho documt·nLo. que
me fol fornecidc. pelo presidente da
Assoclação Comercial da Bahia. um
dos meus patrícios mais dignos ~ que
mais se interessam pelo Estado. o Se
nhor Artur Fraga.

Diz êle, nêsse documento datado de
11 de abril próximo passado:

"A praça da Bahia, salvo perío
dos de Intermitência, mesmo as
sim muito curtos, está sempre a
clamar contm a deficiência do
transporte marítimo - carga a
embarcar ou a receber. No mo
mento presente, é enorme o
acumulo de mercadorias aguar
dando meio de saída. ~ntretanto.

estamos informados de que. em
breves dias, aportarão aqui ps car
gueiros "Cnmplro" "Cubulão".
"Alegrete" e "Pirineus". Para o
Norte, até Fórtaleza. a situação
está mais ou menos regular. Quan
to ao transporte de passageiros.
há um grande afluxo dêJes à es
pera de obtenção de passagens.
O Lóide Brasileiro promete deter
minar a. escala mensal, pela Ba
hia. dos V'apares OlPedro 1", "Pe
dro n", te Almirante Jaceguai" e
possivelmente o "Comandante Ca
pela", Há., pois, uma. expectati
va àe desafogo, embora. momen
tâneo, e dai a lntranqullldade
constante entre as classes produ
toras. Como acima digo. outro as
pecto do problema. e que enorme
mente o agrava. é o estado de
completo desaparelhamento dos
serviços plUt1culares bab1anos.
Os vapores, que já são poucos.
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em regra, permanecem 8 a 1 O
dias atracadoS ao cais. Agora mes
mo está isto ocorrendo com o
..Minaslólde" . O assunto. de re
equipamento do nosso pOrto estA
encamInhado. mas dependendo do
financiamento do Banco do Bra
sil" •

Como se vê, Sr. Presidente, pelo
documento que acabo de lêr, o pOrto
da Bahia sofre de dois males: defi
ciência ele transporte, em virtude de
escassês de vapOres e deficiência. de
eQ.wpamento no seu aparelham~nto

portuário. Não quero culps.r a. direç9.::>
do Lloyd Brasllelro pela falta de en
vio de vapores, porquê bem sei o Co
mandante Amaral Peixoto recebeu
essa emprêsa com uma trota. >ies[~l

cada e assim mesmo composta ~e na
vios velhos, de modo que quasi sempre,
após cada viagem, o na\fio é recolhido
às docas. para reparos. Sua Senhoria.
tem feito o que está ao seu alcance.

Quanto à parte do equipamento. o
Govêrno Federal é certo que já co
gitou do assunto, tanto que por mrer
médio do Departamento de Portos,
Rios e Canais organizou progrsms.
muito Interesante de reaparelhamento
portuá.rio do pais.

E pa.ra dar cumprimento a êsse pro
grama. foi baixado. alnda na Presi
dência Linhares o Decreto-lei núm.~

roo 8.311. de 6 de dezembro de 1941.
autorizando o financiamento das obras
e serviços dos portos já organizados
tanto os diretamente admtnJs~radQs

pelo Govêrno. como os entregues a
autarquIas ou a concessionários.

Foi também criada uma taxa especial
de emergência, destinada Justamente a.
êsse financiamento. Entretanto. 3con':
tece que essa taxa está sendo cobrada
desde o mês de fevereiro e até a pre
sente data o financiamento n§.o fol
autorizadoI .

De modo que o Põrto da Bahia.: JUS
tamente no momento. em que a nave
gação se intensifica e está sendi) mais
procurado. sofre as conseqUênclas d~

sa demora. resultado, por certo, da.
nossa conhecida. burocracia.

A AssociaçAo ~merclal da :salrla..
nio se tem descuidado e. neste sen-

tido, telegra.fou ao Sr. Presidente da'
República., n~ seguintes tê:mos:

e(Associação Comercia} Bahia
interpretando justos anseios Co
mércio &oUcita alta autoridade
V06Sênc1a. sentido execuçã.o :lecre
to-lei oito m1l trezenlios oxwe que
autorizou financiamento pelo Ban
co Brasil. obras reequips.meilto
POrto Bahia s.travês plano Já me..
receu aprovação Govêrno. Situa
çáo aqui verdadeiramente afI1t1va
pois aparelhamento pOrtuârio
baiano multo aquem a tender ne
cessidades locais alnda mesmo pe
ríodo guerra. Ãgora então 1llaior
razão quando Na.vegação cõmeca.
se restabelecer prometendo am
pliar-se pelo tráfego internacional.
Acresce ainda desde fevereiro úl
timo está sendo coletada taX'3. es...
pedal emergência criada citado
deereto·lei a fim atender se!'Viço
financlamento Banco Brasil. Con
fiamos Vossêncla. prestará. Bah\.'\.
tão assinalado serviço que lhe en
sejará. geral recon.l)eclmento clas
ses produtoras. Respeitosas sau
dações. - Arthur Braga, PresI
dente AssCl(:lação Comercial'·.

Em vista disto. Sr. Presidente. eu e
alguns colegas das bancadas da. Bahia.
e de sergipe !onnulam05 o requeri
mento que envio à Mesa, para ser en
caminhado ao Che!e da. Nação. na
certeza de Que S. Ex.a não retardará
na determinação das providências so
licitadas.

Secundando assim, o apêlo da Asso-·
clação Comercial da Bahia. cremos es
tar cumprindo o dever de represen
tantes do povo baiano:). satlsfaz2ndo o
compromisso assumld() perante o elei
torado de minha terra. crd'uito bem.)

O orador envia à Mesa. a se
guinte:

INDICAÇÃO :N.0 103, DE 1946

Sugere a necesMdade de provf
d~1Zctas 'no sentido 4e dar e3:B
cuçáo tIO Decreto-lei .",.0 8.311, de
6 de dezembro de 1945. .

Requeremos que a Assembléia. Cons
tituinte encareoa aos Exmos. Sra. Pre
sidente da Repúbllca e' M1D1stro da.
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Viação e Obras Públicas a urgente ne
cessidade da determinação das provi
dências tndfspensávels à plena. exe
cução do Decreto-lei 0.° 8.311. de 6
de dezembro de 1945, no sentido do
financiamento das obras e serviços
relativos ao com.pleto a.parelhamento
do pOrto da cidade do Salvador.

Justificação .

O pôrto da co.pital do Estado da
Bahia é, não padece dúvida. um dos
mais importantes do pais. não sõmente
quanto a.o movimento de navios de vá.
rias espécks. como de referência. à
tone1agen;" das mercadorias, que nele
sã" embarcados e desembarca.dos, e
também relativamente aos valores que
essas tnesmas mercadorias represen
tam.

Mal grado a sensível diminuição da
frota mercante. brasileira. em conse
qüência doto' torpedeamentos decorridos
dura.nte a última guerra, acarretando
a. imensa dificuldade de transportes
por via marítima. e apesar da. concor
rência de outros fatores ligados à si
tuação em Que se encontrava o Brasil,
nem por isso O pôrto de Salvador dei
xou de acusar a entrada e salda de
volumes em número assás considerá
vel e em pêso e valor apreciáveis, va
lendo ressaltar que somente no ano
de 1944 por êle foram im.portados, em
navegação de cabOtagem, 3.625.930 vo
'lumes com o pêso de 263.352.913 qui-
los e ex:portado5 1.'799. '788 volumes,
pesando 105.717.161 quilos.·

Multo mais acent\~arl(j poderia ter
sido psse movimento se contasse o dita
Pôrto c(·m o equipamento conveniente
às <;1:.1.':> nf'f;e~!dades, o que lI'l4"~J~z

mentP. a.1n~Q não S~ <3á.. porquanto,
para um cifg de ~ AeO.OO ll1S de ex
tensÃo, .p.'Xisf;prn aper-a~ 10 guindastes
de 1.5 tns. e 12 de 3.0 tns., material
visivelmente Jm:uflcfente. além de
gasto

Ciente das grandes deficiências por
tuárias nacionais o Govêmo da Repú
blica. trac;;ou o "'Pro~ma 'pRl'a Melho-

. ramentos dos Portos". 1.rabalbo me
ticuloso e notá.vel. Cl.ue recl')O;\enda. de
modo especial e enconcJásUco, o "De_
partamento de Portos, Rios t Canais"
e no qual trabalho. estAo estUda.d08
todos os DQ$OS portos e lndicadas as

obras e a.pa.re~Q.mcnto~ de que care
Cem. com os respect1?oc; orçamentos.

No que ta.n'?;~ ao Pôrto de Sa.lva~or
estão especltlcacir-.:, no menclo!lado
"Programa". como pM'/Uênc:fas de
palpitante .~l'gêncb: constrUt;~o do
Armazêm n.Q 11 e pá.tio c cobert'UTa
de dl·(~rsos páUGf.; aqutslçko de mais
seis gulnda:,tcs de 1,5 tns. e out-ros
tantos de. 3.~ tos.; aquisição de uma
loct.Dlot.1va. dp." dol:5 CllITOS (pln ~-::;tes,

de cem carretas de quatro rodas c ca··
tJClc!dade de :lma t.ouemaa, de diver
Sas máquinas "ara oficinas. de toma
d.as r:'!.e corr'õ!ntes. de quatro nutu:m
tes C'" dum eutel-:o de drag2.ge01, sendo
or.çado tudo isso - obras e a.parelha
mento ;- em Cr$ 16.375.000,00. .

Considerando a administração pú
blica a lmposslbllldade da. realização
dêsses melhoramentos vitais pa.ra que
os nossos portos possam atender à
finaIidade para que foram ~onstruf..
dos. tão somente com os rectu·sos fi
nanceiros ordinários, de vez Que a
'"estimativ?~ do vulto d~..5 despesas" em
5E"rai. tantn as qUE' flcariio R 'C3rno do
Govêrno ..;omo as das obrigações dos
concesslonárJos, a tingem à cUra de
Cr$ 1.45(L091.fi61,OO. bahou na pr<;;s!
dência Linhares o Decreto-lei numc··
l'C 8 311, de 6 .'te tl'e2prnbro de 1945.
ctn substituiçãc, no Decreto-lei nítme
ro 7.995. de 24 d? sct~rnbto do Jn(":-i\110
fLDO. "crJando uma rE.ccjt:l, especial,
destinada ao melhoramento e amplia
çãv do "1p~ r{;lh:\l'~ClnO dos portus or·
!;:'..nizados'·

Oispõe C) citado decreto-lei Que c~sa

r~ceita espectal seria constitufda .-uma
ilt(l.xa de emergência. cobrável sôbre a
tOllelagem de mercadorias movimenta
das de ou para navio ou -crnbarc3çáo
auxiliar. aos portos cuj;:\ admlnistral;ão
esteja a cargo da União, de autarquias
ou no regime de concessões, drsti.
nando~se o seu produto. da t.'1xn.. aos
"encargos de juros e amortIzação das
operações de ct'édlt'O. que R.S adminis
trações ou os concessionários dos re
feridos partos realIzem para fina.ncla.
mento das abras, serviços e aqulstções
necessários ao melhoramento e am
pUaÇáo dos aparelhamentos. dos di
tes portos", compreendidas as relaç6es
- programas que sej~ !Submetidos a
estudo da Ministério da. V1B.o;lo"'.
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Ao que estamos informados, o nus~\

tre titular da pasta da Viação usando
da. outorga. que lhe confere o art. 3.°
do pl'e-cit&.do decreto~lel n.o 8.311, já
autorizou. ou melhor, Já fIxou a data
do in1cio dà cobranÇa. da taxa de emer
gência. - Cr$ 0.005 (cinco décimos de
centa.'t1o) por quilograma. de IIlerca.
doria movimentada -. cobrança. essa.
que desde ri mês de levereJro está se
eIetuando.

Entr'etanto. apesar de decorridos três
meses do comêço e da continuidade da
exJgêncla dessa contribuição. Justa e
razoável, não há noUcia. do cumpri
mento do decreto'let em apréço na
parte referente à autorização Para o
financiamento das Obl'aS de que tanto
carece o pOrto de Salvador.

A demora das 'providências governa
mentaJs nesse sentido não se Justi
fica. dada a m.a.101' afluência de em
barcações ao pl}rto da Bahf& e o con
seqüente acréscimo de serviçbs, com
B. intensid9.de do tráfego ms.t1t1mo,
Que, })Ouro a pouco. se vaJ acentuando,
demOta Que somente poderá acarretar
graves preJulzos à economia do Es
tado da BahIa. e da Nação", preclsa-·
mente num momento em que estamos
sofrendo a falta. de gêneros de pri
meira necessidade,

A Assoclação Comercial da Babla,
tomando conhec1J::nento das reclama
ções que lhe têm sido d1r1g1das e a.s
acolhendo como bem merecem, não se
há descuidado na sollc1tação de medi
das conducentes à solução da. situação
realmente vexatória. ~ que se en
contra o pOrto de Salvador. aPelando
para o patriotismo e a vtsâo admlnt';
tratfva do EmIo. Sr. Pres:tdente da
República e dema.1s altas autoridades
federais.

Cabe, também. nessa conjuntum aos
representantes da Bab1a.. na A&5em
blé1a Constituinte, dentro no compro
m1sso que assum1ram com o povo
baiano, de defender seus legit1D:los in
terêsses em todos os setores, secundar
e apoiar & ação do órgão m6xhno das
classes conservadoras do Estado, inter
cedendo junto aos Exmos. Sn. Pre
sIdente da .Repúbllca e Mlnl$tro da
ViaÇão.. no sentido de que suas Exce·
lênc1as voltem suas vistas para a so
lução, dentro de breve prazo, do pro-

.'

blema do rea.parelhamento do pôrto de
Salvador, que .está bem no caso de
merecer a atenção e o desvêlo do Po
der Central. por isso mesmo que cons
titue um grãnde escoadouro ele pro
dutos. que concorrem para a. riqueza
nacional.

E' o que fazeD:l. os subsCritores do
presente 1'equerh:nento. esperando a·
aprevação de seus pares. .

Rio, em Assembléia ConstitUinte, 28
de Inalo àe 1946. - Dantas JúniOr•.
- Otávio Mangabeira. - . JuraCg
Magalhães. - João Mendes. - Rui
Santos. - AZiomc:tr Baleeiro. - H e_
riba.ldo Vieira. - Alberico Fraga. 
TeO«fulo Albuquerque. - Walter Fran
co. - Rtzfael Cincurd. - l.eandro
MaCiel. - Graccho Cardoso. - Luiz
Viana.. - Nestor Duarte. - Aloysio
de ·Carvalho. - Leite Neto. - Ma
noel Novaes.

O SR. JURANDIR PIRES - Se...
nhor Presidente. peço' a. palavra. pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. JURANDIR PIRES (.) (pela
ordem) - Sr. Presidente. evidente·
mente estamos numa época incom
preensivel. Não se pode conceber.
nUIna. hora em que o pais atravessa
forte crise. quando tudo falta, nwn
período de 1nflação monetária.. se
procure resolver os problemas pela di..
minuição do trabalho.

Quero ref~r1r-.me a doiS casos tfpl-·
cos.

Em primeiro lugar aludire! ao pes
soal do Departamento Nacfonal' dI)
Café, em relação ao qual o govêrnl')
baJ:xa um decreto. conced~ndo-lhe in·
denJza~o mas tlrando-lhe o trabalho.

.t\ América do Norte. em sltuação
de crise semelhante em 1932. resol..
veu seu problema com o "New Dealu

,'

a tnajestosa obra do 2residente Ro
osevelt. que redundou em dar e exe
cutar trabalho, elevando, ass1n1.. a
grande República 1rml ao lugar, qU,
lhe cabe hoje. de Uder das matare,
potências mund1a1s.

Essa precisamente. a. orientação
que me parecia dever ser seguida paio
Govêrno da RepdbUca, neste momen-
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to. Mas~ não. O mais grave ainda ê
que hi dois pesos e duas medidas: o
próprio decreto fb:a, para os que pe
dem· demissão. lndenIzação diferent~

da· atrtbufda àqueles que a não so11..
cltam~ como que o govêmo procuran..
do espetar, aquêles que precisam, coro.
a espada de sua autoridade para
lançá~lo. depois. na sltuação tngrata

, da dificuldade na. obtenção de em~

prêgo.
O Sr. Oscar Carneiro - Pennlta

V. Ex·- um aparte. O que levou o
govêrno a tomar essa medida foi o
fato de, com a. dissolução do Depa.rta
menta Nacional do Café, ter ficado
resolvida a criação do Banco da La
'Voura Necessàriamente. êsse banco
~proveltarã o remanescente dos fUlJ..
donários.

O SR. JURANOIR PIRES - Fôs~

se essa a decisão do go"êrno e rece
beria os·aplausos de todos os que pug.. '
nam pelo soerguilnento econÔmico do
Brasil. Se o govêmo aproveitasse os

. funcionários do Departamento Nacio
nal do Café em qualquer outro setor
econômico, mereceria. por êsse ato. a
aprovaçã.q ela totalidade dos brasilei
ros. O, fato, porém. é Que existe um
decreto de dIspensa. criando e deter
minando a forma das IndeniZações a
serem proporclonadas a êsses empre
gados. Em outras palavras: adota-se
a política, 1;}ue quase arruinou a In
glaterra. de subvencionar os que não
trabalham.

E' esta a. situação de soluções ime
àJatlstas. quase prlIÍlár1as. DO sentido
lia poupança. que quero aprec1a.t';
nlio 8. economia que a deve dirigir
Focalizo êste aspecto e não o fecha
mento ou a transformação do Depar
tamento Nacional do Café. que não
de~e ser abordado no momento. Ape
nas cogito da situação especIal dos
seus funcionários.

O caso é Idêntico ao do pessoal do
jOgo, considerado em sltua.ç§.o idên
tica ê. dos jogadoren. Pretende-se que
corram os mesmos riscos os Clue .jo
gam e Rquêles que ganham a ~ida com
o esfOrço do seu trabalho.

Desta forms.. Sr.. Presidente. o as
s~to toma, às vêzes. graVidade in
tensa-

E, por ralar no caso àos empregados
das casas de jôgo, devo diZer que estáD
em situação mais sérIa. Embora o de
ereto taxativamente lhes assegure
indenizações, as empresas que. autori
zadas pelo govêmo, eJDploravam a
jogatina, não os têm pago. A ques
tã,.o deve ser a.preciada )untameDte
com ao do pessoal ào D. N. C., em
vlrtude da mesma conting@.n~a. de.
d1m1J1Uição de trabalho humano.

Presenciamos, a todo momento. cri
ses sucessivas na vida nacional. E' pre
ciso a.coroarmos de mna. Ve2; o1h.ll.ndo
para o pa.norama brasUeiro. enquanto
é teJDlPO; porque. daqui a pouco. o
estado. em que vamos ficar .l!lerá d~
tal natureza. que a. soluç§.o custarão
es!orçoo tremendos.

Note-se bem: Qualquer m-ed~da de
atendimento aoo reclamos dos que
trabalham em todos os setores.da ati
vidade Illlciona,l SÓ se obtém depoIs
de uma. gteve. após manUestaç.ões de
Violência. Que significa isto? Que o
govêrno estA deixando tomenta:rem-s~

revoltas, que se criem situações de
tntranqülUdade. qua.I1do lhe cabe o
dever de, prevJamente. atender a êsses
reclamos.

Estando a. terminar o tempo de que
disponho, lerei ligeiramente o ped1do
que os empregados do Departamento
Nadanal do...Café trazem à conside
ração dos uustres Representll.lltes.

E' o seguinte:
O Decreto-lei D.o e.2'l2. de 22

de maio déste ano. que "d1&p6e
sôbre a. dispensa de empregados
do Departamento Noc.ion~l do
ea.té". estabeleceu· duas modal!
d84es de inden1za.ção àqueles ser
vidores, as quais atentam contr90
oprinctp:o funda.mental .da de
Dlocra.ela.. consubstanclado no di
reito lndlvldus1 de que todos são
Iguais perante a lei. e qúe. por
t2.nto~ devem ter tratatnento igual
em essos a.bsolutamen~e Iguais.

Ora. o pa.rá.gm!o primeiro do
aludido Dec~to-lel.manda pagar.
pura e simplesmente, uma lnde
nizaçã.o igual a.o dObro dos venci
Dlentos atuaâs do servidor multi...
pllcada por tant06 anos de serviço
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ao D. N. O.. ao ser djspensado
do serviçO por ato do pre61dente
da. referJda. autarquia. enquanto
que O' par&gra!o segundo estabe
Ieee que essa 1ndeniZação será. c1a.

.- média dos vencimentos pen:eb1do~

desde a da.ta da nomeação até a.
da dispensa, acrescida das
quantlas equivalentes ao abono
prov1s6l1o que vem percebendo.
multi·pl1C&do pelos citados anos de

. serviço em dObro, aOS que reque
rerem até o dia 10 do mês de
junho Vindouro. Vê-se claramente~
al, que há uma idéia oculta. um
segUndo sentido na forma das
duas modalidades de indenização
e que o govêmo não quis. por cir
cunstA.nclas imprevisíveis para os
lnt.eressados, deixar clara e \nsn
fismável, como o deveria fa2e!"~
tendo em vista a boa étlca do ad
mJnlstmdor sincero e que tem em
mira o bem püblleo. fundamento
inal1enável do ver( :!.deiro govêmo
democrático.

Se a Intenção do govêmo é de
d!speIlS&r todos os servidores do
D. N: C.• sem aproveitá-los. por
não ter aonde fazê-lo e porque a
sua dispensa é inelutável em face
da situação ·precária do erário
namonal, assoberbs.do de encargos,
ntO vemos a razão de se obrl
obrigar uma. certa. parte dês&es ser
vidores a requerer a indenização
para receber quantia maior, e se
pague menor mdenlzaçáo a outr!l.
parte que nk.o a tenh3 requer1do,
Isso sem uma outra ..•• ... lQuer re
compensa, pois a lei não a est&
be'ACe. Sã.<> pois, dois pesos e duas
medidas.
Pa~ Que a intenção oculta

do govêmo é a de obrigar o maior
n(ullero POSSlvel de serventuários
daque19. autarquia. a pedir sua d~

m1ssIo, a tlm de aproveitar um
menor número num órgão de :1(1
m1nJat~§.o que trA subststlr. e:n
substitulçio do D. N. C. Correm.
por6n1. perigo. aquêles funcioná
rios que, não sendo protegidas dos
atu-.!s detentores do poder, an1a
caJ:JJ;-ae & serem demitIdos e Ind~·

m!WIoa com menor qus.nt1a. UJIla
ns Qua & referida lei n10 prante

o seu a:provelta~nto. e, o que ê
p;or. concede ao presLdéDte do
D. N. C. plenos poderes para
cllspensar qualquer servidor, sem
leva.r em conta o tempo de ser
viço. capacitdade. assiduidade.' CUs
clp11na e outros fatores que lden
t1!lcam o bom· !wiclonário devo
tado à caWia publica, ralendo-6e"
para isto. apenas elas conven!ên..
elas partldãr1as ou de am:f.sades
pessoa.!~"

Como "'~iama da U. D. N.
foi incluido pela Grande COnven·
çA.o o principio de aproveitamento
dos servidores autárquIcos nos
serv:ços públicos, obrlgatõr:lamente.
de preferêncla nos similares. em
caso de extinção des&as aut4r
qulas, vimos apelar para as Se
nhores Representantes do povo,
eleitos por êsse magnifico partido,
a fim de que Indaguezn do go
vêrno, por lDtennéd10 da MeSa da.
OOnstitulnte, qual o verçladeiro.
:sentido do decreto-lei que autori
zou a dlspensa dos servidores do
D. N. C.
Pedimos a atençãO dos Srs. Re";
pre.sentantes .para a parte f:nal
do a.rt. 1.0 do Decreto-leI n~ro
9.272.·de 22-5-46, onde se diz que
o Presidente do D. N. C. fica
autorizado a "dispensar emprega
dos" da referida autarquia, não·

•••.os empregados. A OJÍl1ss§.o do de
terminativo os denuncia intenção

. "do legislador. Que outra náo deve
ter sido senã.o a de entregar ao
arbltrio do Presidente do D. N O..
a sorte de grande número de fun
clonârlos.do órgão de que se trata.

Era o Que t!nha a dizer. (Muito
bem. muito bem.)

. O SR. OSCAR CARN·EIRQ - Se
nhor" Presidente. peço a palavra, pela
ordem. '

O SR. PRESIDENTE - Tem à
·pa!avra" o nobre Representante.

O SR. OSCAR CARNEIRO (.) 
(Pela ordem) - Sr,; Presidente. o
Regimento determina que, após a pu
blicação do projeto constitucional, seJa'

(.) NAo foi revisto pelo orador.
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o mesmo Jncluido em Ordem do Dia,
para sofrer englobadamente uma única
~ussão. Esta não se poderá pro
longa.r por mais de 20 dias. durante
os quais - diz o art. 27 - cada Se
na.dor ou Deputado teLá o direito de
falar uma vez., e pelo prazo de meia.
hora, sôbre o projeto e emendas.

A ordem do dia ocupa cêrca de 3
horas. Sendo de 20 dias o prazo para
discussão da Constituição. teremos,
assim. reglm-entalmente 60 horas. ou
sejam 120 melas horas atrlbufdas aos
SE:nhores Senadores e J)eoutsdol). O
número de represen".antes é de C'prca
de 324. mas. evidentemente sõmente
120 poderão usar des3as meias hOlas.

O Sr. Lino Machado - O número
àe representantes é multe maior.

O SR. OSCAR CARNEIRO
V Ex.- diz multo bem ConsE'c:hen
temente, pelo próprio rf~lmento c em
face do prazo estabelecido para dis
cussão, cêrea de 210 repr~c;entanttS

fIcarão cerceados até mesmo no di ...
relta de defender as emendas p lr
ventura apresentadas.

O regimento é ta.xativo: diz que
ésses 20 ,dias são ~prorrogávels.

Parece-me que esta. questão de ordem
merece o I estudo de V. Ex.- .

O Sr. Lino Machado - Quem sabe
~e o SI". Presi<iente já cogItou do
assunto ?

O SR. OSCAR CARNEIRO
Tenho emenda. a a.presentar e no
tamos' a longa tUa dos que c;e 'Vão
1nscrever. já observo que !lgurare1 na
número daqueles Representantes que
não poderão usar da oalavra.

Nestas condIções. pedlria o pronun
ciamento de V. Ex.- ST Presiaente.
para s.cautelar não s6 o meu 1ireit~

como os doa demais Srs Rep!eSell
tantes. Do contrArio. ~~carel na cir
cunstâncIa, como mu:tos outros. de
assinar, como se diz no vulgo. C/de
cruz" a Constituição.

E' a questão de ordem que levanto.

O SR. PFc.FSIDENTE ..: Refere-se
a questão de ordem proposta. pelo
I1Qbre Representante' a;) 9razo de
a.presentaçfi.o de emendas e discussão
d" projeto. Efetivamente. o R~~rnet;

to deten:::1lna. que é de 2D dias, dos

quais os 15 primeiros destinados "
jl.:Stif1cação de emendas e os cln\:o
últimos à. dl~ussão das mesmas, Jun
tamente com o proJeto. Receia o
Ul!Stre Representa.nte não poder ma
nifestar-se da tribuna nessa primeIra
fase. em· virtude da exiguldadp. do
prazo regimental e do número de Ins
crições já feitas. o mesmo devtndo
acon~er com Inúmeros colegas. Real
mente. mesmo que se prorroguem as
sessões. não haverá Opo{l;t'P1i~ade para,
todos usarem da palavra No ~nt·:t n
to presume-se que o legislac1ol" é
sempre sábio e o!'E'vfdente. E. ninda
nesta hipótese assim ocorre: - ll~t'"

mite-se a remessa dos discurslJs. à
M~sa. para que os faça publlcal'.

Não há outra soluçã.o Não cabe
à Mesa dllatar êsses prazos. Ap~nas

à própria AssembléIa 'iena dado 1.1
terar a Regimento ~ ';\19 sab-edoria
e experlêncla ditarão a orJentaçA,G à
seguir. Creio '}ue. desta forma. ateh
d<.. à questão de ordem c:uscltada pelo
nobre Representante .

O SR. OSCAR CARl<;EIRO
(Pela ordem) - O que eu disse. real
me·nte. foI o seguinte: o Regimento
deveria ter cogitado de 1:"\ ntas melas
horas quantos tOssem os Represpn
tantes. a fim de que lhes ficasse
assegurado o direito. que lnvocu de
falarem sôbre o proJe~; de Constl
tu:ç.ão. Os que não Quizessem usar
do palavra. 8 cederia B outros alJás
como determina. o Regimento.

E' E'vl.dente. porém QUP. há. cercea
mento da palavra dos 81'5 Represen
t&nt(>s. O discurso esrrtto à. Mesa
não supre essa falta.
. O SR. PRESIDENTE - outra ori

entação s6 pod~rá ser tomada pela.
própria Assembléia..

O 8R. OSCAR CAnlJEIRO
Náo tomei parte na elaboração do
Regimento e não c estou criticar.do.
Levanto apenas. questão de ordem.
no sentido de Se corritr falha. asse
gurando-lhe a palavra aos que se InS
creverem. para sustent9C'A.o oral de
emendas ou d1scussA.o de projeto l:Ons

tituclonal. pelo prazo de me1a-h?r&.
Nem todos usaria da pa.lavra. uem
disso haverá necessliSade; mas d.eve-
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st> assegurar essa faculdades aos que
desejarem defender emendas ou dis
cutir o projeto. (Muito bem.)

O. SR. P.RESIDENTE - Aproveito
o ensejo para submeter à. Assembléia
outra questão de ordem. O Regimento
determina que, 72 horas depois da PI1
bllcação do projeto de Constituição,
seja o mesmo submetido englobada.
mento à votação. &te pron.uncla.men
to. como sabem os llustres Sn. Re
presentantes. não importa. compromis
so. podendo mesmo ser, afinal, apTO- •
vado texto que substitua integralmen
te o projeto.

Ilustrados Srs. Representantes, mo
vidos pela ansiedade de passar ao t'!'a
balho prlmaclal da Assembléia Cons-
tituinte. entendem que o prazo de 72
horas dever ser contado de hoje. ao
melo-dia. porque. antes dessa hora. já
Col divulga.do o projeto pelo "Diário
da Assembléia", que seria de supor es
tivesse em poder de todos os Sra. Re-
presentantes. E' o que alegam nODres
membros desta Casa. (Pausa.) infe-
lizmente. observo que outros co~o eu
alnda não o receberam. Exposta a. sl~
tuação. devo ainda esclarecer que, ado
tada aquela orientação. sexta-!~1ra

próxima. às 14 horas. estariam decor
ridas as 72 horas previstas pelo RP,gl
mento.

Ressalvando manifestação contrária
dos Srs. Representantes - de c'Uja
vontade a Mesa é mandatária - co
munico à Assembléia que sexta-feira
próxima. às 14 horas. lida e a.provads. r

a ata, submeterei à. votação... englo
badamente. o projeto de Constitui
ção. <Palm.a.s prolongadas.)

Recebo a mR....'"'1ifestação dos SrS. Re
presentantes como assentlmento à su
gemão. Portanto, sexta-feira. 31 de
maio às 14 horas, será. 'submeUdo à.
votação o projeto constitucional Os
a vulsos talvez ainda hoje possam ser
distrlbuidos.

O SR. GR~RIO BEZERRA 
Sr Presidente, peço a palavra, oela
ordem.

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

o SR. GREGORIO BEZERRA 
(Pela ordem) (.) - Peço a atençáo
de V. Ex.... Sr. Presidente. e dos Hus
tres Constituintes para os telegran1as
que vou lêr. procedentes de Pernam
buco: .

"Comité Municipal da Gam~lel

ra, do Partido ComunJsta do
BrasU. pede ao companheiro Que
faça sentir ti. Assembléia Constl~
tuinte e ao Presidente desta a
nossa sede foi lnvBdlda pela po
llela para n§.o mais nos reun!T
mos. Pedimos providências em
nome da Democracia e da Jiber
dade de reunião. Nossas cordla1!s
saudaÇÕes comunistas. Gamelelra,
Pernambuco. linha Sul".

- "Assina êste telegrama. o secretário
do referido comité municipal do Par
tido Comunista do Bra.s~l. Sr. Eucll
des Alves Carneiro.

Outro telegrama - multo maIs
grave. para o qual chamo a atençio
de tôda a Assembléia, especialmente
dos Srs. Representantes da mR.lo
ria e, sobretudo. dos membros có
Partido Social Democrático de Per
nambuco - .diz o Reguinte:

"Lute; Carlos Prestes - Glória.
52 - R~o. DF. - (Recife) - Ao
Senador Melo Viana enviamos
se5n1lnte telegrama: - Em nome
proletariado e povo PernllJllbu.::t3.
solicitamos vossência.· Presld~l,te.

Assembléia Constituinte. órgão
soberano nação. medidas que Vl

sem Impedir manobras fBSC!Sli::lS

Pere'ra Lira. Carlos Luz. Ma.ce....
do Soares. ImbassaL 0l1ve1l8 So~

brinho e Cândido Marinho. Que
preparam ditadura fasc~sta Bra
sll. Levamos vosso conheclme!1to

-que. comIc1o reallzado Pauda.lho.
ambiente terror. cêrca de 50 sol
dados poIlcia. armados a fuzl' e
30 capang~. empunhando armas
cur't8.8. esperavam momento ati
rar DOVO daquela cidade no mo
mento em que voltavam de) coml
c~o. Um· camJnhAo. eomtuzlndo
O;8rtos popUlares, rol vitima em
boscada. tendo sido aS~~,$lnado

C·) Não foi revisto pelo orador.
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cidadão AntOnio Francisco Lira,
meml:lro do ParUdo COIllunlsta e
Pre~ldente da Liga Camponesa
de- lputlnga. Logt:> apos se verl~

flearam pr~s{)e~ cIdade Ibeci~e

tnUmeros' comunlstas ~ [01 p!'ol
bldo comido Parque 13 de Mato
Continua terror policia. tecao.
ontem. sido agredido cacet9.das.
por capangas. Lunagren. gazetei
ro '"F6lha. do Povo". Oscar 'F2\
tosa.. Tendo delega.ao polfela
aqllêle municlpl0 escamec:do rato
protE:stamos contra meCUdas ar
bitrArias descaso e atentado au
torldades contra llberdad"p.s de
~ocrât1cas e res);>onsaoUlzamos
peran te vosSenclB e conscM'Dcia
democrática da Nação. Srs. CQ.n
dido Marinho e João FerreIra de
L'ma. Se<::retãrlo' segurança. e
delegado Pauda]ho pela morte
Francisco Lira. Alertamos 10S

sência medIdas contra PartlJo
Comunista VISam a soberania.
Assembléia' Constituinte. - (a)
Richmond.·'

Senhores Contitulntes: há uma se-
. mana., prpcurel três ilustres Represen
tantes do P. S. D~. nesta Casa, para
lIlostrar-lhes telegramas no qual se
Informava Que a policIa .Invadira o
Comité MW11cípal de Paudalho. às
2<; horas, espancando os que a11 se
aehavam reunidos. e, não satisfeita, às
4 horas da madrugada. do dia. seguinte
arrombara a porta da. sede do referido
Comité, de lá :retirara móveis. livros e
todos 0$ utensUlos e fizera co1varas na.
rua. Agora, mais uma vez, praticaram
êsse monstruoso atentado.

Da.1. Sr. Presidente e Srs. Constitu
intes, vemos 'Q.ue os provocadores. os

. desorc:.elros. os inquietadores da fa
mflia nacione,l não são os comun.1stas,
mas a própria polIcia. que começa. a
cometer tôda a sorte de violências
contra. o proletariado e o povo de nos
sa pátria. Já é tempo de S. Ex.- o
Sr. Presidente da República. fazer com
que s~us auxiliares moralizem seu go
Vt!mo, porque. da maneIra em Que va..
mos. não podemos de forma alguma.
~ruza.r os braços.

Somos tolerantes e queremos con
tinuar ao se-lo; queremos marchar com

a ordem, desejamos a tranquiUdade da
fa.mms. brasileira. Mas a reação. es-

. ses crimes e torturas terão um fIm.
Não podemos admItir abuso; não é
POSSlvel, tanta tolerância. Um dia nos..
sa pacIêncIa se esgotará.

Vo~e3 - Oh! Ohl

O SR. GREGÓRIO BEZERiRA 
Os reacionários. os fascistas mascara.
dos ele democrátas poderão [lcar cer-.
tos de que. por comun1sta. que tom.bar
no campo honroso da luta. surglrie
mil militantes do Partido Comunista.
para substitui-lo.

Ainda outra dia, na Praça Tiraden
tes. bem próXimo do Largo da Cario
ca. onde se praticou a chacina poli-

. elal, as elementos do Sr. Pereira Lira,
pa.ra acabar com as filas do pão. aU
l'aram covardemente contra a po
pulação. que alf estava para adquirir
alimento. Depois, a própria polícia
acusG. os comunistas de responsávela
por éstes crimes e desmandos. JA é
tempo de a Assembléia ConstffiJ.lnte,
eleita democtàtIcam~nte pelo povo,
tomar medidas. como já tem feito em
outras oporturudades, para pOr têr
mo ás arbitrariedades da policia fas
cista que, infelizmente, estA concor
rendo para a anarquia de nOSsa pá..
tria. (Mufto bem. Palmas da flancad4
comunista. )

(Durante o discurso do Senhor
Gregorio Bezerra, assume a Pre
3iC!ência. o Senhor Otávio Man
gaõeira. 1.° Vke-Presfdente.) .

O SR. CAFE' FILHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. CAPE" FILHO (Pela ordem)
- Sr. Presidente, Deputado pelo Rio
Grande do Norte. fui testemunha da
remoção de grande número de traba
lhadores de meu Estado paro. a l\ln3."
zónfa. na tão falada "Camp~ulha da
Borracha." Meus conterrâneos :lUS
taram-se como soldados da borracha.
recebendo do Govér;no da República
a garanUa de assIstência no tra~lho

e s. promessa de que essa. se e5~eu

derja às respectivas famn~as Que
permaneciam no território do EstaC1o.
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Eleito Deputado a esta Assembléia,
interpelei o Govêmo sObre a situaçãu
dos referidos trabalhadores, e hoje,
Sr. Presidente. chegam às minna,s
mãos informações incompletas do
Sr• Mi~stro do Trabalho, porque
contam como êsses trabalhadores, em
n~mero superIor a cinqüenta mil. 10
ram removidos, mas não dizem eu,
que situação se encontram. Nega.m
até. a existência de um inquérito,
efetivamente. procedido. no qual ele
puseram, estou Informado, inúmera3
pessoas na zona de Mossor6 t AreJ.3
Branca.

Cont'nuamos a ignorar como se Cll"

contram êsses modestos trabalhadores
do Nordeste, trasladados por um sen
timC:lto patriótico para o vale am:l.
zônico, pensando deixar atrás de sI
as famflias amparadas e acreditandv
que concorreriam com seu tra.balho
para o ressurgimento do grande vale,
proporcionando. dall, a grandeza do
Brasil\-

Quando candidato a deputado, per
corri os municip:os de meu Estado e
em tôda pa.!'te, do Utoral ao ser tão,
mulheres pediam-me noticias dos
maridos que haviam seguido para o
Amazonas; pais interrogavam-me sO
bre a sorte dos filhos e filhos inda.·
gavam do destino dos pais.

Foram êsses. Sr. Presidente, os
mot'vos qUe justificaram mp-u reque
rimento de Informações ao Govêmo
sObre a. sItuação de tais trabalhad6
res .. O Ministro do Trabalho, através
do D:partamento de Imigração, a que
foi dIstribuído o processo, declara Que,
dos cinqüenta mil trabalhadores, re
gressaram apenas dois mil setecent.JS
e poucos a Belém do Pará. Dêsses.
dois lilU,. trezentos e' qUarenta e três
voltaram a seus Estados. E a infor
mação sllencia - o qu~ e multo

'grave - sObre a sorte, destino, vltJa
ou morte dos trabalhadores da bor
racha que penetraram o vale ama
zônico. Verifica-se. em síntese, 'lue
as autoridades administrativas só po
dem prestar esclarecimentos sôbre a
sorte de dois mil e setecentos e pou
cos trabalhadores dentro de çlnqOen-
ta m~ll .

o Sr. Paulo Sarasate - Os outros.
ou morreram na Amazônia ou estão
pedindo esmolas no nordéste, tal o
seu estado de penúria fls1cs. Foi
verdadeira catástrofe a batalha da
borracha. Causou âo Nordéste ma.1S
prejuizo em material h1UJlllno do q\l.e
a campanha da ItáUa ao material
humano do Brlisll.

O Sr. Ferreira de Souza -:-- Ape-.
sar de ter o discurso do Amazonas
salvo todos êles.•.

O SR. C~ FILHO - Agradeço os
apartes, que me fazem lembrar fato
por mim assistido.

Encontrava-me em Natal, precisa
ment: ao- chegar a viúva de um tra
balhador da campanha da borracha.
trazendo nos braços um filhinho de

.poucos mêzes. Soube que f.Lzera o per
curso desde o Amazonas a. pé, pedindo
esmolas para. prosseguir na travessia.

São ocorrências relatadas por wn
deputado do Rio Grande do Norte:que
já agora tem o testemunho de Repre
sentantes de outras bancadas.

O Sr. Rui Sa.ntos - Em minha ban
ca de jornal; Da Bahia., tive oporttl:11
dade de entrar em contaeto com de
zenas de trabalhadores da borra~hQ,.

que voltaram em péssimo estado da
Amazônia, formulando as maiores
queixas sObre o tratamento que!hes
fora aR dispensado.

O Sr. E"berto Rodrigues - E as
promessas t1Dha.m sido maldres.

O SR. CAFg FILHO - Muito obri
gado.

Sr. Presidente, meu comentã.l'lJ nas
cores vivas, Já não digo ele~a pa.
lavra, mas do testemqnho dos Repre
sentantes do Oeará à Bahia e todo
o Bra.s1l, de onde partiram os t.ra.ba
lhadores da borrachA, pretende q'le' C)

Govêrno· atual considere que a descr
gan1mçio econômica do nordeste e de
outras regl6es do pais pode &er atn
buk!a, em grande parte, ~ reme58a des
se elemento humano para a .Ama1.ô
ma. Nem deve o Oov!rno negar âs
PJulheresr 80S fllhos. aos paIs desses
braslleiros 1n!ormação segura sóbre a
situaçlo de cada um deles, para que
~bam, ao m.noar se os !eus !'BreDtes
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estão vivos oU mortos. (Multo b2m.;
mUito bem. Palrruzs. O ora4cr é cum
primentado) •

O SR. JOS~ CRIBPIM - Sr. Pre
sJdente. peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ~ Tem a
palavra o nobre Representante.

O SR. JOS'S: ·CRISPIM - (Pela or
dem) - (.) - Sr. Presidente, Srs.
~epresentantesr Venho falar em no.-'
me da. ba.ncada do Partido Comunista.
para cha.mar a atenção desta Casa,
particularmente. dos Membros na
Maioria, a fim que seja levada à. C01\

sideração do Govêrno a situação de
miséria. em que se enColltram os traoa
lha.dores da. Light, que há quase um
ano. vêm reclamando um reajustllmen- I

to de sB.1ário. no que até agora. não
foram atendidos.

Os trabalhadores da Light procu:-a
ra.ro fazer manifestação ao Presidente
da República, Sr. General Dutra. le
var-lhe pessoalmente um memorial
relatando sua sltuação. fazendo su
gestões concretas par9 uma rápida so
lução que libertasse suas famfiias da
tome. Entretanto. Sr. Presidente. c
Chefe de 'PoUcia e o Ministro do Tra
bâlho impediram tal manifestação.

Nomeadª" uma. Comissão Pa.rlamen
tar. para estudar o caso. esta. ouviu
inúmeros trabalhadores da Light,
constatando serem miseráveis os se.
lários que percebem. A Companhia,
poré;n, só forneceu lnformações ares..
peito dos maIores salá,r1os pagos na
empn!ss.. em geral, pessoal da adftzJ..
nistração. Foi pedido então à Light
fornecer relação geral de todos os sa
iárlos. o que até agora não se cum..
priu. "

Uma comlssão de operários, seXta
feira próxJma passada. velu a esta
essa soUcltar da Comissão Parlamen
tar Que estuda o caso dos trabalhaao
Tea da Light que se pronunciasse rà
pldamente para tomar posição e a.p!'e
.sentar sugestão concreta que resol
V~e lmediatamente a situação afli
tiva. dos aludidos trabalha.dores.

Os Diretores do Sind1cato "foram
convocados no Mln1stérlo do Trabalho
~ uma reuniAo. que se deveria !'e~-

(.) Não foi revisto pera orador.

I

l1zar por êstes dias; entretanto, at6
hoje isto não aconteceu.

O que decorre de tudo. Srs. Repre
senta.ntes. é que realmente a. emprêsa.
está ma.nobrando. Enqua.nto a. Llght
reacionária e exploradora. que é. ma:
nobra. e ganha tempO, a. Polícia. _
cujo Chefe. por infelicidade do po\'o
e dos trabalhadores é ao mesmo tem..
po advogal;lo da. emprêsa. - persegue
os trabalhadores. persegue 0$ mem
bros da comissão de salArlas, pre:nde
os. l1deres OPerários da Light, comete
tropelias, pratica. violência. contra.
êstes trabalhadores.

Cabe. portanto. Srs. Representantes.
aos da. maioria, aos homens do D9.r-

tido do Govêrno mostrar a situa.ção
difícil em que se encontram as tra
balhadores da Light ao Presidente da
Rej)ública para. que ~ste resolva com
urgência essa sItuação. para que ama.
nhã ou depoIs. Quaildo os trabalh&.
dores. premidos pela mIséria, depoIs
de terem recorrjdo a tôdas as fontes
depois de terem· ido às autoridades
do ~.4inistério do Tra.balho. depois de
terem ido à. Justiça do Trabalho, de
pois de terem recorrido à. Justiça do
Trabalho, depois de terem pleite~do

junto ao Gavêrno, depois de terem
vindo à Astembléia Const!tulnte, ce
pois de terem batido às portas da im
prensa. depois de terem procurado por
todos os meIos solução pacUlca e nã.o
a terem encontrado. depois de não
mais suportarem a situação aflitiva de
suas ramillas passando fome. dlant.e
das clrçunstâncias Que aQu!. relato, ti
verem necessidade de se declarar em
greve. não venham a Policia e o Mi
nistério do Trabalho afirmar que a '
greve foi feita pelos Comunistas.

Sr. Presitlente. os trabalhadoI"es não
podem mais esperar, visto como a vi:ia.
se torna cada vez mais Ca1"8. e étes
estão passando fome. Náo podem mala
esperar porque não desejam sulcldn.r
se e não querem ver os t!lhos morren
do ê. mlngus.

Dessa situação cabe B responsab1ll
dade a todos nós. membros da Assem..
bléia Constituinte, part}cularmente aos
homens da malorla, do partido do Go
vêrno.

O Sr. Presidente da. Repúbllca tem
tOdas as condiÇÕeS para resolver ('om
urgêncla o caso, A altura das necessl-
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da.des dos trabalhadores e das possl
b1l1dades da emprêsa que explora êsse
serviço, e ·que acumulou enormes e ex..
traorcllnários lucros. E' urgente. ?Ots,
atender aos reclamos do proletariado
da Light.

Tal, Sr. Presidente, a questão de
patriotismo que levanto nesta C9.8e..
deixando sObre todos nós a tremenda
responsabWdade de resolver o proble..
ma apontado ~(Muito bem; mu!to
bem.)

. O SR. JORGE AMADO - Sr. Pre
sidente, peço a pala.vra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR.. JORGE AMADO (Pela ot
dem) ( .. ) - Sr. Presidente, sou por..
tador de mensagem do povo e do pro
letariado de Santos à Assembléia
Constituinte~ .

Encontrava-me eu naquela cidade.
onde tive ensejo de falar num comi
cio rea llzado em •.s:omemoração ao
aniversárIo da legalização do Partido
Comunista, perante mais de 30 mil
pessoas. Já. tive oportunidade de di
zer à Assembléia que o COm!ClO cor
reu na mais perfeita ordem e. durap.
te o mesmo, enquanto o proletarli"do
e o povo de Santos acla.mavam os
nomes dos representantes dos di..
\"ersos partidos que aqui se levan
taram para defender aquêle pro
letarladc, aquêle povo e aquêla ci
dade contra as lnvenclonlces do Se
nhor Ministro do Trabalho, foi lem
brado à multidão que. se enviasse
uma mensagem à AssembléIa Consti
tuinte. solicitando Q.ue uma comlssl.o
de Representantes fõ...~se ao pOrto de
Santos estudar in loco a situação.

Se a comissão requerida aqui por·
parlamentares das diversas correntes
poUUcas já tivf'.sse sldo nomeada, tal..
vez não se. encontrassem os estivado
res santista.s em greve. como ora
acontece. I

Passo. Sr. Presidente, a ler, para co- 
nhecimento da Casa. a mensagem que
os próprIos trabalhadores de Santos
chamam de "pedido de socorro" e dJ·
riglda ao patriotismo e ao sent1meD-

(.) Não tal revisto pelo orador.

to democrátlco da Constituinte. Diz
êsse documento:

"O proletariado e o povo da.
cidade de Santos reunidos na
Praça da Repúbllca. em grande
comício comemorativo da data
histórica da legalidade do Parti
do Comunista do Bra.sU. a 23 de
mala. dirigem-se aos deputadOS e
senadores. eleitos pelo povo bra...
sUeiro para a Assembléia Nacto..
nal constituinte. sem distinção de
partido poUUco, num apelo ao seu
patriotismo e ao seu amor à de..
mocrac1a. em m.omento tão dra..
mático da nossa vida poUtica. O
povo e o proletariado de Santos.
especialmente os bra"Vos est1vado·
res das docas santlstas. vivem sob
o terror e as mais absurdas amea..
ças. como se 'estivéssemos não em
1946. após a derrota do náz1-fas·
cismo. mas em pleno 1937 quando
o ascenço mundial do ta.sc1smo
ditava o mostrengo intitulado de
Constituição de 37. Lares são via-'
lados em plena noite, casas de
famllias varejadas. dezenas de tra..
balhádores. prQfessôres e jornalis
tas encontram-se presos pela po
licia paulista. enquanto vários ou
tros estão desaparecidos, não se
sabendo Que des~lno lhes teria
dado a poUcla do Sr. Ollve!ra So
brinho - digno continuador de
Hlmmler. - dezenas de cidadãos
sáo caçados nas.ruas. como se vi-

~ vêssemos ainda em plena ditadu
ra .. Fechados éStão o Slndltato de
EsUvlldores e a Un110 Geral dos
Sindicatos dos Traba.lhadores de
'~n~,~~l~a~e~~~~

letárias que s6 mesmo a rocam
bolesca :lc1aginação do W..Jn1stro .
Negrão de Lima. provado 1n1m1go
dos trabalhadores, poderio. con
verter em subversivas. santos ê
ho1e lima cidade ocupada como
se· as autoriaades feslera1s lhe
houvessem declarado guerra p~
defender· o reginle de Fra:noo. pois '

. tol contra êsse inimigo da llber...
dade e da democrncla que se co.
locaram os portuários santlstas e
tol para.de!endê-lo que o 'MIIitS:'''
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tro do Trabalho. o Interventor de
São Paulo e o chefe da sua. Ges...
tapo desencadearam o tenor nas
ruas .da. nossa cidade, ..

Senhores Constituintes, confiam
o povo e o proletariado de san
tos no vosso patriotismoi Em San
tos 1n1cia-se o caminho da. rea....
Ção levantada pelos cestos do. fas";
c:1smo cam1nho que conduzirá, se
C) .deixarmos continuar. ao fecha
J2:1e.nto da AssembJéJa ~acional

Constituinte e à liquidaÇão total
ela democracia. jogando por fim
o Brasil no caos e na guerra c1
\Til.

Estamos, Srs. Constittúntes, lu
tanto pooUica e pa&.r.1ót-icamente
C:ontra a reaçsio e o faseim..>. Es
tamos cumprindo com o nosso de
~er de cidadãos. E con!1am.:.:s Que
essa Assembléia, eleita. pelo povo
brasileiro que nela. deposita as
suas melhores' esperança.$, também
,saiba cumprir o seu. O que pe
dimos é bem pouco: é que u.m.u co
tnissão de constituintes, compOSta
d.e representantes dos diversos
partidos, venhâ. a Santos, inves
tigar realmente o que ex1st~ as
razões dos trabalhadores, sua ação
e seus objetivos. E que, ~3.sea

dos nos resultados dessa Investi
gação, possa.is tomar uma firme
posIção para d.e!ender nossa Pá
trla contra os restos pOdres do fas
elsmo que estão, em dese~e:ro,

. tentando nos arrastar para. B. di
tadura mais obscurantista. e ter:"ro
nsta.

Esperamos, Srs. Constituintes.
que êste apêlo. 'V1ndo de ho:nf'ns
de todos os partidN) e tOda~ ~s

crenças religiosas, seja por vós
ouvIdo e a.tendido. E' o povo todo
de uma. cidade brasileira que- se
dirige, num pecUdo de socOrro. à
Assembléia Nacional ConstitUinte.

Em nome de trinta mil pessoas,
reuDidas na Praça. da República,
assinam, três espôsas de t,raba ..
lhadores presos. - Maria AUD'~t4

Nascimento. AméUa ArtZ.úto
~. - lraci Campo3.·'

E· êsse, Sr. Presidente, o angustiQsO
apêlo do povo ela clC1ade de Sa"l.tos.
E' po.sslv~l que, nomeada com v["evi
da,àe a comissão, 6uger1c1a - como
declarei - em requerimento assmado
par Senadores e Deputados, e tão .ln
closamente aguardada pelo proletana-

•do e pelo povo Sant1stas. possa ela ain...
da conseguir solucionar o caso que
vellJ. lançando no terror e no desespero
o povo e o proletariado de WIU. :.las
mais importantes citiade do Brasil

Era o que tinha a dizer. delxando
aqUi consignado o clamor de ~uantos

vivem na próspera cidade do Es&adG
de São Paulo lMuito bem; muito bt:,/t.
Palmas da bancada comunista..) I.

O SR. BENJAMIN FARAR - Sr.
Presldente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. BENJAMIM FARAH (pela
or<iem> (. ) Sr. Presidenta, no
dia 24 do corrente. encaminhei ~ V.
Ex.a indlcação em que solicito a.o Poüer
Executivo, por int.ermédio da Mes:l. o
emprêgo de parte cli:l fundo ~clal...
sindical na construção de escolas e
hospitais.

Deixei de tecer qualquer comentá
rIo em tôrno do assunto, de vez que.
naquela tarde, os parlamentares esta
vam inflamados com certas oc()rr@n
cias verUlcadas no dia anterior.

Encaminhada, todavia, a indicação
nos últimos minutos daquele mesmo
dia, o serviço de impressão - menção
honrosa se lhe faça - no dia se
gUinte dava publicidade ao documEfnto.

Seria desnecessário, Sr. Presidente,
encarecer aqui a importância. do pro
blema do amparo à infância. Esse
amparo. porém, deve ser, a um tempo,
c' educação e de saúde. Resolver
um problema isoladamente, sem aten
de- a outro, seria obra incompleta.
Não pedi Que se utilizasse o 1mpõsto
sindical para construção de escolas
e hospitais, porQ.ue. segundo o artigo
592 da Consolldação das Leis do Tra
balho, êsse 1mpôsto é dividido, desU-

(.) Não tol revisto pelo orador.
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Getúlio
Assem...
em 15

nando-se 60% aos s1:ldicatos. que COD
s::.gram uma parte à proteç§.o da ma...
temidade. ass!stênc1a medlcodentAr1a.
colOnIas de fér1as e outras utilldades.
Outra parte cabe às Federações e 20%
- se· não me falha a memória 
são entregues ao fundo soclal-sin...
dica!. Nossa infância. entretalIto. como
sabemos. até o presente momento ain..
da não teve todo o amparo necessário.
E' bem verdade que alguma. coisa
~ fêZ em beneficio dela: achava eu.
mesmo, que parte· daquele fundo de
veria ser utilizada na construção de
escolas e hospitais. especialmente para
as crianças filhas de trabalhadores.

Sr. Presidente, sem dúvida trata-se
cl ~ assunto Que não pode ser agitado
nem resolvido no curto período de
cinco minutos. Reservar-me...hei, pois,
para outra oportunidade em que for
contemplado com o uso da palavra, a
f1m de poder novamente trazer a de
brl' ~ tão importante assunto.

~ra o que Unha a dizer. <Muito
bem, muito bem..)

O SR. BRIGIDQ TINOCO - Se
nhor PresIdente, peço a palavra. pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. BRIGIDO TINOCO (.) (pela.
ordem) -' Sr. Presidente, venho à
tribuna para enviar à Mesa um re..
querimcnto. que em breves palavras
justificarei.

Sr. Presidente, da última vez em que
subi a esta tribuna fiz. em slntese. o
histórico do nosso ensino primário.
desde o Brasil colônia aos nossos dias,
dc-monstrando o nosso gõsto pelo feti
chismo Icteralista, em detrimento da.
educação popular' e concltando o povo
a. que seguisse. pelo menos. o exem
plo do MéxIco, de março do ano pas
sado. que reuniu a mocidade univer
sitária. o exército. a imprensa. o rádio
e as assoc!açõeS para uma cruzeda
sem precedentes contra o analfabe
tlc;mo.

Infelizmente, os nossos homens de
campo estão sem assistêncIa, enquanto
cêrca de 5.000.000 de crianças não
frequentam colégios. E. o que é pior:
a freqüência continua em estado pre-

câr1o. sendo de apenas 8% a percen.. 
tagem. dos alunos. que chegam ao fim
do curso pr1már1o.

O Sr. Campos VergaZ O
assunto sôbre o qual V. Ex.- estA
!-a1a.n<lo é tmpOrtantissimo. porém.
como mecUda 1nlclal, as autoridades
do Pals dev1am permlt.tr a. alfabe..
tliação gratuita e, a.té os cursos prI..
mários gra.tuitos em todo o territó
rio nacional. Lembraria a. Vossa
Exx:elêncla que em multos Est.ados as
autoridades públicas criam verdad-eiro
embaraço à alfà.betização e à minis
·tração do ensino primAr1o.

O SR. BRtGIDO TliNOCO· 
Em tempo oportuno falarei longa
mente sôbre isso.

A verdade ~ que precisamos, desde
já, disseminar escolas primárias e
professôres elementares pelo Brasil
afora. A êsse prDpósito, vejamos al
gumas opiniões de destacadas per
sonalldades, em abon'O dessa asser
Uva:

Diz o ar. Lourenço Filho, em seu
l:iw<o "Tendências da Educação Bra..
sileira'~, pá.g. 63:

"O número de postos de ensino
aincla necessários para cobrir a
área. escola.r!zável e ainda não
escolarizada, seria o de algumas
dezenas de mIlhares".

Pondera., ainda, o mesmo professor
Lourenço Filho, agora em seu pre
fácio magn1fico à obra de Teixeira
de ~1tas, intitulada '~O ensino pri
mário no Brasil":

"Para 8 milhóes de crianças
nessas condições (isto é. em Ida-·
de escolar), não foi ·surpreza sa
ber-se que pouco mais de 2 mi..
lhôes estão arroladas nas esco
las" •

E o próprio mestre Teixeira de
Freitas. nessa mesma obra. pâgs. 25'
e 26, assegura que a nossa á4"ea es
eo1aJr é apenas de 733.664 Km2
(pouco ma.1s que a supecnficie de

.. Goiés> , D'um território de 8 e melo
milh6es de Km2.

.Adia.nta o eminen·te Sr.
Vargas, em sua Mensagem à
bléJa Nacional Oonstltu1Dte.
de novembro de 1933:
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"Dla.ncte da rea.11dade das cl
tns. não cabem conjetUTa15 oti
mistas. Não é Po&i~l ensinar
&em escolas. O n!lmero das ex1s
tentes estA. mwto squem das ne
cessidades" .

Frota. Pessoa. em seu a.rtlgo ul)l_

vulgaçá.o do ensIno primá.rlo". pu
blicado na. Revista Braslletta de Es
ta.t1stü:.a. do Instituto Bras1Jefro de
Ge~1a. e Estatistics.. assim se ex
pl'1me:

"O problema brasUeiro consiste
nisso: educar. para que se trans
Iform.em. em el~m.entos aUvos do
progresso nadon'8.l, ()5 milhões de
.s.er~. desamparados de asslstên
cla., que desdouram nossa civl1l
r.acão·' .

lSaia,g Alves, em seu artigo de ou
tubro de 1941, publlcaodo também na
revista patrocinada ~ pelo Instituto
Bra.s.1leiro de GeOgTr'3.tia e Estatística,
d~:

"Se tomarmos por hase a po
pulação de 8 a. 12 ano.s, o Bra.
&11 precisa organizar 89.&20 es
colas primárias":

E acrescenta., com um certo exa
gero, em seu brilhante" artigo:

"Há, pois, fora das escolas, 7
mBhóes e 400 mil crianças".

Sr. ~res1dente, aspecto idêntico se
observa no tocante ao ensino agrf
COla. Pals conhecido como essencial
menu agrícola., não se melhora, aQui,
a educaçáo em função do trabalho;
não se protege o agricultor na téc
nica do serviço, nem se faz a difusão
do en.s1no rural. .

Estamos, pràticamente, ·sem ensino
rnra.l e sem proteção aos homens do
campo que recebem o valor de seu
tra.balho em bonus de mercadorias,
em favor de latifundiários, o que é
um convite permanente à deserção,
ao abondono da lavoura, quando d~

viamoS tudo !azer para a. ressureição
agT1cola do Brasil.

O Sr. CampOs VergaZ - Acres
cente V. Ex." que ene()nt.ra~ClIS ns.s
clda.des essa situação verdadeiramen
te d1!fcil.. com o goravfssim-o problema.
de 1ocaçáo. de habi·taçlo, em virtude
da. fuga. do homem do campo, pro
cua:a.ndo melhoria de vida. ..

o SR. muGIDO T.1NOOO 
E êsse estado de coisas nlto pode
ser elimInado ou dosado através de
medidas drã.st1cas, mas com o a!as
tatnento dos êrro.s soclaLs apontados
pela região e condenados pela cons
cJéncla da Nação.

Os males, entreta nto não vêm pro
priamente dos govêrnas, mas do nosso
regime tributário, em virtude da pés
sima discriminação das rendas pú
bUcas, verdadeiro atent~do contra as
células prImárias do pais. CareceJnos
de medidas amplas nE';:;se ;;entido.
Os munic1pios do Bra~!] se transfor
maram em feudos, contrariando jlro
fundamente o nosso re2;lIne eS~(1 ta 1.

O govêrno deve tomar medid:ls
nesse setor. invadIndo atributções,
porque não existe centralização no
l11terêsse geral. O govêrno central deve
de qualquer modo, correr em socorro
dos estados e 'munlciptos. por tnte~

rês.se vital.
Se neste momento a Assembléi:\

Constituinte tem a. responsabflUade
da nova discriminação das rendas pú..
cUcas, ao g<Jvêrno compete. desde já,
o início da campanha redentora.

Somente os movimentos eternoi ie
terminam o merecImento dos homellS
e plasmam a consciência da' Na~ij.o.

Era o Que tinha a dizer. 01uito
bem; muito bem. Palmas.)

O orador envia à MeSa o se··
guinte:

.
REQUERIMEN'I'O NP 191, DE 1946

Solicita informações sôbre: se
o govêrno cogita de algum plano
de educação popular; quais as
m.edidas do govérno para mel1zo
ria de jreqilência escolar e se
pretende iniciar campanha para
construcáo de escolas. principal
mente tio interior. '

Requeiro que. nos têrmos do :'lrL!
gr, 61, parágrafo 5.°, do Reglm~nto

a. Mesa da. Assembléia Constitul!lt.e
solicite ao Sr. Ministro da Educação,
q>m a urgéncla Que o assunto merece,
as seguintes lnronngc;~s:

a) se o govêrno cogita de algum
plano tle educação popular, capa? de
oferecer aos homens e às famWas dos



-364-

Cd.mpos uma. Instrução em funçA.o do
tra ba.lho. protegendo, assim. o agrl
cultor na técnJ ca do serviÇO;

bJ Quais as medidas postas em prã,·
t1ca pelo Govêrno par.1 a m~lhcr1a

da freqUéncia escolar. QUt. se ,encon
tra em estado desolador,-tSÕrqu~nto
se sa.be pouco mais de 8% de aliJ.Dos
:fina.lizam o curso primãrlo. em VI:'''
tude da falta de livros e àa est:a.ssez
de roupa e allmentação;

C) Se o Govêrno pretpnde InIciar
grandiosa campanha para a cOMtru
ção àe escolas. ~ princIpalmente lio in..
terior dos Estaàos, visto como milllõcs
dE crIanças. se encontram sem colé
gios, tendo em vista que a nossa. área
escolarizada . não passa de cêrc3. de
'150 .000 km2.

Sala das Sessões, 27 de mato de
1946. - Briafão Tinoco.

O SR. BARRETO PINTO - Sr.
Presidente, peço a pala.vra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lavra o nobre Representante. '.

Q SR. BARRETO PINTO - (Pela
ordem) - SI. Presidente, Srs. Cons
tItuintes: na "semana ministerial" que
venho fazendo - sob minha exclusi
va responsabll1da.de, sem de longe ter
nela qualquer interferência o meu
PartIdo - pretendia, hoje, conforme
ontem anuncieI, tratar do Ministro
de Estado dos Negócios do Trabalho,
Sr. Otac~o Negm.o de Lima. cogno..
minado, bem ou mal~ o "campeão das
greves. to .

Entretanto, prefiro adiar por 24 ho
ras essa parte, em conseqüência da
entrevIsta hoje concedIda a um dos
vespertinos desta cidade pelo General
Góis Monteiro, MInistro da Guerra e.
também, "Comandante-chefe dos gra
nadeiros de Offenbach. to

Depois de comentArios desairosos ce
B. Ex.a aos partidos politlcos do Bra
511. há. o seguinte trecho:

.. O General Gols Monteiro vai
fazer a barba. numa saleta con
tígua, onde o seu famoso papagaIo
hoje permanece em estranho sUên
cio ..Mas a conversa continua. Fa
}a-se da Assembléia. e, então. o re-

porter se lembra de formular &
seguinte pergunta:

- Tem fundamento. General.
s. declaração do Deputado Bar
reto PInto, na. se'JSão de ontem da.
Constl·tulnte, segundo a qual o Mi
nistro da Guerra, vendo as coisas
pretas. vai demitIr-se?

Em tom Incisivo, S. Ex." diz:
- Não respondo a indecências. 'lO

(..Risos.)
Antes de fazer reparos em tomo elas

declarações do General Góis Monteiro.
devo dizer que o papagaio a que se
retere, seu companheiro de casa, é
por S. Ex.a próprIo chamado .. General
Góis Monteiro ... ., .

Não afirmei, seria. in~apaz de afir
mar, que o Ministro da Guerra hou
vesse declarado que deixaria o Minis
tério. O que referi, e agora reafirmo.
t 01 ll.Ql8. noticIa veiculada por vesper
tino desta cidade, de que S. Ex.a dei...
xaria áquela. pasta para voltar a uma
Comissã.o. Que está spgura.ndo, muito
rendosa.. na República' Oriental do
Uruguai.

Mas, agora, aceito a expressão do'
Ministro; admito mesmo o confronto.

Que dJzer-s~... Srs. COnstituintes, de·
tun tenente coronel, da confiança dq
General Sezefredo dos Passos, compa.
nheIro do Sr. Ota.vio Mangabeira,
nomeado para uma Comissão pelo se-
nhor Washington Luis. e. que trai o
Eeu Ministro. vindo como Chefe do
Estado Maior com. a revolução de ::JU
tubro de 19301

Que dizer-se, no tocante à Revolu
ção. de 1932, em São Paulo, em qu~.

morreram. aquêles bravos brasl1eiros,
preparada que foI pelo General Go1s
Monteiro, que velu à Capital da Re
pública,' contando com a adesão do
RIo Grande do. Sul? Isto é que náo
"lode ser decenta e Isso mesmo declare!
ao Sr. Getúlio Vargas, quando 'O'e10 o
golpe do plano Cohen, que até b.o1"
n1nguém sabe, e que o Sr. General
Góis Monte~os disse não existir.

Ainda foi o Min1stro da. Guerra do
Sr. Getúlio Vargas quem preparou o
movimento que culm1nou em 29 de
outubro, e que poderia ser ~eito por.
quem quer que seJa.~ menos pelo Mlu1s-
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tro da Guerra. para. dep6r o Sr. Oe
túl10 Vargas.

Poderia. ainda re!er1r-me Ao oUgar
quis. de Alagoas, mas reservo-me o
direito de dizer que sáo "indecêncIas".
Nunca segurei cargo na minha V1da
como S. Ex.!So está fazendo com o d~

Montevidéo.
Sr. General Pedro Aurélio de Góis

Monteiro: enquanto seus soldadinht)s
de Ofenbach me permitirem. dests.
tribuna direi a V. Ex.a que re1JlIo a
iDslnuação de indecência.

O Sr_ Góis Monteiro - v. Ex:a só
o faz desta. tribuna .

O SR. BARRETO PINTO
Sr. Presidente. vou enviar, para. con
fronto, requerimento à. Mesa, em que
'Peço seja informado quanto S. Ex.a
recebeu para Ir a Montevidéo, porque,
segundo se diz, houve duas ajudas de
custo.

O Sr. Georgino Avelino - E' lnver
~ade de V. Ex.a Ao contrário, resti
tuiu o que lhe sobrou da ajuda de
custo. quando foi a Montevidéo.

O SR. BARRETO PINTO
E' o que veremos com a resposta. da
informação que peço.

O Sr. Nereu Ramos - O General
Góis Monteiro é um dos mais brllhan
tes oficiais do Exército Nacional.

O Sr. Geargino Avelino - E ' um
pa.drão de virtudes pessoais e públi~as.

O Sr. Góis Monteiro - O orador só
acusa na tribuna.

O SR. BARRETO PINTO
Estou procurando me conduzir com.
tOda. serenldade. Referi-me, portanto,
a S. Ex.a apenas em rápidas pincela
das.

O Sr. Georg{no AveZino - Citando
uma. série de acusações inver1di~a.s.

O SR. BAR~O PThITO
V. Ex.a nega que o General Góis Mon
rte1ro foi nomeado pelo General N~swr
Sezetredo Passos, e que veio chefiando
a Revolução?

O Sr. Georgfoo At>eUna - Não po
demos estar aquI apurando casos pc
Uticos, nem. quest6es partldá.rias ou
oriundas de convicc;6es ldeol6g1cas.

o SR. BARRETO PINTO
Estou procurando 1mpr1m1r serenidade
nas pa.la.vras que pro.tiro. Acredito
mesmo que a. expressão usada pOO" Sna
Ex.a não foi bem tra.duzida. pelo rl'
llorter, porque S. Ex.a. não Unha. o
direito de se referir desta forma. a. um
Representante da Nação, que pode ter
FOu<:o valimento, mas que sempre tra.
tou s. Ex." com o devido respeito, pelo
cargo que exerce.

Enviando meu requerimento. não
contesto que S. Ex.a seja êsse orna
mento de qualidades que acaba. de dJ
zer o l1der da. maioria., e também o
Sr. Primeiro Secretário, ambos meus
amigos.

Reafirmo, porém. desta. tribuna, mi
nha declaração ao Sr. General Góis
Monteiro de que as expressões usa1u
por S. Ex.a não me atingiram, rJca
raro no tapete desta Casa.

Era o que tinha a dizer. (Muito
bem; muito bem.)

O orador envia à M e3B o te
guinte:

REQUERIMENTO N. o 193, DE 1946

Solicita informações ao Mlnb
tério das Relações Exteriores (I

Tespeito de ajudas de custo pa..
gas à membros da Comissão Pan..
Americana.

Requeiro que se ofIcie a.o Mln1sté..
rio das Relações Exteriores indagan
do qual 8. importância recebida pelo
Sr. Pedro Aurélio doe Góis Monteiro.
inclusive a.juda de custo, como mem
bro da. Com:lssão Pau-Americana., com
sede em Montevidéu.

Ss.la das Sessões, 28 de maio do
194G. - Edmundo BaTreto Pinto.

(Durante o discurso do Senhor
Barreto Pinto, reassume a ~m

~!ncla. o ·Senhor Melo VldftCl.
Presidente) •

O SR. CAMPOS VERG.A1~ Sr.
Presidente, peço a pala:vra.. pe1& or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem & pa
18:v1'8 o nobre Representante.
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o SR. CARLOS VERGAL <Pela
orelem) (.) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex.a seja publlcada no
"D~ário da Assembléia.... 1nc1us1ve os
nomes dos que Já subscreveram. a
moção da União Sindical dos Traba
lhadores de São Paulo e mais os te
legramas anexos, correlaclonados. to
dos, com os úlUmo3 e graves aconte-'
cimentos reglstl"lLdos de 1 de mala
para cá. São vozes do povo que :Je
levantam para clamar por seus dI
reitos feridos. E' justo e natural, que
essa colenda Casa os leia e lhes dê a.
necessária atenção. (Muito bem.)

O orador envia à Meso. o se
guinte:

REQUE:RIl'4EN"l'O N.o 192. DE 1946

Solicita sejam publicados no
..Diário da Assembléia". a m'OÇ40
da União Sindical dos Ttabalho.
dores ele São Paulo e os telegra
mas ancos. referentes aos acon
tecimentos de 1 de maio. .

Requeiro a V. Ex.a detenn!ne se
Jam publlcados no "D~árIo da. As
sembléia", a circular inclusa, os no
mes qUe a subscreveram, a moçáo da
UnIã.o SindIcal dos Traba.lhadores
do munlcfplo de São Pa.ulo e mais \lS

telegramas anexos, correlac'onados
todos com os últimos e graves acon
tecimentos registrados de 1 de mab
para cá; são vozes do povo, as quais
se leva.ntam para. clamar por seus d!
reitos feridos e é Jasto e natural ~Ud

esta. oolenda Casa as ouça e lhes d~

a necessária atenção.
sala das Sessões, 28 de mala d6

1946. - CampOS VergaZ

-O SR. ALOISIO DE CASTRO
Sr. Presidente, peço a palvra. pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa-
lawa o nobre Representante. .

O SR. ALOISIO DE CASTRO
<Pela ordem) (.) - Sr. Pres1dente.
nAo venho. neste momento, fazer um
discurso a mal:l, derredor da poUttca
ba181na. por 1s:so que. nesta Casa. cole.
gas meus já dela se ocu~, traçan-.

C·) Não tol revisto pelo orador.

do com tintas vivas o que ocorre aU
com o. Interventoria Marback. A des
peito disso, porém. Sr. Presidente, e
para que fique constando dos Anais
desta Casa mais um elemento de pro
va a>ntra a ação nef~ do atual In
terventor baiano, trago a esta tribuna
um telegrama, entre muitos que tenho
recebido, a demostrar de como se vai
~overnando minha terra nêste perío
do de triste memórIa. :a: um telegrama
para o qua.l chamo a atenção dos meus
nobres colegas. a fim de que possam
apreciar a orlentSIÇão e a ação do In
terventor Guilherme Marback. - ~

de Ca1teté:

"Devo comunicar-vos Prefeito
Alfredo Silva vg depois demitir
professor municipal vg remover
doIs arrecadadores persegue lmple
dosa.mente outros para demitirem
pt Desilud1u suplentes delegados e
inspetores Quarteirão respectivos
eMgos pt Todos Distritos nossos
correllgIonários são IntIma.dos De
legacia e humllhados pt Remeto
vos registrado correio documentos
5Ôbre graves ocorrênc1a Vila Iga
pora pt Dr. Promotor Públlco ates
tou ver ali diversas pessoas encer
radas prisão vg pelo Tenente Ar
tem1ro Barbosa. vg onde constatou
existência humilhante Instrumen
to tortura palmat6r:Ja colocado lu
gar dcetaque pt Entre êsses prê
806 "estava nosso correligioná.rto
Jolio Lavras Na.sclmento vg sua.
espô5a e filhinha onze anos vg que
foi ameaçada de paJma.t6r1a pt Ivo
Fagundes Cotrim liUPOrtoU expe
riêncIa enforcs.mento a.té sobrevir
hemorragia. pt Esperamos até mo
mento providências Govêrno con
tra essas Inomlnáve1s perseguiç6es

. não obstante tão .dUI'3.S provas ~
dos contlnuam solldárl06 Patrtldo
Social Democrático pt Sauds'
Antônlo VleJrà Delegado do Part1
do Social Dem.ocri.t1co em Caitité'· •

bte telegrama, Sr. Presidente, que
sobe de 1InportAncla e desafIa contes
tação, porque - como ouv1ra.m Vossa
Excelência e 06 demais Constitulntes,
- se apoJ.a, até no testemunho do
Douw Promotor Públlco da Co~
de caet1t6. define de como se vai orl-
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entando e cUrlgindo o Interventor Uar
baek de referência aos seus ex.-oorre
llgloná.r1os balaDos, uma vez que Sua.

\ . Excelência. hoje, não é senão um trai
dor dêsse Partido. como já o acentuou
e demOIlStrou ao vivo o meu llustre
colega. Deputado Vieira. de' Melo. Que
ro pois qu'e fique reg1st1'ado nos Anais
-da Casa. êste telegrama. bem s!gnlf1
cativo. (Multo bem).

SR.. ,PRESIDENTE - Vamos,
agora, passar à ma.téria. da ordem do
dia.

Oontinua a discussão do requeri
mento n.o 30. de 1946.

Pediu a palavra o Deputado Me
deiros Neto, autor do requerImento.
De scônia com o Regimento, dou a
palavra a. S. Ex.a.

O SR. !l.mDElROS NETO - senhor
PI'esidente, Senhores Representantes:
's.cha.-se em cUscussão, neste pleIlá.r1o.
·0 requerimento sob n.o 30, de minha.
autoria. no qual expenüi e formulei
um pedido ao Exmo. ar. Ministro da
AgricultUIa. no sentido de que .1n!or
ms.sse o anda.mento da organa:e.çá,o da.
O o m p a. n h 1a H1d.roelétrlca do São
FrancJ.s,ço.

Já alguns oradores se pronUIlC1a.ram.
sôbre a oportunlde.<te. a urgêncJ.a e a
-premênda desta obra de monta. e de
TtUto, Que desatla o 1nterêsse da na
cionalidade inteira.. Ouvimos. com.
atenção, que êles marcaram e a..ssina
laram o quanto vale para a. economia
do noroeste a solução dêste problema,
que constitui, para todos nós, legitima
reivindicação, no sentido da. recupera
ção econômica. daquela. .região. Va.le
tanta a lmporlâ.ncia dêste assunto que
quase eu não precisaria falar dêle,
visto como, não só está no interêsse
da. opinião pública, como também já

. passou para os corredores da h1stórla.
Senhores, ti no São Francisco é

por demaJs eenbeddo como o traço de
UIrlií.o. riscado e aberto no coraçáo da
·estrutura geográ.fica do país. E o ca
minho, a via móvel de penetração. nio
só no sentido demográfico. como no
da comunhão pol1tica da naciona.l1
dade. Pera nós tem êle ml.ssãc pre
ponderante, sobremaneira influente
DOS destinos pátrios. desde o embasa
mento etnogrã.t1eo do n0650 pcn'o, até

os dias por onde nós hoje perlustra
mos. A!pesar de tanto êle se a.%lorar
no dominlo da história, infelizmente,
Llclnio Cardoso afirmava que o São
Francisco era. um rio sem história.
~ contrastando lsto, afirmo que o
São Francisco é a caudal que, melhor
mente, se entrosou no âmbito do pas
ss.do. porque. com uma. pa.rcela gi.
gantesca, se constituJu uma pIlastra
histórica. da v1da do pais, nascente e
florescente.

O século XVI, por exem:>10. re ..
afirma a posição do São Francisco
como o de êle servlD.Cio de caminho,
de marcha heróica.. para. que o Brasll,
que vinha da. esmeralda ltquida d.o
Atlântico, penetrasse no oeste. estabe
lecendo a. com.unhão entre os que se
achavam no litoral e aquêles que se
encontra.va.m dlntro dos sertões.

O século XVII apresenta o São
Francisco como o veículo de conquista.
em que o hOIllem vai condensar. de
mogràflcamente, éste :Brasil que aInda.
tinha como meros ha.bitantes os in..
dfgenas, que viviam em DessaS flo
restas.

O sécul'O xvm é aQuêle em que o
São F'ranc1sco aparece. dentro da rea.
llda.d.e objeflva. do nosso destino bis-
tórIco, como grande fator de explora
ção, como base ~ obra das grande.!
bandeiras, que procura.vam o dom1n10
geográfIco do Brasl1.

No século nx, o 510 Francisco se
nos a.presenta como no período de sua.
navegabiUdade. no auge, em que o
Impé110 se volta para êle. vendo &

possfbUiàa.de de aproveitá-lo eomo a.
Via móvel. por onde o Brasil haveria.
de cam1nhar, na sua grande conden.
sação econOm1ca e na sua Imensa
pIasmação. polfUaL.

O século XX é aqul!Ie em que o
São .PrancJsco se nos apresenta como o
grande 1ator. como a plJnderável ex
pressão econômIca. C8J)2Z de estabe
recer a recuperação para êsse ângulo
da tetra brasWea, por demais despre
zado pelos homens malgrado vfssemos
sempre nele a coluna mestra de uma
renovação nacional no dcnn1nl0 eco
nômico. E: êste o ponto capital que
ferimos. neste instante: o aproveit&
mento do São Francisco. na sua ca
choeú'a. na. !lua. ca.tBdupa. para. este



organismo novo do Nordeste Que que
remos emoldurar. na. recomposição da
economia. nacional.
. Senhores. a Cachoeira. de Paulo
Monso, OS nossos mafo!'es a deno
minaram e a chamaram de "sumidou
ro", -'porquanto pensavam que, quan
do o homem deixava sua canoa., no
BaIxo São Francisco, ao atingir Pi
ranhas, hoje Marechal Floriano, não
poderia mais delongar e estender sua
trajetória. Ficava ali. E eis que o
sonho pollm6rflco da. gente do nordes
te concebia que êss chamem fugia
:por baixo da terra, para aparecer
DO Médio São Francisco. Essa con
eeIlção do homem pr1mevo e prlmitlvo
de nossa. geração, para. nós Vem tra
duzir que aU, de fato, estava a pai
sagem viva, onde deveríamos. conju
rando e desafiando todos nós para~
comunhão de mterêsses comuns. aquê
le sumidouro que devia transtonna.t'
se e a;>arecer como esperança perene
para a economIa nacional.

Senhores, a Cachoeira de Paulo
Afonso. já afirmara alguém, debru
çado diante da sua paisagem Uquida:
·uVê-se. sente~Re e não se descreve".
Não é essa a feição que defrontamos
dentro da compreensão do seu poten
c1al hidrâuUco. Vê-se, sente-se e se
descreve a Cachoeira de Paulo Mon
50, comó uma exprssão capaz de er
guer a economia. do povo do Nordes
te. tão angustiado e anuo, há tantos
séculos. em busca do homem habillta.
do a remover os obstáculos e as' dJ!1
culdades, dispOsto a encetar uma· ca
minhada certa e segura, para sua com
pleta rellab1litação.

Marquemos os tempos. O Império
pôde resolver o problema da navega
·b1lldade. Aproveitou o São Francisco
como via móvel, como caminho por on
de havia o homem do lltorial de pene
trar o coração do Brasll.

Na República, vários foram aquêles
que tentaram do recintO desta. Casa.
.levantar essa questão magn.a. para. que
ela, debatida, constituisse um progra
ma de govêrno, de caráter adminis
trativo. Mas, 1nfeUzmente, nunca che
gou a bOm têrmo. Os homens olha
·vam. mais para o PaláCIo do Catete do
que mesmo para o grande problema. na-

cIonal. •• Chegamos ao auge, parem.
em que um. fllho do Nordeste. pernam
bucano da raça de Nabuco, pensou que
o problema deVia vir à flor do conhecI..
mento dos nossos homens públicos
para ser resolvido. Foi ApolOclo Sales.
meus senhores, que galvantzou uma.
situação, que fê-la. chamejar diante de
nossos olhos, como uma pira. de fé' e
de esperança. .

BIt> tt'oux~ ao nosso conhecimento
que o problema da Cachoeira Paulo
boLor":o já tinha a maturidade pre..
cisa para. ser resolvido.

..l.~áo podemoS mais contemporizar.
As razões multlfárlas de tal maneira.
sc_ conàensam em àerredor dêle, que
nao podemos colocá-lo à margem,
como se fôssemos indiferentes a uma.
situação angustiante para a vida do
Nordeste. A CachoeIra Paulo Mon..
so podemos aplicar a sentença do
grande pensa40r americano: "Ou re
solvemos o problema do Mlssourl ou. .
então não podemos esperar que um
povo, aflito e faminto, possa pertencer à
comunidade dos Estados Unidos. U Em
nosso caso, devemos confessar: Ou
recolhemos aquêle potencial hidráulico.
dando, com a sua hulha. branca. in..
cremento para. a vida do Nordeste

~ .
ou nao podemos mais pensar no cau-
daloso rio, senão como parcels. que
estrutura a terra, mas que não co
1 mga. na vida econômica nacional f

Eis. portanto, diante de 'nós. o pro
blema da Cachoeira. de Paulo Afonso.
Já se acha organiZada a Companhia.
Os planos foram devidamente estru
turados. Falta, apenas, que o Sr. Pre
sidente . da República, não pensando
muito nos dois D.l1lhões de cruzeiros
que angustiam o orçamento vigente,
queira dar a devida .composIção da
queles que vão e devem dirigir a Com
pa.nhia Hidro-elétrica..

Acreditamos na palavra do Presi
dente Dutra.. FoI êle quem, em memo
rável discurso, pronunciado no Par
que 13 de Maio, em RecUe, afirmou
ao povo do nordeste que os problemas
do São Francisco teriam solução. Por
outro lado. de maneira eloqüente e
lntellgente. declarou em entrevista lL
!'evista Pan-Estadual que o aproveita
mento da Ca.choelra, serla apreclável
contingente para a SOlUçA0 da. econo-
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mia. nordestina. E como S. Ex.a, todos
nós, Representantes do Nordeste, per
tençemos a :::laisquer correntes de

. opinião, formemos quaisquer partidos
lloliticos, temos um pensamento co
mum: o problema da Cachoeira de
Paulo Manso já. está. suficientemente
maduro 'para ser resolvido. E por que,
senhores, queremos a solução dêste
problema? Já. afirmei que essa. medida.
slgniLca a redenção da economia do
Nordeste. é a sua recuperação para a
comunhão econômica do Brasil, é o
grande meio que vamos dar ao nor
destino para que, possibllitado pela
economia, encontre uma. fixação me
lhor no seu melo ambiente e se torne
elemento útU e capaz de gamntlr
n expansão etnográflca, social e eco
nOm1c~ da pátria. (Muito bem.) :e
1$0 o grande fator para a colonizaçáo
do Nordeste, tantas vêzes prejudicada
pelo êxodo injustificável e por uma
emigraçáo, que se faz, progressivamen
te, tomando-o quase deshabitado 
permitam-me a hipérbole.

EIs. senhores, um caso que posso
trazer à baUa. neste instante: o do
meu Estado das Alagoas. Lá. no censo
de 1920. ver1flcamos Que a população
Er~ de um mllhão de habitantes. E.
com que desdouro e desaire para nós,
apuramos que o censo de 1940, apresen·
tava Alagoas com novecentos mil ha
bitantes! Qual, senhores, o 1ndlce que
r- -:oreceu essa degradação. de ordem
etnográ!ica, na órbita doméstica de
EStado tão próspero como sempre fol
Alagoas, cidadela de glórias, não só
pc· ~s seus grandes generais, como Gó15
Monteiro, mas também pelas suas
grandes expressões intelectuais, como
TaV:lTl"''' Bastos! (Apoiados.)

O fator e ~te: os Estados do nor
deste, sem economia. que lhes possib1-

-llte vantagens ou progresso. tornam-se
Estados famintos, Estados pa.trlarcais.
onde vivem apenas aqueles que devam
r residir por uma questão de laços
de fa.m1lia, ou de vinculos políticos

E é, Srs., com imenst1 tristeZa, que
assina.lamos êste fato. porque. quan
do pensamos que aquelas terras, apro_
veitadas por uma irrigação conveni
ente, seriam fator de recuperação,
tudo lá se perde J. •• Com que lásti..ma. vemos a Cachoeira de Paulo

Afonso, na. expressão do escritor LIns
do Rêgo, diZer que está rouca de
clamar pelos ~genheiros do Brasil!
(Muito bem.)

A consclênda nacional brada.. cons
tantemente, comungando da.quel~ ex
pressão de Henrique Halfeld. no
seu grande relatório, dado em mias
de Pedro n, onde êle d1z1a: "Mage:s
tad~ quando :;e me defrontou a Ca
choeira. de Paulo Afonso, penseI que
all esta.va o Brasil todo, na. sua enor
me posslbll1dade de se tornar o em."
pórIo da. economIa da Am~rlca do
Sul (i'

Outro homem, conforme já ~en

tuel, vIslumbrando a paisagem líqUi
da e admIrável da Cachoeira de
Paulo Afonso, aiirmara que o seu
a.proveitamento possib1l1tarla. o Nor
deste do Brasil p ter o malor parque
industrial do mundo.

Por que, então. Srs .• em fa.ce de
realidades tangentes e palpáveis,
como esta, vendamos ~ olhos e nos
tornamos amorfos dentro do BrasU.
que espera em tanto por tanto, por
nós ?

O que verificamos. nesta hora. na",
clonal, é, de fato, um momento de
crise econômIca.. };:: êsse vasto pa.no
rama da. vida. nacional. o aspecto real
da vida de um pais. que consegue
sobreviver a um Imenso drama his
tórico do mundo. a uma guerra de
proporções calamitosas, que se des
mandou e se esparziu por todos os
quadrantes e ângulos da Terra, como
um cataclismo unIversal.

Mas, se isto é o motivo para. se
deixar fechada. na gaveta.. a organi
zação da Companhia Hidro-elétrica
do São Francisco, evoca.ria, nesta
hora. a figura de Frankl1n Delano
Roosevelt, para dizer que, com o New
Deal. salvou os Estados Unidos. e
nós, num movimento ~e re(:uperação
econômica, salvaTemos o Brasil.
. 1:: pr~iso agir com h:aços e Inte~
llgêncla. porque o Brasil só espera
de nós Isto "1lesrno: in~eligênçla es
clarecida. e braços adextrados, num
trabalho comum, em que as fôrças
do espIrlto e as fOrças orgânicas con-
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VfrJam para :)S intensos dramas na.
ciona.is.

Olhemos. pois. o que f& FrankUn
Roosevelt, em momento de crise na
clonaJ: real1zou ~ recuperação do
vale do Mlssourl e do Tennessee
eomo bem a.!lnnou o iustre colega
Br. JW's.ndir Pires. figura saliente
nesta Assembléia, Aprov e1tou aquê
le esta.dista -americano a crise para
resolver um problema nacional. E
é essa 8 esperança que tenho no pre
claro Presidente Eurico Dutra. S.
Ex. & Já afirmou ~ um colega. nosso.
:figura patriarcal d.. c,ondutor de ho
mens, qt.:e é ) Sr. Agamemnon Ma
galhães. que !a .>rga.nlza.r a Compa
nhia. Rldxo-elétnca do Rio São Fran
cisco. Esta, repltc" é a nossa espe
;rança, e estamos certos de que
o Brasil estará. de Pé no dia. em que
o General DutTa. declarar à Nação
que vai começar os trabalhos da.
Companhia. Hidro-elétrica do Sft.o
Francisco. E, assim, marcaremOB o
nome de S. Ex.... na história.. como
%edentor da. economia do Nordeste I
<Muito bem: muito bem. Palmas.
O orador é vivamente cumprimenta
do.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o Senhor José JO'f111.

O SR. JOS:e JOFILI (Palmas) 
Sr. Presidente, opiniões ma.ts autoriza
das foram ouvIdas. ontem e hoje. des
ta trlbUDB.. em tOmo do aprove1t&men..
to da energia hidráulica. da. Cachoeira
de Paulo Afonso.

CreIo, porém. que nâo é uma. dema
sia a minha presença na mesma tri
buna., porque, se minha voz, outro mé
rito não t1vesse, teria o de aumentar
as ressonâncias dêsse apêlo nacIonal.
sobretudo nordestino, para. que se ob
Jetive o anseio quase secular do apro
veitamento da Cachoeira de Paulo
Afonso.

SIs. Constltu1ntes, é verdade de con
teúdo axiomático que a grandeza de
um povo se mede pelo seu grã,u de in
dustrtaUzaçA.o. Mas é preciso que. ao
enunciar êste postulado de ev1clênc1a
fa1scante. não esqueçamos que Indus
trWlzar não consiste sbm~nte em 1ns
talar fábricas. IndustrialIzar é, antes

de tudo. uma. pollt1es. econÔmica.. fi
XLndo uma estrutura de riqueza pd
bUca.

Enquanto nos embal.a.1:1.os com a
cantilena conformista de que o BrasU
é um pa!s jovem, esquecemos que a
produção nac10nal já é. em seu maior
valor ele origem Industrial, e consta
tamos, com a maior melancoUa, que
êsse desenvolvimento industrial nA.o
se opera dentro de um ritmo econO-o
mico, que pennlta esperai' uma con
tinuidade produtiva no seu processo.
E essa decepção. deriva precisamente
de fato de'não termos ainda. no BrasU
um mercado interno com capacIdade
de consumo que corresponda ao alm.e...
1ado desenvolvimento industrial.
. se o mercado Interno não tem alnda
capackiade aquisitiva para manter e.
Indústria nacional é sinal de que a
Indústria opera por melo de condições
empú1cas e anti-econOmicas. E a ra
z§.o dêsse emp1r1smo e dessas condi
ções anti-econômicas reside, antes de
tudo, em nossa pobreza de energia,
conseqüente das instalações antiqua...
das e já. de há muito condenadas pela
técn1ca moderna. .

Falando a respeito do requerImen
to em dlcussão, quero apenas focal1zar
em llnhas gerais a nossa pobreza de
energia. Excetuadas as reservas do
combustlvel mineral do sul do pais,
o que se apresenta aos olhos de o~

senador ma!s atento é a contingênc1a
mexomvel da bnportaçfi,o dto combus
tlvel lfquldo m1neraI ou, então, ~ que
é mais triste. o consumo desordenado
e suicida de nossas reservas fioresta1s,
porque. como bem. sabemos. é tn!lma.
a parcela de energia hidro-elétrica
utilizada no BrasIl. VIvemos eterna
mente na clternatlva a Que há pouco
nl'e reierl. .

Ainda recentemente, quando nos
atf.ng1am cl1retamente os eleItos da
KUerra., n6s. nordestinos. conhecemos
uma crise sem precedentes. no tocan
te à energia elétrica; enqua.ntc na
Para.fba ass1st1amos a ascençA.o vertl
g1no.sa do preço do Kw. e, obtido com
o combustivel vegetal; em Pernam
buco nossos cQmpanhelros de ocUsséla
procuraram substituir o consumo de
óleo mineral Pelo de lenha. em vir
tude do estrangulamento que sofreu a
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importação do combustlvel americano.
E numa situa.çã.o, desconcertante os
dois Estados v1Z1nhos, premidos pela
violência da crise. apelavan.. para re
mécnos d1!erentel:i, quando bem perto
se encontrav& essa fonte lnesgota.vel
e perene de energia, que é a Cachoeira
de Paulo .\!onso.

Creio que o problema do aproveita
mento da Cachlleira de Paulo Afonso
J1A.o foi equacloi:!sdo por acaso. du
rante a guerra; é ct::n.o, porém, que
a aguda. visão das ques\"ões econômi
cas. que sempre teve I} ex-Ministro
Apolônio Sales, concorreu de forma
dec1s1va para foca.l1zaçio e planeJa
mento da solução de tão importante
empreendimento.

O Sr. Ferna.nd.es Távora - Perm1
... te-me V . Ex.· um a.parte ?

,O SR. JOS~ JOFILI - Com mu~-
to prazer. .

O Sr. Fernandes Távora - A ne
cessidade da. captação de energia elé
tnca não se d1scute mais. sobretudo
no nordeste. onde as usinas termo
elétricas já nã.o sabem onde conseguir
combustíveis. Os Estados. nio há
dúvlda~ jâ estão lutando com as maio
res dl!iculdades. Basta dizer que a
USina elétrica de Fortaleza consome
vinte .vagões de lenha todos os dias.
Por af, podemos avaliar a angdstla
em que viVemos.

O SR. JOS:e JOFn.J: - Agradeço a
contribuição do ilustre Representan
te pelo Estado do Cearâ, e quero a.?1..
antar, a respeito, que o preÇO do me...
tro cúbico de lenha subiu, no ·nordes
te, de 1942 a 1945, de vinte e três cru
zeiros j>ara oitenta. cruzeiros.

O Sr. Fernandes Távora - Para o
Que concorreu, também, d1!1culdade de
transporte.

O SR. JOS~ JOPILI - E não só
devido, ainda, ao aumento no custo
do transporte, na base de um cruzei
ro por tonelada-qullômetro, mas. tam
bém, em conseqüência de devastação
das reservas florestais, preciosas or1n
clpalmente no nordeste, que s~ por
fa.talldade ieogáfica, a conttng6nc1a
p~daska.

Como referia eu. Sr- Presidente, o
nordeste, e posso dizer mesmo l) Bra
sil inteiro, não sofre a.penas a. crise do
preço da energia elétrica, porque a.
crise, é, antes de tudo, de produção.

Aqui mesmo. no Rio de Janeiro. tIu
rante a guerra, segundo noticia que
tive, os Poderes Públicos se ·vlra.m
compelidos a restringir, a racionar o
consumo de energia elétrica, em ron
seqüência da Inesperada esCássez de
combustível líquido mineraL

Quanto ao preço do kilowatt. de
corrente das condições que acabei de
eXlPôr, parece-me conveniente acentu
ar que o custo da produção no nordes
te. antes da guerra, era da ordem de
20 centavos, e: hoje, de 50 centavos.
Isto, com relação ao kilowatt obtido
através do consumo de lenha.

Relativamente ao consumo de ~l~o

mineral, a alta é ainda mais alarman
te. Não s6 a alta senão também sua
escassez constituem ameaça. perma
nente à nossa economIa. tanto mais
grave. quanto se sabe que, num pafs
Cumo o Brasll, de desenvolvimento
industrial a.inda. Incipiente, a expor
tação de cambia.1s deve sofrer sem
pre, tanto quanto possivel, as maiores
restrlções .

No que tange às nossas á.reas flo
restais, quero lembrar que estas, co
nordeste, representam hoje em dia
a.penas cerca de 1% da superf[cle w..
tal dos Estados e alguns há, como o
de Sergipe, onde a devastação já che
gou a. extremos alarmantes.

Por outro lado, sabemos qu~, com
apolo da opinJã.o de estudiosos e téc
nicos. a energ!a termo-elétrica adap
tada para o consumo de lenha 
consumo êsse que s~ toma mais eco
nOmico quando o combustível-lenha é
o eucallptus, como fonte de energh.,
- s6 se torna econômica para suprir
a.té o máximo 5 m1l 1dlowatts insta
lados.

Ora. nâo é com 5 mil kiloWatt&
aqui. e al1 que o nordéste - nem re
gião alguma. do BrasU - pode alca.n-.
;ar sua emancipação econOmIca. e \ln
dustr1al.
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Vê-Se assim que alguma. coisa re
clB.me. o pais e essa alguuna coisa é,
de certo, uma. poUtica de ene~la.

A primeira tentativa nêsse sentido
tal, seII1 dÜvlda., a elaboração do C6dl·
go de Agua.s que. no d!zer do ex
Ministro Sr. Odilon Braga, constltul
uma das maiores iniciativas. junta
mente com o Código de Minas.' do
chamado Govêrno Provlsórlo.

O Código de. Aguas dá. com eleito
uma {unçã.o de relevo e de exce~!o

nal importância A Divisão de AgU8.S
do Ministério da: Agricultura e tem
concomdo, por 51 56. para um cres
cente desent'olv1rneoto do aproveita
mento das nossas QUedas dágua. asse
guradas as conveniências da política.
interna e e\'~ta.das as lntrotnlssões
maléficas do capital estrangeiro.

Para que os principlos do Código
de Agus.s venham. entretanto. lograr
êxl.to completo, ê necessàrlo se pro
mova, quanto antes, já. não digo o
aproveitamento mas, pelo menos. o
estudo das tontes de energla hldro
elétrica, a começar pela da Cachoel
ra. de Paulo A!onso. Já é náblto cu
r.:r-se dos eterJ10s desencantados
objeções de QUe seu custo ultrapassa
a capacldade econbmlca do pals. e
levá-la l:L efeito seria. ass1In. leva:r o
pais a. wna sltua.ção de sacrifício ou
de desespero.

Precisamos, porém, Srs. Represen-
. tantes, estar atentos:. por maior que
fOsse o custo dêsse aprove1tamenL.'.
<dentTc do Um1te do razoável, é cla.~

ro), a Naçã.o conoretizando-a estaria
resgatando uma. velha divida pars.

, com o noràéste, d1v~da. que se tem
acu~ulado através de uma poUtLca.
de preferêncIas, deformsdofa. da D03
590 economia, determinando esta. een
trall2ação absurd&. de caplta1s e &,0
pulaçóes que se vê no sul do BrasH
fenOmeno que nos deixa apenas comú
un1dad~ geográfica e poUtica. No
que diz respeito à. eeo.tL~j <:'~':l!.

efeito. Quase não se encontra. ponto
de contato entre cert8.s regiões do
nordeste e as cap1ts.1s do sul.. .

(O Sr. Presidents suspende li
sessão, às 17 horas e 30 mtnu~
tos,)

<Rea.bTe-se 4 sesscto 43 17 hoTaa
e 35 minutos.>

O SR. ,PRESIDENTE - Está rea
berta a sessão.

'Tem a palav:a o Sr. Deputado
Jaflli. para. prosseguir em suas con
siderações.

O SR. BARRETO PINTO - ?eço
a pala.vra. pela prdem.

O SR. PRESIDENTE - Vossa Ex~

ce1blroa. va.1 leva.ntar Questão de or-
dem? '

. O SR. l3ARRETO PINTO - ?er
teltamente.

O SR.. PRESIDENTE - Texn a
pala.vra. o Sr. Barreto Piolo.

O SR. BARRETO PINTO (Feia
ordem) - Sr. Presidente, venho à
tribuna. em defesa da. honorabil!dade
~o mandato Que exerço.

Desejo declarar a V. E1C.. e à Casa
que. estando. há pouco. num dos cor
redores desta. Casa, fui cova.rdemente
atacado, pois me achava de costaS.
por um Senador. que me agrediu, No
momento, encontrava-me em COD1pa
nh1& do jornalista Adalberto OoelhoJ.
An~ ~ 'te.pmt.me. a.gressão, a.lnda.
pude a.gir. porque sou daqueles que
não recuam dJ.a.nte de desaforo que
lhes é atirado.

E' êsse um espetãculo doloroso, a
que assistimos. quando estamos els.~

botando a Carta. Corist:tuclonal. " leI
das leis.

Voltando ao plenário. d1r1gia.-me
8. V. Ex.-. SI'. Presidente, - pan
lanar meu protesto. quando -- a
AssembléfB. inteira é teste.munh<.\ -
o Deputado, irmão do referido 9~na.

dor e do :Ministro de. Guerra, também
me quis agredir, a zn!m que. corno os
Uustres co1esas. sou inviolável quanto
à mamtestaç§.o de In1nhas op~6e8

neste recinto.
Nosso lteglment.o é claro. q\l~1.ndo

prevê G ce.so de um deputado ou se
nador exceder-se dentro da Assem
blé:1a.. Jé. não o digo por mun, pois
nada. reeeio; nem se! se serA esta a
r.'iltf.Jn.a. v~ que falo aos Uu.stre3 co
legas. Se nio tenho tOrças, possuo
coragem. mais do que coragem. -
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dignidade. que herde! de minha fo.
milla.

Sr. PresIdente, a. bem do decOro
desta.· Casa., requeiro exame de cor
po de delito e conseqÜente a.bertura
de inquérIto. ResponsabU1zo-me pela.
atitude de coragem -lue tome! lmedI:l
tamente, com o testemunho de p~ssoa

que assistiu à. agressão, embOra es
tivesse eu de costas. E' prec1so tlque
consignado que, pl'ocurando d~te=
der-me de acusações, fui agredIdo
por um senador da República. lImão
de' Sr. MJn1stro da. Guerra e. neste
recinto. ao comunlcar o rato, rui no
vamente agredido por um DePutado,
também irma.o do Sr. Mln!stro da
Guerra.

O Sr. Georgi7UJ Avelino - O MInls
tro da. Guerra. n~o !êZ nenl::.um3.
acusação s. V. Ex.-.

O Sr. Gurgel Amaral - Não é o
caso do Ministro da. Guel~ que está
em tela. mas o precedente crIado .1.quI.
pela agressáo f1s1ca, como argunlento
contra idéias eJQpendidás por ~arlt\.

.mentares. nesta. Casa. O precede:lte
é perlgosf5sImo.
. O Sr. Líno Machado - No Parla

mento. a g,nna é a. palavra.
O· Sr. Ge:Orgino AZlelfno. - Não pa.ra

agressões pessoaiS.

O SR. BARRETO PINTO - Não
pratique! nenhuma agressão. neOl fiz
1nJúria. abSoluta.mente.

,O Sr. José Varem - V. Ex.- fa
'zendo pllherla., também faz InjúrIa., .:,

O Sr. Georgino Avelino - Acuson
o Ministro da Guerra de traJdor, 1n
lIlnuando que se locupleta com di
nhehos públicos.

<Trocam-se numerosos apart~s)

O SR. PRESIDENTE ( Fazendo
aoar <» timpanos) - peço atençã.\)

·elos Srs. Representantes, para que
nlo interrompam tl orador.

O SR. BARRETo PINTO - Se·
Dh<lr PresIdente. ao comunicar o

·oeorrldo &. V. Ex.a • f'aç'O-o de acG:'do
'com o art. 20 do Regimentó. 'mals
·para. dec6to desta AsselI1bléia,- visto
rtratar-se de fato inédito. Estou con-
·vencido de que nlo usei pa1s.vra al
guma que pudesse ser lnJUrlosa ao

Sr. Ministro da. Guerra. ReaUrmo
B crítlea que f1z. não obstante o Se
nsdor Sr. GeorgIno Avel1no m~ ha
ver pedido que a riscasse do meu dIs
curso anterIor, como se eu rôsse ho
mem que riscasse discursos.

O Sr. Georgtno Avelino - RIscasse
aquela parte que acbe! Inconvenien
te. Sr. Presidente. pe'JIrfa a Vossa
ExcelêncIa mandasse l1gar os rntcro
tones da bancada. porqlle se um Re
presentante tem o dI:-eito de Musar
aos demaIs cabe o de responder.

a SR. PRESIDENTE - Eu pr6
prio mandei desligar os microfones.
a'PÓs haver reclamado S'.tenção aos

Srs. Representantes, que trOClVam
apartes paralelamente ao dIscurso do
orador.

a SR. BARRE'I'O PINTO - E:'a
esta, Sr. Presidente, a questão de
ordem que tinha a trazer a Vossa
Excelência. sollcitando as necessárIas
providências.

O SR. PRESIDENTE - A ComJs
são de Policia tomará conhecimento
dos fatos para aqui trazidos. na for
ma Regimental. (Palmas.>

O SR. B.A.R&ETO PTh70 - Agra
decido a V. Ex.a • (M1LUo bem.)

O SR. PRESIDENTE - Continua
com ti. palavra o Senhor José JoUll.

O SR. JOS~ JOFILI (conttntLan
cIo) - Sr. Presidente, S1's. ConsU
tulntes. prosseguindo em mlI1has con
siderações quero saUentar. que o p19.
no elaborado pelo ex-MinIstro Apo
lônio Sales assume particular impor
tâncIa, nesta hora., quando a IndÓB
tria nacional dá. o prImeIro pSSSD
para sua emancipaçáo, fundando a
indústria. de base. indústria que lan
çará no mercado os bens de produ
ç60. que vão de certo garantir uma.
produção de bens de consumo por um
custo compativel com a capacidads
de consumo do povo brasllelro.

Mas é preciso notar, Srs. ConsU
tulnte, que & simples fundação da.
nosssa indústria-chave. por 51 s6 não
resolve o prOblema. porquanto a In,:,
dústrla de transformação tem sua
base técnica na. produção de energia
elétrica.. Sem a produção abundante
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baBta para. a nossa economia que uos
Dm1temos a ezplorar pJac1damente. a
Jiqueza do nosso BUbsQlo; ~ predso Que
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e mesmo barata de energia elétrica. demonstrem.os alguma capacidade de
um pais como o nosso, como jâ. aeen- trabalho. a !1m. de aproveitar, apl!.~
tud, sem fontes .de petróleo e sem do técnlca moderna. Já náo digo para.
carvão de pedra jamais poderá. com- Industrializar.~ riqueza Illineral do'
petlr com a indústria estràngelrs e nordeste. mas, pelo menos. para. be
ficarão as nossas fábricas eternamen- neflc1á-la. de modo que parte dos
te dependendo do proteclontsmo ta.. capitaIs. B.tualm~nte exportados para.
rUárlo das alfândegas, Impedindo. as- os pafses altamente tndust.rial1zados•
.sim, seU próprio aperfeiçoamento e fique em nosso pais. possibilitando &

entrevando. portanto. a apllcaç§.o· das instalação de outras fontes de traba....
conquistas de técnicos da. indústrla.. lho e. ao mesmo tempo. proporclo
Por a1 se vê. Srs. Constltutntes, que nando melhor padrão de vida para as
o camlnho lógico para a emanclpa... nossas populações.
ção econôm1~ do Brasil é a. fundação Sob O ponto de vista. técnico. a Ca
da nossa lndustrta. de base e simultA.. - choeirs. de Paulo Afonso vem sendo
neamente e aproveitamento de ~n- objeto de constantes e remotos estu
tes abundante de energia. pa.r~ nos.. dos. Há. quase trinta. anoo, os especla..
sa lndlÍstria de tra.nstorma.çao. E Ustas braSUeiros estuda.m o regime dI)
essa energia. Srs. Constituintes. as... rio São Francisco e as posslb1l1dades
sume por sua vez um papel de relê- que oferece o nosso maior curso dá..
v~ marcante quando ,se tra.ta d8:S in- gua, brasUelro nesse ponto de pronun
dustrl~ eletro-metalurglcas. lndustria ciado desnivel que é a Cachoeln. de
que. por sua natureza especial, exigem •
eletricidade como se se tratasse de Paulo Afonso.
verdadeka matéria prima. EstA. su- Os trabalhos foram, recentem~nte.

tlcJentemente demonstrado que parA completados e aperfe1çoa.dos pela Dl-.
a Indústria eletro-metalúrglca não vIs§o de Aguas do Ministério da AgrI..
basta ter energia abundante; é pre- cultura e passaram pelo crivo da apre
c150 tê-la barata. Tal aspecio do pro- claçAo do Tenente COronel Hélio de
blema. tem para. nós, nordestinos. uma Macedo Soares. em relat6rio apreseu
1tDportAncia singular uma. vez que tado à Comissão de Pla.nej&mento
acompanhamos. recentemente, com &.. Econômica. em 13 de jUlho de 1945.
guerra. e mesmo depois dela, o des.. O Sr. Amaral Pei:roto - Peço n...
dobramento da ativlda.de mineira so- cença para acrescentar Que o Sr. Co-
bretudo na Paralba. no Rio Grande do rone! Réllo de Macedo Soares. além
Norte e em. Pernambuco. As nossas de brllha.nte ofieial do Doa0 Ex~rc1to.
Jazidas de chcllta e tantallta. m1né- é o mais perfeito técnico do BrasU.
nos QUe ence.-ram ,elementos fndispen- em matérIa. de eletricidade.
sáveis par&. a. industrla. moderna.. no-
~damente para dar maior resistên- O SR. JOSE· JOPntI - Muito grs...
ela ao aço essas jazidas dormita.vam. to pela. colaboração de V. Ex.-.
longamente. esquecidas pelo pesquiza.. E' a opimão, justamente, de técnico
dores e pelo poder pÚblico: foi preciso tão s.ballzado que desejo invocar. em

que com as surpreendentes solicitações favca da necessJdade do aproveIta-
do conflito internacional e a tmposst- mento da. cachoeira. ·cl~ Paulo Afonso
bllidade de exploração das minas do e que. em certo trecho. do citado re-
Oriente viessem as' riquezas do nor- latórfo, comentandG o aspecto ecoDô--
deste ser afloradas pela at1vidade dês- . mico do aproVeitamento. aspecto que
ses pioneiros que eneontn.m no C6d1... tem. s1do objeto ds.s mals rudes erf-
do de Minas o maior estimulo para. o tlcas, diz, eone1u1ndo:
desenvolvtmento da riqueza.do subsolo ce'u cd to da _..t.
l1aclonal. .4U.csmo u_m, o cus ~~-

me1ra. etapa. ulo aeJ1\ exage1'Bdo
e. :mesmo que o tosse. ulc exerce
ria tnfluê:ac1& deeJJ1va IÔbre o .,.... .
lO!' econ&nleo do empreelldl..
meD:;o".
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A prImeJra. etapa se retere à. de cap
:taçio 1n1cial de 110 mU k.w .• po1s~
como se sabe, o pIano de aproveIta
mento da Cachoeira. de Paulo Atonso
é de captação progressiora.

CIta, ainda. o Sr. Coronel Macedo
Soares o custo de vl\.rias uslna.s hidro
elétricas dos Estados Unidos. por onde
8e vê- que o preço oscila. entre 4 mll
e-6 mil cruzeiros por k.w. instalado.-

Não é só, Srs. Representantes _ Re
corremos mais uma vez à opInlã:.> do
Tenente-Coronel Hélio de Macedo
Soares, ressaltando as vantagens da.
energ1a elétrica sôbre o trabalho bra
cal:

"E' necessário que se ~enha.

presente que o trabalho muscular
humano é Incapaz de produzIr em
m6clla.. mais de 350 watts-hora por
dia, o que aqulvale a dizer que um
kilowatt elétrico, em 24 horas. pro..
duz cerca de 70 vezes mais que o
esfOrço de um homem."

Esta citação se torna oportuna,
qus,ndo estamQs, no BrasU, preocupa
doe com a renovação dos equipamentos
de nossa indústrla, sobretudo da de
tecidos.

Costuma-se dizer, com tOda razão.
que a nossa. indústria têxttl precisa.
para sdbrevlver. da renovação Ime
diata de seus equipamentos os Quais.
por serem primitivos. obsoletos, sntl
econOmiros, não poderão suportar a
competição da indústria similar es
tra-ngelra. -

Faz-sr mister notar. também. que.
pare. renovação do parque industrial
de tecidos, parcialmente instalado no
Nordeste. é impresclndfv~i que subs
titua. prngresslvamente o trabalho bra
çal pelo mecânico, :e1hando-o com
energia. elétrica.

Mas. onde busca.r essa nergla elé
trica para substituir o trabalho hu
IDano? A. esta pergunta. outra res
t.oeta nio ocorre senão o caminho
plano. direto de captar a nergla na
cachoeira de Paulo Afonso. E não se
cUga que c:i aproveItamento da grande
QlIeda dágua estl alnda DO donúnio
do "ujcnwmo"l das perpectlvas oti
mistas.

o n Congresso Braslleiro deI En
genharia e Indústria. recentemente
realIzado nesta Capital, a.briu um
cs.pltulo especial para recomendar o
aproveitamento da Cachoeira de Paulo
Monso, nos têrmos que passo a ler:

- .
"Tendo em vista a conferêncIa

pronunciada pelo engenheiro Apo
lônio Sales. em sessão plenária
do n Congresso Bra.sileiro de En
genharia 'E Indústria, a 3." Co
missão Técnica propõe:

O II Congresso Brasileiro de
Engenharia e Indústria Reco
menda:

- que seja levado avante o
aproveitamento -da Cachoeira de
Paulo Afonso;-- que seja formulado ao enge-
nheiro Apolônio Sales um voto
de louvor pelo idealismo por êle
demonstrado na defesa dos inte
rêsse econÔmico do nordeste, e l?

Divisão de Aguas, do Departamen
to Nacional da Produção Mineral,
pela colaboração técnica a. êle
prestada;

- que na continuação dos estu
dos para a realização do referido
aproveitamento. sejam tomadas em
consideração tôdas as circunstân
cias técnicas e econômIcas para
que seja garantido o sucesso do
empreendimento .••

Basta, portanto. Srs. Representan
tes, que nos louvemos na decisão dêsse
memorável conclave, do Qual partIci
param as flgUI as maIs relevantes e
autorizadas da engenharia nacional,
para que possamos proclamar l com
consciêncIa ele responsabilldade, a
conveniência do aproveitamento da
Cachoeira de Paulo Afonso.

Para encerrar, 81'. Presidente, que
ro apresentar. como substitutivo do
requerimento em dIscuss§.o, a tneU ..
cação que envio a Mesa. subscrita pelo
engenheiro e deputado Gerc1no de
Pontes, Pa.ulo Pessoa Guerra e por
mim. ~

A justificação do requerimento está.,
SI. Presidente. creio. lmplicltaroente
felta. em face do aparente e lnexpll
cável esquecimento em Que se en..
cantram os planos elabora.do:! por lnl-
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clativa do ex~M1nistro Apolônio Sales. .
Passo às mãos de V. Ex... o re

querimento.
Era. o Que tinha. a dJzer. <Multo

bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado.>

O orador en~..a à Mesa a se..
guinte:

EMENDA SUDSIlíonVA

Como substltutiV<l d"o Requerimento
n.o 30. requeremos que s. Assemblé1a
Nacion,al Constituinte encareça do
Exmo. Sr_ Presidente da República.
as mais urgentes provIdências para
exeoução do prt>jeto do a.proveita..
menta da. fôrça. hidráuUca de Paulo
Monso, dando execução ao decreto
que criou a Companhia HldToelétrica
do São Francisco.

Sa.La. das Sessões, 2ô de maio de
1946. - Gercfno de Pontes. - Paulo
Pessoa Guerra.. - José Jojilf.

O SR. PRESIDENTE - EstA :tin
dI:!. a hom da sessão; vou levantá.--la.
designando para a. de a.manhã. &
seguinte

ORD!3I DO DIA

Oontinuação da. discussão única do
Requerimento n.o 30. de 1946. soli
cltando ao Poder Executivo 1n::forma.
ÇÕes sôbre o anda.m.enrto das reall
zações empreendidas em Alagoas
peb. Compa.nh1a Hidroelétrica do
São F.ranc1sco, autorizada & orga.n1
zar..se pelo ~reto-lei n.o 8.031. de
1945.

Discussão única. do Requerimento
n.o 136. de 1946. soliclta.ndo a. no
meação de uma. com.issão de parla.
mentares para. exa.mhi84'l, com ur
gência.. no loca.l, a. sItuação do pOrto
de Santos, São Paulo, em face dos
últimos aconteclmentcks.

DIscussão únlcs. do Requerimento
n.o 48. de 1946. soHcltando Jnforma
ç5es ao Poder Executivo s6bre & 8IPU
ce.ção do al't. 19 do Decreto--lei que
instituiu o 'FlUlQO Nacional de Pro
teçl0 A Infância e bem assim. SÔ'bre
os dispositivos da. COnstituição de
1934, referentes ao assun,to.

Discussão única do Requerimento
n.o 22, de 1946. soUcitando 2n!orma-

ções ao Poder Ex-ecuti'vo, por inter
médio do. M1nistérlo da Justiça e N~
gócIos Interiores, sôbre pagamimto da
grstt!lcações a juizes elel.tcxr:s.ls no.1
Estados e aos preparadores das elel""
ÇÕes de 2 de dezem'bro último.

Discussão ~o Requerimento n.o 40.
de 1946, pedindo se consigne em ata.
voto de regoQZ1!o pela. chegada. do prl.
meir<) trem, conduzindo minérios, &
Voha. Redonda..

Discussão única do Requerimento
n.O 44, de 1946, solicitando sejam. en~
ca.m1nha.ô.a.s ao Poder Ex.eeu·t!vo SU~

gestões SÔbre medidas a serem toma.
das pa.ra. debelação da crise econO
mica. '

Discussão única. d'O Requerimen1'.G
n.o 62, de 19~. soUcitando 1nforma
ções ao Poder ExecuUvo sôbre as me
di'das tomadas ou a serem torna.d.os
com relação ao problema dos na3S08
transportes m&:'ítlmos.

DiS!Cussão 11nlca do Requerimento
n.o 21. d~ 1946, solicitando que a
Mesa da Assembléia c!lc!e ao P\re
feito do Distrito Federal, solicitando
suas providências junto à.. adminis
tração da. Compa.nhia. Light and Po-o
wer, a f1m de que sejam tomadas
vAri:as medidas que beneficiem o ser
viço de transporte de passageiros de
bondes.

Discussão única do Requerimento
n.o 63. de 1946. requeren<lo seja su
gerido, pela Mesa da Assembléia sc
Poder Executivo. o estudo e constru
ção de cWas pontes sôbre o rio São
Francisco; uma. ligando Juàzeiro, SO
Esta.do' da. Bahia, a Petrol!ns.. em
Pernambuco; e outra, neste últ1mQ

DIscussão única. do requerimelf'~'

D.o 46, de 1946, sollcitaIK1o medidas de.
Poder Executivo tendentes a mobW,.
zaa:o todos os recursos e meios de tran
portes disponivels DOS Estados do Rio.
Grande do Sul, Santa Catarina e Pa,.
raná. para dar vasão .ao escoamento
da. safra do milho; e concessllo tle
prlar!dade para o transporte de cerea!s
das zonas produtoras aos centros cott...
sumidores.

DiscussAo únIca do reque:1mento
n.o 42, de 1946, pecUndo a 1nterterêD~

ela da Assembléia Constltulnte Junt?
ao Poder Executivo para. que se~a. COD!
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Sderado válido para os próximos plei
tos estaduais e municlpa1s o alIsta
mento voluntário sob o quàl se reaU
%aram as eleições de 2 de DezeIil.bM.

Discussão única do requerimento
n.0 69. de 1946, solLcitando.. ao Poder
Executivo 81 revogação do decreto que
pronoga, por mais um ano. o man
dato das atuais diretorias das enti
dades sindicais.

Discussão única do requerimell~.Q

n.o 73, de 1946, solicitando ao Poder
Executivo informações por intermédío
do Instituto Nacional do Alcool e do
Açúcar, qual o "stock" de açúcar
existente nas usinas produtoras e no
comércio encarregado da distribuição.

Discussão única do requerlmen~

n.o 65, de 1946, solIcitando do Podpr
Mecutivo a remessa, à Assembléia., do
extrato da conta corrente do Govêrno
Federal no Banco do Brasil, relativa ao
financiamento etSpeeial do algodão, no
periodo de 7 de outubro de 1944 até a.
presente data, bem como do process;:)
n.0 183-45, da Comissão de Financia
xnento da Produção.

Discussão única da indicação núme
ro 9-A, de 1946, sugerindo que se re
presente ao PodeT Executivo, no sen
tido de serem propostas medi'Clas ~

gentes de ordem econômIca.
Discussão única da indicação núm~

ro 32-A. de 1946. sugerindo ao Pad~r

Executivo medidas a serem tomadas,
com urgência, para desobstrução dos
canais que ligam as lagoas "Norte" e
"Manguaba", no Estado de Alagoas,
Inclusive a assinatura de. um acOrdo
entre os Govêrnos da União e do Es
tado, para execução e conservação dB.5·
obras.

Discussão linica. da indlcação núme
ro 29-A. de 1946. que propõe seja desa
provado pela Assembléia Constituinte
o ato do Poder Executivo baixando lim
Decreto-lei contra o direito de greve;
e sejam pedidas Informações sObre c.s
motivos da presença dos agentes da.
Ordem Polftlca e Social nas" assem
bléias dos Slndt,atos.
D1scuss~ única da indicação núme

1'0 37-A. de 1946, Que 1nd1ca seja su
gerida ao Poder Executivo a transfe
rêncla do acervo de "A Noite.. para.

o Instituto Nacional do Livro, e abo
llção Imediata dos impostos que gra-,
vam a importação do Uvro estran·
geiro.

Discussão única da indl.cação núme
ro 44-A, de 1946, sugerindo ao Poder
Executivo providências para pagamen
to imediato de indenizações devidas
à5. famillas das vítimas do desastra
ferroviário. ocorrido em Sergipe 00

dia 18 de Março p. P.
Discussão única do requerimento

c.o 71. de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a. má
XIma urgência, sôbre as despesas rea~

lizadas até agora pelo Instituto Na.
clonal do Sal com o pessoal e a ins~

talação do seu escritório, inclusive üa
Diretoria da fábrica da Companhia
Nacional de Alcalls, no Estado do Rlo.

Discusão única do requerimento nú
mero 20, de 1946, solicItando a inter
ferência da Mesa da Assembléia jun
to ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, por meio de oficio, sugerin
do seja notificada a Leopoldina RnU
way, encarecendo-se a necessidade de
eletrificação de sua ferrovia, com a.
possível urgência.

Discussão única do requerimento
n.° 66, de 1946, que soUcita. ao Po
der Executivo informações sÔbre o
montante das isenções de direitos
aduaneiros concedidas entre março de
1938 e outubro de 1946, Inclusive as
que o foram baseados no art. 107 do
Decreto-lei n. o 300, de 24 de feverei~

ro de 1938.

Discussão única do requerimento
n.° 91, de 1946, solicitando seja infor
l;J1ado pelo Poder Executivo o anda~

mento da construção da Estrada de
Ferro de Mossor6; o material de que
esta dispõe; despesas com seus fun
cionários e operários; se o Govêrno
tem recebido reclamações contra a, sua
administração.

Discussão única da Indicação nú
Inero 36-A. de 1946, pedindo seja. suge
rida pela AssembléIa Constituinte ao
Poder Executivo a necessidade urgen
te da crIação., da cadeira. de TisIolo
gia, nas Faculdades de Medicina. do
pais.
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Discussão única. do requerImento
n. o 129, d'e 1946, sollcltanão a. nomea
ção de uma. ComIssão de 8 membros.
incumbida de estudar a 1nfluênc1a,.
11& economia nacIonal, das tarl!as a.l
1'andegárias.

Discussão única da indicação níi
mero 35-A, de 1946, pe~do seja. su
gerida. a.o Poder Executivo a conclu-'
são da construção de trechos de es
tradas de ferro no E5tado da Bahia.

Discussão única da Indicação nú
mero 38-A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo providências para. a re
tirada. do casco do nav1<> "Itaca:ré" e
do tubo de sucção da drago. "Bahia.',
que estão obstruindo a barra. do POr
to de Ilhéus; e dragagem da meneio
Dada barra e do canal destinado à
navegação.

D~cussão l1nica da indicação nú
mero 62~A, de 1946, sollcita.ndo se
constitua UIIm Comissão para apre
sentar sugestões ao Govêrno no sen
tido de se 1lxa.r a. data do descobri;';
mento do Brasil; com parecer da Co
missão de Estudo das Ind1.caçóes.

Discussão única da moção da. ban
cada comunlsta.~ solicitando que o Po..
der Executivo tom.e as mediãa.s neces
árlas, para modificar as atividades
anti-democrát1ca3 de autoridades .&

ele suborcUna.tlaS.
Deixaram de comparecer 55

senhores Representantes:

Partido Social Democrático

Amazonas: .
Cosme Ferre1r&.

Pa:râ:

Mour& C&rv&1ho.

Piauí:

SIgc!rec1o PachecO.

Rio Grande do Norte:

"Mata. Neto.

Pamfbe.:

Jand:a1 CarneIrD.

Pernambuco:

Barbosa Lima.

:Bab1a:

Pr6es da. Mata.
Luis Barreto.

Espfr1to Santo:
Asdrubal Soares.

Rio de Janeiro:

Pereira Pinto.

Minas Gerais:

Juscellno Kubii5ohek.
Rodrigues 8eabra.
Pedro Dutra ..
Blas Fortes.
Duque de Mesquita..
João Henrique.
CrIstiano Machado.
...Joaqwm Alkm:h:ra.
Augusto Vlesas.
Ol1nto Fonseca.

Sáó Paulo:

Antlmio Fe11el.ano. '
Oesa.r Costa •.
M.ar-.Jns Filho.
Sílvio de Campos.
.José Armando.
Joio Abdala.

Paraná:

Munh~ tle :J.{~Jo.
;r01.0 Aguiar.

Santa catarina.:
Altam.1ro Guimarles.
Hans Joroan.

Rio Grande do Sul:

Adroaldo Costa•
EIól Rocha.

União Democrát!ca Naclcmal

Paraiba:

..Ads.lberto Rtbelro.
Argemirt) de Figueiredo.
JGio "Orsulo.

Mlzms Gerais:
Milton campos.

Sáo Paulo:

Paulo Nogue1ra..
Aurelisno Leite.



Mato Grosso:

VespasIano MartIns.
30.ão Vilasboas.

Partido Trabalhi3ta Brasileiro

Sã.o Paulo:

Marcondes Filho.
Hugo Borgh1.
Romeu Flor!.

Partido Comu7tistB do Brasil

Bahia:

Carlos Marighela.

Distrito Federal:

João Amazonas.

São Paulo:

Osvaldo Pacheco.
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Partido Republicano

SergIpe:

Amando Fontes.
Minas Gerais:

:Mário Brant.
FeUpe BaLbl.

São Paulo:
Altino Arantes.

Partido Popular Sindicalista

Pará:

Deodoro Mendonça.

Ceará:

Olavo Oliveira.
StênIo Gomes.
João Adeoo.ato.

Levanta-se a. sessão às 18 horas..



73.a Sessão em 29 de Maio de 1946
Presidência do Senhor Melo Viana. Presidente

As 14 horas comparecem os Senhores

Partido Social Democrático

Acre:

Castelo Branco.
Hugo Carneiro.

Amazonas:

Pereira da Silva.

Pará:

Nélson Parlj6s.
João Botelho.

Maranhão:

Crepori Franco.
José Nelva.

Rio Grande Norte:

Georgino A velino.
José VareIa..
Va1fredo Gurgel.

Paraíba:

Samuel Duarte.

Pernambuco:

Gercino Pontes.
Osvaldo Lima.
uliSses LIns.
Fene1ra L1ma.
Pessoa Guerra.

Alagoas:

Góes Monteiro.
Medeiros Neto.
.:José 2.tar1a.

Espirlto Santo:
Henrique de Nova.1s.
Ar! Viana.
Carlos L1ndemberg.

Rio de Janeiro:

Alfredo Neves.
Carlos Pinto.
Bastos Tavares.

Minas Gera1s:

Levindo Coelhõ.
~!elo Viana..
Wellington Brandão.
Rodrigues Pereira.
Milton Prates.
Alfredo Sá.

São Paulo:

Antônio Fellciano.
Horácio Lafer.
Alves Palma..
Hon6rlo Monteiro.

Goiás:

Pedro Ludovico.

Paraná.:

Roberto Glasser.
Fernando Flores.
Lauro Lopes.
João Aguiar.
Gomi Júnior.

Santa Catarinà':

Nereu Ramos.
Aderhal Silva.
Otncillo COsta.
Orlando Brasll.

Rio Grande Sul:

Teodomiro Fonseca..
Daniel Fara.co.
Manuel Duarte.
Sousa Costa.
Bittencourt .AzambuJa.
Gl1eér1o Alves.



União DemOcTática Nacional

Amazonas:

Severianc Nunes.

Maranhão:

Alarico Pacheco.
Antenor Bogéa..

PIauí:
;

MaUas Ol1mpI0 .
.José Cândido.
AIi.tOnio Correia.
Coelho Roclr:1gues.

Ceará:

,Alencar Ararlpe.

Rio Gra.nde do Norte:

.José Ansusto.
Aluisio Alves.

Paraíba:

Vergniaud Vanderlei.
.Plin1o Lentos.
Fernando Nóbrega.

Se~pe·.

lIeribaldo Vieira.

BahIa:

Juracl M:agalhães.
Otávio Ma.ngabeira.
Pant..'1S Júnior.
João Mendes.

Espírito Santo:

Luís Cláudio.

lvIinas Gerais:

Licurgo Leite.

São Paulo:

Mário Masagão.
Plinio Barreto.

Santa Catarina:

''Tavares d'Amaral.

Rio Grande do Sul:

!"lares da Cunha.

Partido Trabalhista Brasildro

D,lstrito Federal:

Ben!amin Farah.
Benfcl0 Fontcnele.
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Bacta Neves.
AntõnJo Silva.

Minas Gerais:

Ezequiel Mendes.

São paulo:

'Be'IU> Condé.
Eusébio Rocha.

Paraná:

Melo Braga.

RIo Grande do Sul:

Artur Flscher.

Partido Comunísta do Brasil

Rio de Janeiro:

Alcides Sabença..

São Paulo:

José Crisplm.

Partido RepúbUcano

Maranhão:

Lino Machado.

Minas Gerais:

Daniel Carvalho.

Partido Democrata Cristão

Penlarnbuco:

Arruda Cãmara.

Pa.rtido Republica.no Progressista.

Rio Grande Norte:

Café Filho.

O SR. PRESIDENTE Achando-
se presentes 90 Senhores Representan
tes, declaro aberta a sessã.o.

Passa-se à leitura da ata d;:l. sessão
a.nterior.

O SR. ~AURO LOPES (2.0 SecTe
tário) procede à leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE - Em discus
são a ata.

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo quem peça a palavra sObre a
ata. encerro a sua discussão e vou
submetê-la·a votos. (Pausa. )

Está aprovP.da..
Passa-se à leitura do expecllente .
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..

o SR. GEORGINO AVELINO (l.Q

Secretário) proceae à leitura ao se
guinte

EXPEDIENTE

Ofício:
Do Comanda.nte do Regimento "Dra

gões da Independência" de agradecl
mento às homenagens prestadas pela
Assembléia Constituinte.. pela passa
gem do 138.0 aniversário daquela Uni
dade. - Inteirada.

REQtJERDotENTO N.O 194. DE 1946

Solicita que o Govêrno informe
. em que andamento se encontra o
dicionário histórreo e geo(JTálico da.
Cidade do Ria de Janeiro. man
dado fazer pela Prefeitura do Df3
trito Federal.

Requeiro o V. Ex.a. que peça. ao
Govêmo que informe:

a) Em"· que andamento se encontra
o dicionárIo lústórlco e geográfico da
Cidade do Rio de Janeiro, mandado
fazer pela Prefeitura do Distrito Fe
deral.

b) Quaes as verbas a esse serviço
destinadas. .

c) Qual a previsão para se ultimar
essa obra.

Sala das Sessões, 28 de maio de
1946. - Jurand1r Pires.

REQUERIMENTO N.o 196. DE 1946

Solicita' ao Prefeito do Distrito
Federal que informe desde quando
sé.o subvencionadas as temporadas
líricas e montante das verbas.

Requeiro, por intermédio da Mesa na
Assembléia ConstituInte, que o Senhor
Prefeito do Distrito Federal informe.
em caráter urgente. o seguinte:

1) Desde quando a PrefeItura do
Distrito Federal subvencIona as tem-
poradas lfricas. .

2) Qual é o montante das verbas
destIna.das àquêle fim.

3) Quanto se dlspen"deu com as tem
poradas lfricas oficiais desde 1940.

4) Quanto rendeu para. a Mun1cI
palidade. computada. a receita. dada
pelas assinaturas e vendas avulsas.

5) Qual a percentagem e a que crI
tério obedece o pagamento dos encRi"-

regados para organlzs.r as temporadas
líricas de bailados e comécllas.

6) Se a Munlclpallda.de sempre re
colheu dos artistas estrangeiros o lin
pOsto de renda.

7) Se houve concorrêncIa para. a.
realização de temporadas l1r1cas e quais
as emprêsas que concorreram.

Sala das Sessões. 29 de maio de 1946
- José LeomiZ.

INDICAÇÃO N.o 107-46

Sugere medidas de amparo' à
lavoura e ti pecuária no Nordeste
do PaÍ3 •

Com;ldêrando a grave situação que
atravessam lavradores e pecuaristas..
no Nordeste do Pais. premidos. pela..
retração do crédito ba.ncário. de par
com' as difíceis conjunturas criadas
pelas irregularidades cl1matérlcas. êxo
do do trabalhador rural. crescente cus
to do maquinário agrícola;

Indicamos que a Mesa se dirija :lO
Poder Executivo soUcitando medidas
urgentes de amparo à lav9ura e à pe- .
cuária. naquela região. quer a.través
da ampliação dos prazos e d1m1nUição.
dos juros fixados pela Carteira. Agro
PecUária do Banco do Brasil quer
através de. outras medidas. que: ouvt
aos os órgãos representantivos das clas
ses interessadas. possam concorrer para.
atenuar a dJ!1cil situação.

Sala das Sessões. em: 29 de maio de
1946. - Aloisio Alves. - José Augus
to. - Café Filho. - Ferreira ·de:'
Sousa..

INDICAÇÃO N.o 108. DE 194.6

Sugere co Poder Executivo a ne
cessidade de o Instituto de Cacau
da Bahia, ao prestar contas da.
execução da portaria da C. M. E.
que lhe a.tribuiu exclu.sividade pa
ra exportação de cacau. estabeleça.
desde logo. a !"estituição aos ca-;
cauicultOTe3 da dJferença havida
entre o 'Pagamento aos lavradcru
pelo Instituto e o preço que rece-'
beu pela 1'enda do cacau nos mer
cados estrangeiros.

Requeremos que a Assembléia Cons
tituinte sugira ao Poder Executivo a .
necessidade do InsUtuto de Cacau da
Bah1a. ao prestar contã.s da execução (
da portaria da Coqrdena.çáo da Mobl~·
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llzaçA.o EconÔmica que lhe atribuiu
excluslv1dade para exportação do ca
cau produzido no Estado da Ba.his. es
tàbeleça, desde logo, a restituição aos
ea.cau1eultores. na proporção das res
pectivas entrega.s de cacau, da, dife
nnça havida entre o pagamento efe
tivamente feito aos lavradores· pelo
Instituto e o prêço que recebeu pela
venda do cacau nos mercados estran
geiros, deduzidas aS despesas normais
de beneficiamento e prepa.ro do produ
to para a exportação~ além da comis
são cabivel ao Instituto como conslgn:ii
Uno, uma vez que a êste fIcou de
ferida não só a exclusividade para 0\:
merclar com cacau, como o direito de
estabelecer sua classificação ou tipa..
gem e respectiva cotação.

Justificação

A medida ora sugerIda. visa embol
sar os "agrIcultores de cacau do Estado
da Bahia da. diferença de prêço entre
o pagamento que lhes fez o Instituto
pelo cacau recebido em consignação
compulsória e a cotação obtida na ex
portação do produto.. Salienta-se que
o Instituto de Cacau da BaMa ao soer
criado tinha como finalidade precfpua.
a defesa dos interesses da lavoura ca
caueira. Não era uma entidade de
:fins comerciais ou lucrativas. Funda
do, no Govêmo. do Sr. Artur Nelv&,
par iniciativa do então Secretário da
Agricultura, Joaquim Inácio Tosta PI
lho, sob a forma de cooperativa· de
lavradores, com o apoio do Estado, o
Instituto de Cacau da. Bahia começou
a funcIonar no Governo do Sr. Juraci .
MagalPães, graças à ajuda. eftr.1eI!.te
que lhe deu o poder público estadual,
seja garantindo-lhe um empréstintoQ
com a Caixa Econômica Federal, seja
pela concessão de uma taxa especla'l .
cobrada por saco exportado, para CODS
tltuição do seu capital. Com tal apoio
o Instituto floresceu e prosperou, ori
entado, superiormente, pelo Sr. Tosta

.Pilho cujo nome está lIgado à hist611a.
econômIca da Bahia e que por si só
constitula uma garantia sólida p3.ta
o bom e honesto funcionamento da
grande coõperativa. Com o golpe de 10
de novembro de 1931, também sofreu o
Instituto de Cacau. A interventorla

Landul!o Alves substituiu o Sr. Tosta.
Filho e decretou uma reforma absurda.
e Ilegal dos estartutos do Instituto.
transformando·o de cooperativa em
autarquia, sujeita à. adminlstração es
tadual. Começou ai o desmoronamento
de uma obra, grandiosa que o esclarecl
do patriotismo do Govêrno Jurael Ma
galhães cOnstruíra para. a' economia
balana~ atendendo-se s que o cacau
constitui a maior e melhor rlquE:'za.
do Estado. Não tOsse e. ação prudente
e honesta do Dr. Pedro Fontes, presi
dente do Instituto no Govêrno Landul
to Alves e multo mais danosSt teria si
do a intervenção ilegal da ditadura nos
negócios do comércIo cacaueIro. Não
obstante, durante algum tempo o se
nhor La.ndulfo Alves concedeu a de
terminadas firmas comerciais a ex
clusividade da exportaç§.o do cacau
baIano, vedando tal f~uldade a ou
tras entidades ou !irmS-!i que pr~ten·

dessem intervir no comércio exporta
dor de cacau. Tal absurdo e llega1!da
de se consumaram em plena dItadura.
e quando não havia para quem 'ie
apelar! Dispensa.do da lnterventorla.
federal, o Sr. Landul!o Alves foi suce
dido pelo General Renato Onofre Pin
to Alelxo e a presidência do Iris~!tuto
de Cacau coube ao funcionário dC'l
BtllTICO do Brasil Sr. Heitor Lam~unler,
em breve tempo substituído por outro
bancá.rio o Senhor Paullno Jaguaribe.
A tnterventoria do General Aleixo ob-

"tivera da Coordenação da Mo!:l1llza
ção Econômica 81 expedição de porta
ria determinarIdo que todo o cacau
produzida no território do Estado da.
Bahia só serIa exportado pelo Inst.l
tuto de Cacau, ao qual os agr1cUlto
res estavam obriga.d,os a. ent!'~gaT. em
consignação, tôda a sua produção I
Bem é de calcular o desastre de umll.
tal medida. tomnda de surprêsa ~ sem
que o Instituto estivesse devtdamem.e
aparelhado para. en!rentá..la. sem
dispor de armazéns, de pessoal, :1e
meios de transporte, nem de numer~

rio. o Instituto prejud1cou fundamente
os direItos e os lnterêsses dos cacau'"
lcultores.

Tôdas aS reclamações foram baJr
'da.das.

O Govêrno tudo podia.••.
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E o Instituto que se fundára. pars.
defender os a.gr1cultores de cacâu.
ps.ssou a. ser o seu maior algoz.

Depois de haver inicialmente n~

gado !1nancia.mento aos la.vradores e
de só concedê-lo, afinal. ~m ridículas
eon41ç6es,i o Instituto apro-prlou-se do
caciu e n§.o deu sat1s1~. Est1pu
la;va. a seu aJ.vedrlo o tipo ou classe
do cacáu que lhe era. consignado
compuIsõr1a.mente e asslDJ. paga.va.- ao
JXrOdutor em base fn:flma.. sem· dar
expl1caç6es. Verdadeira espoliação,
contra a. qual náo valeram os re
elaInos, partidos de tôda. a zona. ca,...
caueira. assim ludibriada. De posse
do ca.cáu arrancado cOtnJpulsonamen
te a.os agricultores, sem o menor reg...
peito ao direito de propried8lde e
ao esfô~o quotidiano doa CJ~ mou...
reja.m no campo, o Instlltuto mono
pollzador do comércio exportador.·
venclla a bom preço o ca.cáu e náo
dava contas a ninguém. Pêz gra.n
des e vanta,1osas transações. Ven
deu a bom preço e a.purou lucros
polpUd05 e os distribuiu como bem
quis- e entendeu. menos aos seus le
gítimos donos... .Subscr1ções "para
ass1stêncla social". publicações, via
gens, propaganda. eleitoral, tudo o
Instituto pagava e custea.va com c
dinheiro. dos agricultores!... .

Agora. que o Conselho Federal do
Co:rn-éT'Cio Exterior extinguiu o mo
nopólio 81bsurdo e determinou que o
Instituto do ca.eãu preste contas da
execução da portaria da Coordena
ção da Mobilização Econômica.. é
oportuno advertir o Pod.er Executivo
para. que faça. restftuIr aos lavradores
os lucros obtidos na exportaA;ão dp
cacã.u de sua propriedade.

Bem é de ver que tais lucros as
cendem a algumas dezenas de mI
lhões de cruzeiros e. a esta. hom. já
devem ter sido devidamente at>ura
dos pela comJssio de Inquérito DO
lneada pelo atusJ Interventor, Se
nhor Guilherme Marback, .pa.ra ve
ri!lcs.r as graves 1o:regularldades pra
tJcsdas na admin1straçáo do Instituto
e denuncladas pela. imprensa. e pelos
in teressados .

PormuIa.ndo esta Indicação, a Ban
cada baiana. da U.D.N. cumpre.
apenas, o dever de zelar pelos le-

gft1mos interêsses do povo que a ele
geu. fiel ao programa. de seu part1do
e às imposições da consciência. ná
cional, porque pretende e deseja que
o Govêmo r~allze os anseisos popula...
res de liberdade e justiça,. deJ;ltro de.
um- regime democrático, em que o'
direito dos humildes seja amparado e
respeitado. .

Sala das Sessões da Assemrslél~
ConstitUinte, em 29 de ma.1o de 1946.

-Alberico Fraga. - Otát1io Man...
gabeira. - Nestor Duarte. - Jurad
lr1agalhães. - Man~eZ Novais. 
Teódulo Albuquerque. - Rui Santos.
- Dantas Júnior. - Luis Via7Ui. 
Aliomar Baleeiro. - Rafael Cincurã.
- Joáo Mendes. - A imprimir.

INDICAÇÃO NP 109. DE 1946

Sugere ao PÇ2der Executf1Jo Q'U~

o _Ministério da. Educa.t;ãfJ_ pelo
seu Serviço de Patrimônio Histó
rico' e EstaUstico Nacional lu/nde
na cidade de. Sâo João a-EI Reu.
Estado de Minas Gerais, u.m Mu...
seu histórico. .

Exmo. senhor Presidente da As
sembléia Constituinte,

Solicitamos a V. Exa. mandar en
caminhar ao Exmo. Sr. M1n1stro da
Ed~cação e Saúde ~ seguinte pro-
posta: .

Que o Ministério da Educação. pelo
seu Serviço de Patrimônfo Histórico
e Esta.tistfco NacionaZ, Ju.nde na ci
dade de Sáo João el'EL-Rei; Estado
de Minas Gerais, um Museu lttstõ
rico.

Justificação: .

Povoação fundada por bandeiran
tes ptl.ul1st~. que lhe descobr1rsm o
ouro. elevada à cidade, em 8 de de
vembro de 1713. SãD Joio D'E1...B.e1
é hoje uma das mais prósperas e belas
cidades de Minas. conservando aInda
raises no passado. como sinal de dis
tinção que a faz superar multas das
mais belas cidades d,a Pais.

Sendo também industrial. com qua.
tro grandes fábricas de tecidos. es·
tamparia e outras lndústrias. inclu
sive a de mineração. de ouro e caSsi-..
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terlta. com comércio atlvo e progres ~

s1sta.. conta, ao demais. com institul
ç6es culturais notáveis. estabelecimen
tos de ensino secundário dos mais fa
mosos do Brasil, velhas orquestras fa
mosas, sociedade de concertos sln!6
Dicos. velhos monumento$ arquitetô-

.. n1cos de valor histórico e artlstico.
templos, pontes, resIdências e solares,
tudo ao lado de estabelecimentos mo
dernos, que asseguram sua vida e sua.
fôrça. progressista.

Honra-se a cidade de ter sido o
bt:lo:ço de TIradentes e por lá. terem vI
vido sempre Alvarenga. Peixoto. e
Bárbara Heliodora.

Entre os seus mais ilustres filhos já
falecidos, se alistaram o Padre José
Mourão, Sebastião Sette. Severiano
Maria Xavier, Aureliano Bastos, o sá
bIo Aureliano PImentel. Aureliano
de Resende Gastão da Cunha, Frei
Conceição VeIoso e outros vultos que
se projetaram no Pais, como 'valores
mineiros nas artf's, nas letras, na ad
ministraçáo, na pol1t1ca. na tribuna.
etc.

por outro lado, não obstante a dis
persão. o furto, a venda.. a. salda. an-
nal, para fora do municfpio de muitos

, objetos de valor hlst6'rlco e artlstico,
multo outros ali existem preservados
do descaminho. pelo zêlo e pelo amor
dos sanjoanenses às coisas do seu pas
sado.

Justo é, pois, que as autoridades fe
dera.is. correspondendo a. êsse zêlo. m
t~ressadas como se acham no resguãr
do de' nesso patrimônio· artístico e
histórico. alf fundem um. museu hlst6
I'Ico regional. no qual se colete o' que
em Minas existe digno de preserva
ção. como documento para. o futuro,
das realizações do nosso passado.

Entre os prêd10s tombados pela
SPHAN se encontra o velho solar sito
à Praça Tamandaré, que ésse autori
zado órgão do Govêrno Federa.1, con-
celtua como dos mais notáveis do
pais, pelo seu valor a.rquitetônlco; en
tretanto. dadas as suas proporções e
a sua con:>trução, não oferece possl
billdade de a.proveitamento econÔmico
para seus .propoetários que intentam
~emoU-lo, aproveitando-lhe o ter
reno.

Dada. a conveniência da criaçáo de
um Museu histórlco em Sã.o J oãu
D'EI-Rei e a. vantagem art1stica. da.
preservação do referido solar, respei
tado o tnterêsse de seus proprietários,
seria medida acertada - no nosso
parecer :-. se o Govêrno Federal ad
quirtsse o mesmo imóvel para nele ser
fundado o museu histórico regional.

E' o que sugerimos se indique ao
Executivo, para que, através do
SPHAN realize essa. providêncIa.-

Sala das sessões 29 de maio de
1946. - Gabriel de .&. Passos. - J.
Magalhâes Pinto. - Milton Campos.
- Lopes Cançado. - José Bonilacio.
- Monteiro de Castro. - Licu.rgo
Leite.

O SR. PRESIDEN'IE - Está fiuda
a leltura do expediente.

Srs. Constituintes, como Presidente
da Assembléia e para que não prossi
ga versão corrente1:ora desta. Casa,
considero de meu dever oferecer-lhes
um escla.recimento,

Ocorreu ontem. nêste ·recinto, fa.to fJ\..r.e
não tem sido devidamente apreciado.
Quando, por motivos conhecidos. or
denei silenciassem os microfones, não
tive a intençáo de manifesta,r desa
preço ao ilustre Primeiro Secretário da.
Assembléia, SI, Sena.dor Georgino
Avelino. pessoa a quem XIle ligam an
tiga amizade e justa admiração; vi
sei, apenas, restabelecer a ordem no
recinto. Assim procedo, normalmente,
ao notar que os trabalhos tendem ao
tumulto. Nessas condições, geralmente
diversos Senhores Representantes di 4

rigem-se aos microfones; usando-os
todos ao mesmo tempo, tornam o am
biente ensurdecedor. Ante o calor das
discussões procuro sempre resta·belecer
a. serenidade e o equilíbrio. necessários
ao bom andamento dos debates.

De Qualquer forma, porém. com !lo
providência tomada, ja.mals tIve o in
tuito de cassar a. palavra a Qualquer
dos Srs. Representa.ntes, a todos colo
candQ no mesmo plano de apreço e. ~3~

tima;
Não desejo que, no espll1to de 81\

gum dos ilustrados colegas, palre sl
quer a suspeita de que eu, lntencio
naimente. tenha tido o propósito de
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desconsiderá-los. multo menost quan
do se trata de pessoa. como o Sr. 1.0
secretário, a quem me llgam laços de
'Velha am1zaode. (Palmas) •

Tem a pa.lavra o Sr. João Mendes,
:primeiro orador inscrito.

O SR, JOAO MENDES -- Senhor
Presidente, 5rs. Constituintes, quan
do ocupei esta tribuna, pela primeira
vez, e me insurgi ccmtra. os flagrantes
e constantes desrespeitos ao Reg~

menta. ma.l sabia que me estava iDS
crevendo entre aqueles que. regimenta.
listas, teriam restrições no desempe
nho de seu mandato.

Há dois meses, Srn. Constituintes, me
. inscrevi. Entrei na fila. As filas não

respe! taram, ao menos. as escadarias
do Palácio Tiradentes. E esta fila é
pior do que a do ônibus ou a do p§.o.
porque não anda. Há os que entram
a contra-mão.

O Sr. Lino Machado - São os "pa
raquedlstas". _. (Ri$o).·

O SR . ..JOAO l\.iE:,DES - Diz muito
bem V. Ex.a •

Sendo () uso 1.:") ·nicrufone. não u..-n
direito que o D::p ..1do exercita, mas
um favor que pl~it(:.1'" porque 56 esY\u
aqui em vlrtud!" da generosidade do
Ilustre Rcpres;;ntante Sr. Alde Sam
paio. que me ced-eu a vez, não que:-o
perder a oportunidade, antes de pro·
f.~rir meu dIscurso, de fazer um apêlo,
um grande apêlo, um apêlo lJa·rtido
do fundo dos meus sent!mentos demo
criticas. a~s senhoTes cronistas da
lmprr.r sa e do rádio acreditados jur.
to a êste Parlamento.

Não é desconhecido de nenhum de·
nós o conceito que se vai formando, ai
fo:-a. sôbre 8! Assembléia Constttulnte•
Nós aqui, segundo se alega., fazemos
tudo. menos Constituição. O respeitá
vel púbUco só vê., ~

O Sr. Pauio Sarasate -- Sou força
do B. não concordar com V. Ex.. e a. '!x
temar a. razão da. dfscordAncia. Nem
a imprensa.. n~m o rádio, nem a opf·
nlão públlca fazem conceIto desairoso
desta Assembléia. A observação de
V. Ex.- parece improcedente. A op!
mão pública está a.polando 81 Assem
b!éla CoDstttulnte e a maneira pela
1ua1 vem agindo na defesa dos lnte-

rêsses do pais. Temos a prova dbso
através da Imprensa.

.0 SR. JOAO MENDES -- V. ELa
n§.o se apercebeu da minha afirmativa,
nem lhe apreend~u o alcance.

O Sr. Pa.ulo Sarasate - Apercebl
me perfe1.tamente.

O SR. JOAO MENDES - Não me·
pa.rece - Perdoe-me o nobre Repre
sent8lnte. Afirmei que. camadas 'PO
pulares. o respeItável público, que- V.
Ex.a deveria. entender não como a. im
prensa., não como as pessoas- de cabeça.
mas aquelas que não compreendem a
obra que estamos preparanda nesta
Casa. , .

O Sr. Paulo Sarasate - Feita a
ressalva, conc:ordo com V. Ex.·

O SR. JOAO MENDES - ••• fa
zem concelto desairoso desta Assem-_
bléla. <Muito bem.)

Formulo êste apêlo, Srs. Constituin
tes, porque esta Assembléia não são
os que a querem transformar em
picadeiro de circo. em ring de box,
ou em camp·o de joot-ball.

O Sr. Lino Machadó - De pleno
acôrdo com V. Ex.a,

O Sr, Rui Santos - Permita v. Ex
celência fazer a defesa da imprensa.
porque se ela se limita. a. noticlar. fa
tos, não tem responsablUdade no des
crédito que venhamos a sofrer lá
fora.

O SR. JOAO MENDES - Positi
vamente t estou sendo infeliz na ma
neira de me externar, (não apoiados)-•.
porque. até aqui, nã.o fiz qualquer re
criminação à imprensa e apressam
se em contrariar-me seus defensores. .

Serei aquele etêmo Insubmisso que
não se entileira entre os bons moços.
entre os bonslnhos. Não faço ques
tão, absolutamente, de angariar po
pularIdade. Estou d!r1g1ndo, em dis
curso, wn apêlo à bnpreIlõ8.. A :lln
guém ofendi. nem fiz referêncla de-'
salrosa à imprensa. Apelo para os re
presentantes dos jorna1s. nesta. Casa,
a _fim de que declarem se a impren
sa rol por mIm acusada desta tribu
na.
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o Sr. Paulo Sarasate - Quanto à
mim, V. Ex.ll não tem razão. Se pre
tendesse defender a. imprensa.. eu o

.faria com o mesmo calor de V. Ex-
celêncJa, porque, antes de ser Deputa...
do, era trabalha.dor de jornal. En...
tendi o apêlo de V. Ex.a:e aproveito
'fi. oportunidade para declarar que pre
firo ser homem de imprensa. D. ser
Deputado.

O SR. JOÃO r..rENDES - Prosse
guindo no meu apêlo, Senhores Re...
presentantes. inststo em dizer que a.
Assembléia Constituinte não é forma...
da por aqueles a que me referi de
infcio. Esta. Casa é a de Otávio Man
gabeira. com seus discursos parIa
mentA.Tes. dignos de qualquer Parla
mento do mundo (Muito bem. Apoia
dos geniis); de Nereu Ramos que,
pela SU:l comr:ostura. pela sua dIgni
dade e pela sua linha de conduta me
rece o nosso aprêço...

O Sr: Nereu Ramos - Agradecido
a V. Ex.".

O Sn.. JOAO MENDES - ... com
a rE:5trição de minha parte. é bem de
ver.. ao abUSO do argumento majoI1
tário. .. (Riso)

O Sr. Lino Maclwdo - De inteIro
acôr<.lo com V. Ex.8 •

O SR•.JOAO MENDES - A As
sembléia Constituinte são os membros
da COn1is~~o Constitucional, que aca
b::ml de elar testemunho an Brasil de
sua dedicação, de seus esforços em
bem da causa nacional., <Apoiados
ítCTrzi 11) Somos todos nÓs que honra
mos o no5So mandato, servindo ao
nos~o pais.

Meu apêlo, senhores da imprensa.
é no sentido de que semcva campa
nha de silêncIo contra êsses que pre
tendem desvlrtuar nossa m1ss~o (Mui
to bem.)

(Pausa)

TragO a esta Assembléia. não um
grande discurso. quer no fundo, quer
na eÃtcnsão - o que é boa Dotida
(Riso) - mas pnl3,vrflS que encer
ram uma grande ldéla, idéia Que não
é nenhuma novidade. Em todo caso,
é a primeira vêz que se a cllscute no

Parlamento naelonal. Retiro-me à
obrJgatorledade do traballio.

Tema. por demais ba.tido. por de
mais explorado pela demagogia, por
demais deformado pela Insinceridade,
é o dos "sagrados direitos dos tra
balhadores". E os cortejadores de
popularidade, e os "amigos" do povo,
e as monopoUzndores das idéias avan.
çadc.s e os salvadores da humanidade
sofredora, no parlamento.. ou na. im
prensa, derramam-se ern Ubelos fa
náticos ou apelos patéticos; éles e s6
êles se julgam com '0 àireito de pe
dir Justiça para as vitimas do dese
quilibrio social.

Os democratas, do centro, que I

acreditam na Democracia e que nes
te regime enxergam solução para to
dos os problemas que afUgem os po
vos, não têm um lugar ao sol ... sáo
os "reaCionários".

Reacionários. porque aind.a pensa
mos com Rui: "O caminho l"eal da
democracia é o caminho do direita.
O reg1me que dela se alonga rompe
com ·OS seus lnterésses essenciaiS, ab
sorvendo o germen deletério. que a
decomporá."

Homem da lei e homem do traoa
lho.

No c~critório de advocacia e nos
campos da fazenda pude preparar o
espírito pa.ra bem medir a imperio
sidade do principio de que a todo di
rejto corresponde uma obrigação.

Terá O trabalhador brasileiro direi
to:;? ama copiosa legislação respon
de pela· afirmativa. Ponho as minhas
restrições a êsse conglomerado de
leis, que multo tem de aproveitável.
mas. obediente ao espfrlto' de mIstI
ficação que, em gra.nde parte. presi
diu a sua feitura" muito deixa a. de
sejar. sobretudo na sua capacidade de
viver.

No corpo da legislação trabalhista
brasIleira aparentemente s6 o empre
gado tem direitos e de tal modl) que
essa falsa concepção gerou a luta de
classes inexistente antes da. ditadu..
ra e na qual nos dcbo.temos agora.. O
empregado é, sempre, pelo menos, um
desconfiado de referência ao empre..
gador que. por seu turno. "ê naque..
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Ie um 1n1mlgo à espreIta da primeI
ra. oportunlqade para golpeá':'lo.

A. a.n1m.osidade de um para eom o
outro criou entre ambos clIma de
permanente vigilância. O patrão des
cobre na LeI trabalhista. o fantasma
que o persegue: o empregado nela di
visa uma oromessa de redenção.

Os papéis inverteram-se: o empre
gado tudo exige e nada quer dar: em
polga-se nos seus decantadós direitos.
esquecendo-se dos correlatos deveres.

E dessa luta inglória, em que se
debatem duas classes que se deveriam
Irmanar. nenhuma sáI vencedora. Co
mo em tõda guerra, s6 há vítimas. Vi
tima o empregador, vítima o empre
gado. vítima, e maior vitima, .0 Bra
511. Culpado. e maior culpado. um go
vêrno de mistificações. Convenceu ao
trabalhador brasileiro que êle tinha.
direitos miraculosos: de que não lhe
faltavam assistência educacional, as
sistência familiar, assistêneia higiêni
ca. assistência econÔmica.

Em verdade. porém, o trabalhador
continún pasto do bacilo de Koch e
da malária. seus f!lhos famintos e nús
internados nas favelas da. "Cidade
Maravilhosa". ou nas palhoças do
sertão, candidatos à. vagabundagem
ou ao crime. O salário que lhe en
tra por um dos bolsos trlpllcado, sá1
pelo outro para adquirir os gêneros de
primeira. necessidade por prêços qua
druplicados.

Mas, aturdido pelo dinheiro da in
flação não percebe a sua própria. mi
séria e, a'nda, bendiz quem a agra
vou.

Emaranhado num mundo de para
doxos compraz-se de viver num cubí
culo, sem ar e sem luz, porque é
singular condôni!no de arranha-céus
luxuosos. construidos à custa da. sua
própria fome.

o primeiro direito que advogo para
o trabalhador é o de serem-lhe pro
porcIonados os meIos de educar-se e
de educar seus filhos. certo. como é.
que as atuais condições do trabalho
n§.o podem ser eficientemente de
frontadas r>or pessoas analfabetas.

Ressoa. a.inda entre nós a afirma
tiva do sábio que resumiu num proble
ma único - o da educação - as múl
tiplas e complexas questões brasilei
ras. Em boa análise, não lhe faltou
razão, àquêle grande Miguel Couto,
poistôdas as nossas necesidades e as
pirações se enfeixam no mágno proble
ma educacional.

Entretanto, da síntese por êle. for
mulada não seria. de mau aviso re
tirar uma súmula também, menos rigo
rosa, é verdade, mas tavez mais aces
sível à percepção e compreensã.o geral.

De feito, convém focalizar um por
um e em conjunto três problemas in
terdependentes, que exigem igual in
terêsse dos poderes públicos e que pre
cisam de ser imediatarnnte solucio
nados: o da educação, o da saúde e o
do trabalho.

Não me pretendo alongar no exame
de cada qual dêles. ccinto a.penas apre
sentar algumas justificativas da minha
tese, que é a obrigatoriedade desses
três IIústeres, por parte de governan
tes, impondo legalmente, e de gover
nados, cumprIndo conscientemente.

Talvez de nenhum outro assunto se
venha cuidando com tamanho empe-
~ç~o~o mundo moderno, como da edu-

Nunca, talvez. se houvesse buscado
tanto realiza.r o ideal educatIvo, acri
solado no labor de seleçã.o das con
cepções da. vida. e do destino humano.

Multiplicam-se e aperfeiçoam-se as
normas de eugenJa, os métodos de cul
tura intelectual, os Intcrêsses pelo
ensino teórico. profissional, socializado.
tendo sempre em mira. desenvolver
aptidões e hab111dades e levar o hl)
mem a um destlr..o ma.is !elfz. indivi
duai e coletivo.

Mas. estará, mesmo, certo o caminho
apontado?

Porque exatamente quando os edu
cadores requintam teortas e institui
ções pedagógicas, re!luem na humanf
da!ie as taras de sua primitiva bu
ba.tia. e repontam novos aspectos do
êrro?

pOrque a Alemanha, com os seus mo
delares institutos de educaçã.o, suas
gnmd10sas universidades, seus eminen
tes pedagogos, Investiu contra outras
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nações em desatinos de ambição e as
somos de crueldade?
~ que se desviou a linha da. con-

. duta humana dos eternos pl:incíplos
de fraternidade; é que a cultura da
1Ii.teligêncla. prescindiu da formação do
caráter.

Não nos esqueçamos de que em nosso
~olo há. a semente nefasta dos tota·
litarlsmos. É necessário impedir que
ela brote e prolifere.

Comecemos pela escola pública: pri
mária.

Querê01o-1a multiplicada, access[vel
a todos.

Não se perdoaria que saissemos des
ta Constituinte sem a imposição de
finitiva. da obrigatoriedade e gratuida
de do ensino primário.

I É sõbre ela, exatamente, que mais
devem incidir os nossos cuidados de
representantes do. povo, porque é a.
escola do povo e o povo carece tanto
do ensino Quanto do pão.

Mas, do ensino bem orientado que
se não dissocie dos labores formativos
do cará.ter e das normas esclarecedo·
ras da. consciência.

Os pequenos cabedais de Instrução
não anulam as inclinações para. o cri
me, nem fecundam os pendores para
as virtudes.

Devemos reivindicar para o povo uma
educação que lhe llumine o espiritp,
ao menos o que baste para compreen
der o ideal de uma vida mais digna,
sem ti. miséria que é fruto da injus
tiça social, mas também sem 3. afron
ta aos direitos alheios, mascarada em
falsas IdeologIas. .
. As nossas escolas públlcas, em geral:
falta o que falta a multas das nosSas
instituições de proteção à infâ.ncia.: o
êXito educativo. revelado na formação
Inoral do educando ou do protegido.

Os constituintes de 1934 deixar3nl
na. Carta Politica que elaborarr.m um
trabalho já notável, mas que tem,
como toda obra humana seus pontos
fracoS, cs.rentes de rep~os.

Ca:be-nos repará-los, no trabalho
grada.tivo .de a.per!eiçoamento, Que
~ homens cumpre reaUz:a.r, geração
1JOr teração, grupo a grupo.
_N~a.-se, em verdade, no Óllpitul0

n do titulo V daquela constit.u1çAo,

como que preponderante a questã.o
do en5mo sêbre a questão educativa.,
prõpriamente dita. Qua.ndo se fala
ali em educação vê-se o intuito de
referência quase exchislva à instru
ção nos seus diversos graus e ra
mos.

No entanto; não nos esqueçamos
do ensinamento de Ingenleros: "En
quanto a Instrução se llmita a am
pliar as IloÇóes que a experiência.
atual considera maIs exa.tas. a edu
cação consiste em sugerIr os ideais
que se presumem propIcios à perfei
ção".

Mas, de qualquer modo, urge 10·
clu1r-se na Constituição que estamos
ela.borando, o dever de educar o
povo, al~vantando-1he o nível mo
ra!., com o esclarecimento a.dequado
a que perceba c cumpra seus deveres
de consciên<:1a para com a Iamflla, a.
sociedade e a Pátria.

Só assim teremos uma gente bra
sileira para quem não seja, como no
dizer dos céticos, impróprIo o regime
democ.rátlco.

Não encaremos, porém,. unilateral
mente a obrigatoriedade do ensino.
Essa obrigação é do Es.tado, mas não
deve ser só do Estado; há de ser,
também, dos paIs.

Consideremos Que não poucos são
os que, culposamente, deixam na ig
norâ.ncIa mais deplorável os fHhoo.
esquecidos de que não há pátrio po
der, mas pátrio dever.

E' lndispensá-vel Que se lhes im
ponha a. obrigação de educar os fI
lhos, como condição essencial ao
exercic10 dos direitos que lhes con
fere a pa,ternldade.

No labor educativo deve ir compre
endida, já. se Vê, uma orientação sa
nitária. A população escolar, como
as massas incultas, pr'ecisa mUllIr·se
de conheclmentos de higiene e pro
filaxia, ao menos rudimentares. E'
atribuição de certos órgãos da Sa.úde
Públ1<:a dissemJnar convenientemente
noÇÓes essenciais sObre recursos, 200
ak:ance comum, para cada qual con
servar-:le higido e premunlr-se de
umas tantas moléstias. Mas não
basta. o cabeda.l dessas noções, opu
lento que fÕsse, pare. afrontarem...se .
impunemen.te hostil1d1l.des de certos
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meios insa.lubres, rebeldes a qua!6
quer preca.uç6es de 1n1dativs. indivi
dual.

Não se diga que o remédio melhor
seria fugir-lhes. Consumar-se-la. en
tão, o despovoamento de zonas ubéI:
rimas. de regiões fertllisslmas. onde
a natureza. por seus ca.prichos de
contraste, pôs a cilada da morte no
estÚllulo à. vida. .

Nem fugir é possível sempre aos
que moram nos antros das cidades,
presas fáceis dos germes infecciosos
'ai encantradlços.

E' mister que os governos queiram
enxergar a multiplicidade de ende
mias cruels, algulnas, como a. lepra,
humilhantes para mn país clvi11zado.
E enxergando-a, se resolvam a ex
tinguir-lhes as CallS:lS.

Já se disse, autorizadamente, que
•• (\ Brasil é um grande hosplta.I".
Seria, pois. mais louvável e mais
imperioso cuidar-lhes dos enfermos,
direta. e eficientemente do que das
estatisticas e dos gráficos e dos me
moriais, que sobejam, comprovando
nos. mais ainda do que o que visam.
uma incontestável mania burocrá
tica.

Não esteja o meu llustre amigo E'
nobre Deputado, Sr. Agostinho Mon
teiro. - campeão dos estudos dos as
suntos concretos de interêsse geral 
a censurar minha critica. às estaUsti
cas; não a faço. o que S. Ex.a verá.
Dlais adiante.

Não cairia. na leviandade de insur
gir-me contra tais da.dos ind1spensá-

. veis. Insurjo-me. sim. contra o se!l
exagerado aprêço em choque com o
desapreço exagerado pela. saúde do
povo.

A nação carece de aumentar õuas
tontes econÔm1cas. Carece. com ur
gência. Mas ~ quem recorrerá. na· de-'
vida proporção, se há. milhares de
braços parados ou enfrequec!dos ;»elo
depauperamento orgA.n1co. conseqüente
de doenças que os governos poderiam
t1ebelar?

Revolta as consciências bem forma.
üas identificar tipos atléticos. não raro .
no esplendor da mocidade, lnval1dados
pela depressão :f'fsJca Invenc1vel que
lhes perme1a. os acessos pal\ídlcos. E
à maIor parte das queixas de dor, e

à maior parle dos a.pelos de sanea
mento. pode esperar-se. às vezes aQ-'
gustiosa às vezes ind1!erente, a clássi
ca respc;sta - "Não há verba.••. It

Então não há verba para salvar-se
a vida de tantos brasllelros. cujas
energias estão sendo dolorosa e inutil
mente esvaídas? Será. criveI que ~§,o

se veja. na solução do problema de
saúde públlca um dever de humam.
dade e um imperativo de pabrlotlswo?

A raça a degenerar-se... o ps.fs a
empobrecer. .. e confonne-se cada um
com a fatalidade do-"Não há verba'''.

Não. Senhores Constituintes, n~o.

meus nobres colegas, não nos confor~

memos nós.
Cumpre-nos impor legalmente, a so

lução dêste problenaa.
Tenho, deliberadamente, corrido na.

leitura. do meu trabalho, para não
cansar a Assembléia. <Não apoiado.)
Sou dos que não impõem a atenção
dos Senhores Constituintes, embCil"o.
julgue um dever, de cada qual de nós
ouvi:- os discursos aqui proferidos, D1a~.

o que quero é sol1citar sua atenção
para a parte princIpal do meu dis
curso, porque deve, realmente, ser
encarada. como assunto sério. que é.

O problema do trabalho, constituin
do com o da educação e o da Saúde
Pública, a trfade de questões básIcas
SObre cuja solução deverá reerguer-se
o Brasil. depois da guerra a que foi
arrastado. é matéria de suprema rele
vância para os constituintes desta.
fase singular da nossa hist6r1a. Não
lhes seria licito nem perdoável del
Xá~los sem resolver adequada e aceT
tadamente, à luz de uma exata com
preensão, fácil de obter-se não s6 por·
observação própria como ante os 50"
bejos doutrlnamentos das, múltIplas
escolas e múltiplos especIalistas em
assuntos tão palpitantes.

Cumpre-nos. a nós, tirar da. 3pa
rente confusão de teo!'iu e credos.
que não perturba o d1scernbnçnto dos
verdadeiros ldeallstas de uma. cIviltza.
ção mais apurada e maIs humana, a.
diretriz segura, consubstanelada na
lei e volvida para os reais lnterêss!s
da coletividade e da Pátria..

Já. B. Carta Magna de 1934 se pre. ~
ocupara com B. questão econOmlca, no
seu titulo IV, que c9ntém normas !laje
defielentes em face de D<lVas e·JustllS
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aspIraçóes. conseqüentes do desenvol
Vimento da. mentalida.de do noSSo
povo. .

N03 dias que correm não se poderia.
eog:1ta.r de uma perfeita ordem eco
n6mica sem a condição fundamental
do cUrelto ao trabalho e da' obrigação
de trabalhar.

O desequll1brio social em que sã.o
flagrantes os contrastes de opulência
e mIséria, que repugnare a todo o cé
l"ebro esclarecIdo e a. tôda consCiêncIa
bem formada, não resulta apenas de
explorações egofstlcas do capital, de
usuras desumanas de empregadores.
mas em boa análise, da falta de eqüi
dade na exigência do tt"abalho e da.
falta. de Justiça na. distribuição dos
lucro3.

Ao lado dos sacrificados pela explo
ração capitalista. há. os responsáveis
pela própria penúria e pela penúria
alheIa, com a sua falta de cooperação
devida à sociedade de que fazem parte,

Para muito maior número do que se
julga geralmente. a ociOsidade é fator
do baixo nivel de vida. que. forma os
quadros decepcionantes. esparsos por
êsses rincões s. fomo

Ociosidade e desaprêço de melhores
'Condíções t de existência..

Bem sabemos que de tal desapl'êço
não cábe a culpa aos aparentemente
culpados.

Nã.o receberam. sequer. vislumbres
de uma educação que os estimulasse
a. fugir. quanto possível do aspecto
animal.

Mas. voltando à justificativa de mI
nlla tese, preciso aludir, embora de
relance, a certos elementos cUldado
sa.m.ente observados e meditados.

Observados e meditados sem ~ana

tistno ideológico. que le\"e à visão uni
lateral dos fatos.

D1z1a eu, senhor Presidente e nobres
deputados, que a.o lado dos ss.crifica
d~ pOr explorações capitalIstas, há
responsáveis pela pr6pria penúria e
:>ela penúria. alheia.

Lancemos um olhar sObre alguns ou
teiros da "Cidade Mara.vilhosa", para
mo nas a!astarmos logo do ambIente
mais pr6x1mo.

Que encontramos. em choque com
as uiagestosa edi!icaçOes modemas?

Favelas ...
A favela é um desafio à. civilização

brasileira..
Torna-se imperioso ext1ngu1Iem-se

essas anomalIas sociais, sem as vio
lências de extremismos 2"E:voluc1onãrios
e estéreis. mas com o poder fecundo
de normas democráticas e o rigor efi
ciente na sua observância.

Mas. forçoso é convIr, são cúmplIces,
na sua própria desgraça, muitos d03
que nelas vivem. E como nelas. em
todo o "habitat" que Se lhes asstme
lha.

A vagabundagem. o ócio, o menos
prêzo de uma vida mais digna. pelo
apuro f1sico. moral e intelectual, são
fatores ponderáveis da~ excessivas e
impressionantes desIgualdades sociais.

A 1et do menor esfOrço dcmina a
mor parte das nossas pop111nçõcs ru
rais e urbanas.

Podcr-se-ia multiplicar. com as de
vida.s vsrlantcs aquéle E'xcm.plo aponta
do por Teixeira Leite, ao exa.minar a.
questão do salário minimo: aconselha
vam °a certo morador de Mocambo, em
santo AmRro. Recife. encaminhar-se
para a lavoura, no Interior. E êle, re
ferindo-se ~o gaiamum. delicicso crus
táceo. que. fugIndo das águas qt:ando
enche a maré invade as casas situadas
à beira dos mangues. respondeu-lhe,
na sua filosofia comodista: "Qual o
que, seu moço, eu vou largar uma ter
ra. onde já de manhãzinha o almOço
vem me procurar sozinho?"

Realmente. pelos sertões. (Jnd~ as
soalheiras não con.segUem banir a caça.
de aqulsiçãc' menos expontânea. mas
também menoS penosa do que os vive
res que custam o suor quotidiano. a
abstenção do traballlo é incontestável
e impressionante - total ou parcial-
mente. .

A fórmula encontrad:ça é a seguin
te: salArio aumentado, t:-aba1ho redu
zido.

Ora. economistas e sociólogos têm
esgotado a matéria das relações entre
o Capital e o Trabalho, dos direito!>
c deveres entre empregados e em..
pregadores. .

Cumpre-nos, a nós.. legisladores me
Citar sôbre êsses c!outTfnamentos e
selecioná-los. trazendo· para a Lei bra...
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sUeira a. contribuição das nossas d ..
perlência. e observação colhidas sere..
namel1te no campo da realidade.

De qualquer moclo. entretanto
qus.1squer que sejam as conclusões tl..
radas das diversas dout.rinas e estudos
o ponto fundamental aa Questão';
a obrigatoriedade do trabalho. de
acôrdo com as aptidões. posslbllldades
e preferências de cada um. Hca.ndo..
lhe neste direito a segurança -da 11·
berdade humana como deve ser en
tendida entre os que vivem em grupos
socIais.

No conceito geral "o trabalho é a
a.tividade aplicada. à produção" oU. na.
definição de Storch ~'é a aplicação das
atividades do homem a um objetivo)
11tH,"

ASsim, sendo o homem um elemen
t.o do conjU11to social. cujos com.po
11entes interdcpendem~se, conjunt./)
qUe. scgundc., a concepção aristotélica
é .. uma cOllstruçáo onde a estab1l1
dnde de cada peça .inflUi na harmo
nia. geral e a. estabiUdade do todo de
pende da. siGuação de cada elemento"
não deve senão por invalidez, recusar'
o emprégo de suas faculdades, de suas
energias .t1sicas, morais ou intelec
tuais, àquele objetivo útil. Se êle vo..
luntàrlsmente e, portanto, ressalva
dos todos os casos de incontestável
impedimento justo de qualquer espé
cie. não concorre para êsse objetivo.
não pode ter os mesmos direitos dos
que a tazem, e deve ser considerado
tão nocivo quanto um dellqüente. que
deveras o é.

Ao nosso povo falta o conhecimento
do verdadeiro sentido do trabalho.

Em geral, o brasileiro encara o tra
balho como um 6nus pesado. Não 1lá.
via de regra entre nós, a. alegria de
trabalhar. .

O adulto marcha pura o trnba,lhcJ
como a crlança para a escala, - a.m..
bos sob o pêso de idêntico constran..
gimento. O escolar vê na aula prt..
mé,rla a detenção onde cumpre a pena
de estudar - O trabalhador, na in..
dústria, na lavoura. ou onde quer que
tenha de aplicar sua atividade, Q
"campo de concentração". que lhe
teria reseryado o ca.plta.Usmo.

.'

Nossa legislaçã.o confere d1reltos aos.
trabalhadores ou pune. como contra-
venção a ocIosidade. .

Nã.o conhece melo têrmo, Ma.s. não"
seria. mUito mais útil ao Brasil es
tabelecermos a norma constituci.onal
da obrlgatorfadede do traball1o. do
que punir os que não querem trabá
lhar. como o fa.z a vigente lei das
contravenç.ões penais?

Se não há. obrigaçáo de tralía.lhar.
porque punir a ociosidade?

A Constituição erigindo em princí
pio o trabalho como dever, a. lei ordl
nária tra.çando normas deUnldoro.s
dessa obrigatorIedade, com as devidas
sanções, até a. responsabilidade penal,
e estará disciplinada essa matéria. que .
é de importância fundamex:tal para.
a economia. brasile1l'a.

O Sr. Osva.ldo Ltma - Mas essa
obrigatoriedade é s6 pare. o etperárlÇ)
ou também para OS donos da terra?

O SR. JOAO MENDES - l?ela.
emenda que vou wpresentar à con
s1deração da AssembléIa, a obrlga
toriedade será para todo o brasileiro
capaz. Não faço exceção. Todo cida
dão capaz tem direi.to ao trabs.1ho e
obrigação de trabalhar, observando..se
as BlPtidões. a.s posslbilldOOes e as
preferências de cada um.

Enquanto o nosso tra balhado! não
tiver a. exata. noção do seu d.~ver em
rela.çã.o ao trabalho. a fome. com o
funesto cortejo das suas conseqüên
cias, continuará a consumlr..lhe as
energias f{sicas e morais.

Isso não é tudo quanto lhe falta.,
mas dai d.ecorre mu.ito da. sua vida. d~
animal de pouco ou nenhum trato.

Não temos o C<;l.SO dos ·'sem traba
lho", Que tanto aflige outros :povos;
ao revés disso. a lavoura, as IndústriaS,
o comércio, estlto a reclamar a falts.
de braços. ,
~ ()b$.ens,çâ.G da vida dos n~ssos

cam.pônios, conhecendo-os como· os
co:ü1eço de perto. no trato dIário. nas
fazetidas. onde lhes proporciono os
meiCllS de assistênc1a. a meU a.lcance.
dã...me a ai1toI'1dade para tratat dI>
assunto objeto da tese que estou sus
tentando. de quem tala com seguro
~nhec1Inento de causa .
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Ra.r~-nente suas aspirações vão além
das mais primárias. que podem ser
resunrJdas em encher o estômago,
vestir mal e aceita!' os filhos como
inevitável consequência das sua.s ne-

',ceS&1da.des sexuais.
Por isso. não tra.balham senão tan..

tos dias quantos lhes bastem a ganhar
o Jndispensável à satisfaçio das 1m
poslçõcs de vJda táo m.1sel"àvelmente
vivida.

Se o salá.rio dupllca, reduzem à
metade os dlas de trabalho. E en
tregam-se à ociosidade ou às cachaça
da.s. e, quando muito, à caça. e à pesca.

Não há dúvida de que, vai por pouco
te1Il1Po, os rendeiras I não raro, eram
vitimas dos senhorIos, que os tangiam
de um recanto para outro da fazenda,
de a<:Õrdo com as conveniências da
utilização das terras.

Hoje, porém, o caso oferece aspecto
bem diverso. Verifica.-se, de maneira
alarmante. o êxodo dos campos. Os
trabalha.dor~s rurais são seduzidos pe
las cida des, onde buseam vl.d.a. ma1s
fá.cn e agl"a.dável. Os que ainda. se
deixam !Jcar nas zonas rlU'ais lavram
as terras que querem (abra-se um
parêntese para acentuar a total lr
realidade em que v:vem teóricos, de
boa ou de má. fé, que an<lam a fan
tasiar a via crucis do homem da foíce
e da enchada em busca .da terra para
plantar - tena não lhe faIta, o que
lhe falta é a compreensão do dev~r.
para consigo mesmo e para com a
coletividad-e, de trabalha·r) exigem o
que as precãrla~ condições da lavoura.
não permitem se dê, e tudo obtêm,
pon;lUe' os fazendeiros não podem
prescindir dos seus serviços. Não obs
tante, linlltam-s~ àquele mfllimo a
que adudl. E não produzem.

Reconheço e proclamo o estado de
sub-homem. a que fôra· condenado o
nosso trabalhador rural.

Não procuro tUrlmJr a culpa que, na
espéele, em pnrte, cabe aos proprIetá
rios rurais. Acuso a desorIentação do
nosso govérno como prlncJp:t1 respon
sável pela sorte dêsse 4Ir.a<lo humano".
como diria o Professor N-estor DURrtl'.
MAs, saliento a correspons~bllldade

das vitimas no seu próprio infortúnIo.
Volvendo as vistas do sertão. onde

o campônio, de cócoras, fuma c:t-

chímbo pa.ra matar o tempo; recos
tado ao balcão da "venda" da. estrada
conta bravatas ao sabor de alguns tra
gos de cachaça; ou. simplesmente,
dorme. à. luz do sol, jogado em baixo
de uma á.rvore ou no chã.o de sua
palhoc;a.. volvendo as vistas. rc-pito,
daquêles quadros cantristadores, para
a "cktade mara.vilhosa". deparam-se
me cafés repletos de inüteis criaturas,
horas a fio aU sentadas; as prata..c;
cheias de homens musculosos. pretos.
mestiços e brancos, exibindo a sua
capaclda.de para árduos trabalhos bra
çais, demonstrando absoluta resis
tência à ca.nicula, através seis e mais
horas diáTJas de banhó de sol. Por
tôda a parte a vagabundagem, a ocio
sid3lde, num País onde a falta de
braÇOS para o trahall10 é o seu ma1s
complexo problema.

Resumindo esta ordem de considera
ções, a!irmo que, ou adotamos, no·
BrasU, a fórmula: "quem nã.o tra
balha n5.o com~", ou nem os que tra
balham terão o que comer no Brasil.

Mas, não estou, Srs. Constituintes,
a.dvogando :lo escravização do homem
pelo homem ou pelo Estado. E' ver
dade que o principio por ruim aqUi
defendtdo. encontra.~se nas leis dos
países de governos totalitárIos. defor
mMio, embora.

Sustento, todavia, sem receio de
incorrer em contrasenso. a questão da
-obrIgatoriedade do trabalho. dentro
dos princípios democráticos, e repito
com La Bruyére:

"Liberdade não é ociosidade; é
o USo livre do tempo, escolha do
tr:abalho e do exercício;

O Sr. Agostinh.o Monteiro - E' pr~
c1so acaba.r com essa hist.órIa de que
trabalhador é só o braçal.

O SR. JOAO MENDES - V. Ex
eelência. diz multo bem. Essa hist6
ria precisa acabar. porque há. traha
lhado;-es braçais e intelectuais. Tra
balhador é todo aquele que concorre
com sua atIvidade para a. produção
do llafs.

O Sr. Fernandes Tal'ora -- E' todo
cidadâo.

O SR. JOAO MENDES - Acres
centarIa: todo cidadão digno.
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o Sr. Agostinho Monteiro - Escla
reça V. Ex.a bem a matéria. que é
interessante .

O Sr. Oswaldo Linza - Dentro do
ponto de vista do orador. cada indi
víduo só poderia possuir &. Quantida
de de teI'ra Que pudesse trabalhar.

O SR. JOAO MENDES - Estou
com V. Ex.&. Acho Que a terra, con
quanto constItua. em nosso sistema
Jur1dIco. objeto de proprIedade, o di
reito a exercitá-lo não vai ao pOlltt1'
ae p.ermltIr que o proprletá.rio possua
uma quantidade imensa. de á.reas inll
teis. A terra deve ser daquele que a
faz produzIr. V. Ex.:!' tem razão.

O Sr. Campos VergaZ - No tocante
ao assunto. quero esclarecer que, na.
Paulista n0v.a. além da A.raçatuba...
grandes proprIetários de terras têm
realizado despejos forçados, manu. mt
Utan, de Inúmeras famUlas brasilei
ras. jogando-as nas estradas, com seus
móveIs e gado. Isto é uma veI'gonhs.
pílrn nossa legIslação sociaL

O SR. JOAO MENDES - Mas nós,
meu llustre colega, devemos enc~ts.r

campanha contra ~sseS' proprietArlos,
do mesmo modo que vamos agir em·
relação aos tra.balhadores OCiosos.

O Sr. Campos Vergal- Plenamen
te de acOrdo.

O Sr. Fernandes Ta'OOra. - As le15
trabalhistas do Sr. Getulio Vargas 56
~rv1ram para o operârl0 urbano; nlo
chegaram ao operário rural.

. O SR. JOAO MENDES - V. ~-

.celênela tem razão. '
<Ccntinuando a !eftura> ~ Partindo

d~sses prIncipios. não estou longe de
tlcelt.'lr a fórmula - não, sou tão refi,-·
donárIo assim: "de cada um. segun
do sua capacIdade. a cada um. ~

gundo seu trabalho". a que 5talln,
no seu famoso discurso sObre o pro
Jeto da (;onstitwção da União <tas
Repúblicas Social1stas Soviéticas 
1936 - chamou o principIo básico da
primeira !ase'do comunlsmo - o 50
c1al!smo.

O Sr. Alàe Sampaio - V. Ex.· está
plagiando Marx e Saint-Slmon.

O SR. JOAO MENDES - Teria
plagiado depois de Stalin, porque to1

neste que ali a fórmula, aliás aspeada
em meu dIscurso.

(Continuando a leitura) - Ad'lta
ríamos .. o trabalho como obrigação e
como dever de honra para todo clda.
dão ca.paz", admitiríamos wn sa.lá
rIo minlIno, mas que devesse atend.er
a,penas às neeesldades primordIa1s da
a'Umentação. "habitação. vestuário. bl.

, ,pene e educação do empregado ê de
sua. faml1ia. independentemente da
dIvisão proporcIonal das rendas do
empregador. para que contribui tLQuê-'
le e Wl: medidtl. do resultad c tiessa
contribuição; I'espeltarlamos a. digni
dade da pessoa humana. atendendo a
que nela na.da é ma\s respeitável do
que a sua liberdade. Terí:lm:Js, e:ltão,
e. forma. d() Govêrno. que nos con
vém. A democracia social. Mas. de
mocraela, em seu verdadeIro sentido.
que não significa. ditadura de uma.
~la.sse. regime de um partido s6, em
que tudo se resume na vont.ade oni
potente do chefe. democracia. 'que é
no dizer de Clovis Bevl1áqua.· .. a cria..
ção mais perfeIta. do direito político,
em matéria de forma de govêrno. Per
mlte à liberdade a dilataçã.o máxima
dentro do justo e do bonestoo e cor
responde ao ideal da sociedade floll
tlcamente organiZada ...

Trabalhemos para que a Consti
tuição que estamos elaborando pro
porcione ao povo brasileIro UIn$. nda
melbor. em que o capital e o traba
lho se dêm as mãos fraternizados à
sombra da. Uberdade dIsciplinada. pelo
direIto.

E possamos vIver num Pals onde,
como qUE:-r Edua.rdo Gomes. o rico
seja menos poderoso e o pctlre menos
sofredor.

Para consolidarmos o regIme de
mocrAtico no Brasil e resolvermos as
questões vItais do nosso povo. prcC'l.
8amos d.e unidade nacional. ordem,
harmonia soelal e amor à. Pátria..

Mas, não' a unidade nacional que
seJa promessa de a.bsorção de tôdas
as fOrças e t.Odas as razõeS de um povo
no a.bsolutlsmo da vonts.:1e l1nlca. do
déSpota, mas a coesão entre governan
tes e governados num equU1brio de
8Itrulsmos e sacrlflcioo mútuos com
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os objetl\"os de engro..ndecimcnto do
Pa.lS e do bem social.

ord.em. não aquela afronta dos que
aCl'ed1tam possível nivelar a not"rcza
~ paz dentro da liberdade nac!:mal
com o aesdoura do confo:rmismo den
tro da e~ravizaçáo politlca. porém,
ti. pràtlca salutar de virtudes sociais
e clV1cas Inspiradas pelas clarlvldên
:tes consc1.ência.s indiViduais e ac~ita!i

pelas nobres consciências coletims.
Harmonia. social, que não seja con

tusão dos caracteres afeitos a sa~rifí

elos por um bem coletivo com tem
peramentos propensos a imolações l,or
1Inpulsos fanáticos, e sim o equilibri()
resultante da dIstribuição criteriosa,
equltativa, justa, de obrigaçÕes e di
relto.s, segundo as necessidades e as
a.ptidões de cada qual.

Pátria, nã.o o iloglsmo da lingu.1.
gero dos que preparam por pro:;Ja~

ga.ndas refalsadas ou conspiratas de·
lituosas um regime governamenU'll ll~

bertlcida. mas o âmbito sagrado em
que um povo g-uarda seus teSOUl'OS de
tl'a.dição, acrisola seus sentimentos de
d1gplda-de, amplia seus cabeda.1s de
cultura. apeI1eiçoa, enfim, sua civi
lização no gôzo da liberdade próplia
e no respeito ã. soberania das nações.
<Muito 'bem; muito bem. Palmas. O
orador é vivamente cu.mprimentado.)

O SR. PRESIDENTE - Está finda.
a hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM: DO DIA

Comparecem mais 184 Senhores Re
presentantes:

Pa:--tido Social Democrático

Amazonas:
Alvaro Maia.
Valdemar Pedross.
Leopoldo Peres.

Pará:

Magalhã-es Barata.
Alvaro Adolfo.
Dua.rte de Ollvelra.
Lameira. Bi ttencourt.
Carlos Nogueira..
Moura Canalho.

Maranhão:

Clodomir Cardoso.
Vitorino Freire.
Odilon Soares.
Luis Carvalho.
Afonso MJ\tos.

PIauí:

Renault Leite.
Areia Leáo.
Sigefredo Pacheco.

Ceará:

Moreira da Rocha.
Frota Gentil.
Almeida Monte.
Osvaldo Studart.
Raul Barbosa.

Rio Granete do Norte:

Diocléeio DUarte.

Paraíba:

Jandul C:lfnelro.
José JoU11.

Pernambuco:

Novais Filho.
Etelvina LIns.
Agamernn·on Magalhães.
Jarbas Maranhâo.
Oscar CarneIro.
Costa POrto.
Barbosa Lima.

Alagoas:

Teixeira. de Vasconcelos.
Silv<lstre Pérlcles.
Lauro Montenegro.
Afonsu de Carvalho.

Sc;rgipc:

LeIte Neto.
Graco Cardoso.

Bahia:

PInto Alelxo.
LaW"C,) de Frelta.:s.
AloisIo d€ Castro.
Regis Pacheco.
Negreiros Falcão.
Vleira de Melo.
Altamirando ReqUlão.
Eunápio de QueIroz.



Espírito Santo:

Atllio Vlvaqua.
Eurico sales.
VIeira de Rezende.
Alvaro Castelo.

DIstrIto Federal:

Jonas CorreIa.
José Rom2ro.

RIo de JaneIro:

Amaral P~lxoto.

Eduardo Duvlv1er.
Paulo Fernandes.
HeItor Co~let.

Ac úrcl0 rOrres.
Brigido Tinoco.
Miguel COUto.

MIn liS GeraIs:

BenE>dlto Valadar~.

Israel Ptnht>iro.
João HenrIque.
Joaquim L:.ljA.n1o.
AU6ll:)tO Vl~gas.

Gustavo C""p~.nem.a.

Celso M[l~hado.

Lalr Tosves.

São PaulC\:

Uirilo JúnIor;
Gofredo Teles.
Costa Netc•.
J osê Arme 1J ao.
Samp~lo VIdal.

Golã.s:

DarIo Cardoso.
Diógenes ~galh§..es.

João d'Abreu.
Ca1ado Godó1.
GMeno Paranho.s.

Mato Grosso:

Ponee de Arruda.
Argemiro F:1a.lho.
Martiniano Aralijo.

Paranâ:

Flávio Guimarães.
Munhoz de Melo.
Aram1s Atalde.

Sanla Ostarlna:
Ivo d'Aqulno.
.Rogério Vieira.
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Rio Grande de Sul:

Ernesto DomeIes.
Gaston Englert.
Brochado ela Rocha.
Dâmaso Rocha..
Antero Leivas.
Ni~lJla.u Vergueiro.
Mérc10 Teixeira.
Ped1'o Vergara..
Reromo Azambuja.
Baia:rd Lima.

Uniáo Democrática NadonÍd ~

Pará.:

Agostinho Monteiro.
Epllog0 CampO",.'

Plaul:

Esmaragdo cU> Freitas.
Ad.elmar Rocha.

Ceará:

PUnia Pompeu.
Fernandes ravora.
Paulo Sar 1l.StLtoe.

Gent1l Barreira.
Ben1 Carvalho.
Egberto Rudrlgue8.
Fernandes l.'eles.
José de .Borba.
Leão Samp810.
Edgar de Arruda.

Rio Granrla do Norte:}

Ferreira de Sousa. .

Parafba:

Ada,lbeTto lUbelro.
João AgrtpJno.
João 'Orsulo.
Osmar Aqulno.

Pernambuco:

Lima Cavalcsnti.
Alde Sampa:(".

. JoáO Cleofas.
Gilberto Frelre.

AlaEDQs;

Freitas Ca:valca.ntt.
Mário ,Gom~.
RU1 PalmeIra

serg!p-,:

Va.lter !''r~ .l';;)

"/



Bahia:

Aloisio de Carvalho.
Manuel Novais.
Luiz VIana.
Clemente MarIan1.
Rafael CIncurá.
Nestor Duarte.
Aliornar Baleeiro.
Alberico Fraga.
Rui Santos.

Distrito Federal:

Hamilton Nogueira.
Hermes Lima.
EucI1des Figueiredo.
Jurandlr Pires.

Rio de Janeiro:

Prado Kelly.
Romão Júnior.
José Leom.1l.
Soares FIlho.

Minas Gerais:

Monteiro de Castro.
José Bonifácio.
GabrIel Passos.

São Paulo:

Romeu Lourenção.
"Toledo Piza.

Goiás:

Domingos Velasco .
.Jales Machado.

Mato Grosso:

João Vilasboas .
Dolor de Andrade.
Agrkola de Barroz.

Paraná:

Erasto Gaertner.

Santa Catarlna :

TomAs Fontes.

Rio Grande do Sul:

.osórIo Tuluti.

Partido TrabaZh.L1tG. Brasfle!ro

Amazonas:

~opOldo Neves.
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Bahia:

Luis Lago.

Distrito Federal:

Rui AlmeIda.
Vargas Neto.
Gurgel do Amaral.
Barreto PInto.

RJo de JaneIro:

Abelardo Mata..

MInas Gerais:

Ler! Santos.

São Paulo:

Hugo Borghl.
Guaracl Silveira.

Partido Comunista do Br(l3fl

Pernambuco:

Gregório Bezerra.
Agostinho Oliveira.
Alcêdo Coutinho.

Distrl4;o Federal:

Carlos Prestes.
Mauricio Grab6is.
Batlsta N<;to.

Rio de Janeiro:

elaudin;,; Silva.

Sá.., Paulo:

Osvn.lc.o Pacheco.
ea1res .:ic Brito.

Rlo Grrr.de do Sul:
Trifino Conc5a.

Pa-:-tido Republicano

Permunhuco:
Sousa 1.E'âc.

Sergipe.
Durval Cruz.
Amando Pontes.

~1:inas GeraIs:
.Jac1 Flglleh·edo.
Bernard~s Filho.
Mário Brb nt.

P:iraná:

Munhor da Rocha.
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• Partido PopuZCU- Sfn4fcaUsta

ParA.:

Deodoro Mend~nça.

Bahia:

Teódulo Albuquerque.

Partú:to Democrata Cristão

São páulo:

Manuel Vitor.

Partido Republicano Progressbta

São Paulo:

Campos ·VergaI.

Partido LibertaeZor

Rio Grande do Sul:

Raul Pila..
O SR. PRESIDENTE - O Sr. Rui

Palmeira e outros enviam à. Mesa.
a seguinte Indicação:

INDICAÇÃO N.o 106. DE 1946

Sugere ao Poder Executivo o
estudo e construção de uma es
tra.de:. de rodagem ligando a Cc:
choeira de Paulo Alonso ao ponto
mais conveniente ela rodovia cen
tral de Alagoas.

Requeremos. seja sugerido ao Poder
Executivo, por intermédio da Mesa
da. Assembléia Constituinte, o estudo
e construção de uma estrada de :-0
dagem ligando a cachoeira de Paulo •
Afonso. passando pela Vila Oelmiro
Gouve1a, antiga Pedra, no Estado de
Alagôa.s, ao ponto mais conveniente
da rodovia central de Alag6as, em
con.strução pelo DNOCS.

JU3tijicaçáo

Além de servir à economia dos mu
D1cipiOlS serta.neJos ala.goanos. a I1ga
ÇáQ sugerida. tornará mais fAcU o
acesso à cachoeira de Paulo Monso,
feita, a.tualmente, com as maiores
dtficukiades no verão e tornada im
praticável na estaçã.o chuvosa. O pro
blema do sertAo está vitalmente ligado
aos transportes e comunicações e a
regiáo a ser ben.efic!ada é grande
produtora de algodão e cereafl. A

ligaçã.o pretendida, além de exu:urtar
cans1deràvelmente a distAncia entre
um pOrto de mar - Maceió - ~ a.
cachoeira, facilitando o transporte e
reduzindo bastal1lte o seu custo, ser
virá, também, como estrada de tu
rismo. AdemaJs, deve-se olhar tal
l1gação sob o aspecto estra.tégico, aten
dendo mais que o Estado da. Bahia.
está conclul.ndo a rodovia 5alvador
Alagolnha-C1p6-Geremoabo, termi
nando em Barra. à margem direita. do
rio São Francisco, que poderá ficar
em llgaç§.o com o ramal, cUja cons
trução é indicada_

Sala das Sessôes, em 29 de maio de
19~. - Ruí Palmeira. - Mário

•Gomes. - Freitas Cal'aZCantf.

O SR. JOS1:: AUGUSTO - Sr. Pre":
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa.
lavra o nobre Representante.

O SR. JOSJt AUGUSTO (Pela or
dem) - Sr. Presidente, Sra. Consti
tuintes. a economia nordestina repou
sa quase exclusivamente sôbre a agri
cultura e a pecuária e tem, entre os
la.tõres que condicionam sua existên
cia, um que se apresenta periOdica
mente, mas que é fatal e inexorável 
o fator seca. Outros, entretanto. apare
cem de vez em quando, a. anenúar nos
sa situação econ6ín1ca. Estão nesta·
hora. atravessando os que n\'em. no
nordeste, da pecuária ou da. agricultu
ra. um dêsses períodos de crise, para
debelar a qual indispensá.vel são pro
vidências do poder Público.

Receb1 hoje do Presidente da As
sociação Comercial de Natal e do Pre
sidente da Associação Rural do R10e
Grande do Norte cópias de telegramas
endereçados ao Sr. Presidente da Re
pública e ao Sr. Ministro da Fazen
da por aqueles dirigentes das duas
grandes categor!as econômicas da. mi
nhà. terra, em que são soI1c1tadas me
didas que possam por têrmo às d1fl-·
culdades ali surgidas.

Pedem, ainda. aqueles presidentes
que eu e os dems.1s representante-s do
Rio Grande do Norte amparemos e
prestigiemos as medidas solicitadas.

O telegrama da Associação Rural
do Rio Grande do Norte, endereçado.
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ao Sr. Presidente d~ Repúbllea e ao
Sr. M1n1stro da Fazenda, é o seguin-
te: ,

OI Associação Rur~l Rio Grande
do Norte Natal (vg) representan
te legitima. classe agricultores e
criadores Estadr, (vg) deliberou em
Assembléla Geral· sollc1tar voo
Sêncla. medida amparo pecuaris
tas <vg>' ampl1ando prazo emprés
timos por mais três anos ("Vg> bem
como redução taxa. juros (pt) As~ .
soclação Rural reputa providên
cia esta medida como única solu
ção numerosa classe pelo que re
solveu apelar espeeia.l atenção
';'QSSêncla Cvg> defendendo patrlô
ticamente legitima fonte riqueza
pafs <pt) perturbação máx1ma tõ
da produção zona nordeste moti
vada principalmente desvaloriza
ção preço algodão primeira agri
cultura éste Estado (vg) seguida
depreciação rebanhos além crlses
cIimatéricas épocas imprevistas
<pt> cOflfiando urgentes providên
cias referenc1a assunto relevante
importância nacional (vg> ante
cipamos nome classe representamos
sincerbs agradecimentos (ptl apro
veitamos ensejo nosso primeiro
comunicado apresentar vossência.
protestos distinta consideraçã.o
(pt) respeitosas saudações (Q4)
Nllo de Albuquerque Melo - Pre
sidente - Clldenor Carlos de an
drade - Secretário."

O telegrama da Associação Comer
cial de Natal. ciliigido ao, Sr. Presi
denote da. Repúbl1ca. é mais ou menos
nos mesmos têrmos:

lO Associação Comercia.l Natal re
presentante legitima classes pro
dutoras Estado vem mui respeito
samente solicitar VoSSênc1& aten
ção especial quanto aos emprés
tiInos pecuários eJn face dificul
dades em que se .:llcontram agri
cultores nosso Estado \tirtude de
preciaçáo rebanho pt Tomamos
liberdade sugerir Vossênc1a am
pliação dOIS emprést.1m06 pecuários
por mais três anos hem assim re
dução juros auxiliando deste modC'
c1:l- ~es produtoras que se acham
constantemente sofrendo vexa.-

mes vista várias ,.~ usas Q'8e per
turbam. grandemente neg6c1os e
produção tOda zona noroeste como
sejam prlncipallllP l'ltE estações
climatérieas em é])OCas indetermi
nadas desvalorizaç.ão algodão
prlla.:.1'pa.1 llroduçãc Estado ~ falta
absoluta recursos financeiros pt
Confiando providências que Vos-
sêneia tornará re!erênc1~ assunto
em aprêço antecipamos n<>me clas
ses produtoras representados sIn
ceros agradecimentos pt Aprovei
tam.os ensejo paTa renovar Vos
sêncía nossos protestos d!stmta
consideração pt Respeitosas Sau~

dações Manoel Gurgel .AJna.ral
PrEsid-ente José UUsse Meddros
Secretário &soc1ação Comercial
Natal."

No m.esmo tom e na mesIl1a oportu
nidade, Sr. Presidente. recebI carta.
(" UDl dos mais lnteUgentes lavrado
res do sertão norte-rlogran.dense - re
flIo-me ao Sl'. Vivaldo PereIra, de
Currais Novos - em que aparecem ex
postas. mlnue~osa. e cr1ter~osamente.

os moti'\'o:; que estão lnflulndo para
a depressão econômica do se.ttão nor·
d'estino. Como os a.rgumentos a~uz1

dC' POr aquêIe ilustre filho do ·'"Ite·
rior são fruto de observação direta.
entendi de ler essa car:a. da trIbuna,
com endereço especial à Comissão de
Investigação Econômica. a fim de que
reoeba, no depoimento de um serta-
nejo inteligente, valiosa constituição
para as melddas Que certa.mente vai
ele :1ndkar ao poder público. susc~tt

ve1s de atender aos problemas da pco
nomia de todo o Brasil. no seio da.
qual a. do Nord.este. se não ocupa. pela.
sua importância.. lugar de grande !"e
lêvo, ocnpa. no entanto. situa.ção des
ta-:ada, porque, sendo econOm.i<::~~ ...,
te uma. das regiões mais !rã::;...~ls. de"Ve
ser. por isso mesmo. a que maiores
cuidados e :maior interesse dp.sperte
aos ]>Oderes p'Oblicos nacionais.

A carta é a seguiute :

"CurraIs Novos, 25 de março de
1946.
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Meu caro José Augusto: - Es
tou lhe escrevendo sob essa. lm
~,Lt,;.;w..O qUI:: dom'na a alma ser
taneja, quanuu ..........Lll as primeiras
chuvas a.nuncladoras de um in
verno promissor. Você bem _. ""lte
ce o efeito salutar dessa Impres
são, e sabe bem como ela aciona.
revig6ra e dina.m1za as energias
do homem do sertão.

Estamos, na verdade, na perspec
tiva de um ano abundante de chu
vas; mn ano bom, na. nossa lln
guagem. Não estamos, entretan
to, animados com o resultado das
futuras colheitas, pelas dificulda
des enormes que se deparam aos
nossos agricultores.

O problema do trabalho rural é
um problema serissimo de que,
desgraçadamente, os governos
ainda não se preocuparam. No
que diz respe!to ao nosso Estado,
na sua zona a.'lgodoeira, prInci
palmente, o assunto assume pro
porções :1mpr-esslonantes e até de
soladoras. Na safra passada hou
ve muitos agricultores que per
deram metade da sua produção,
pela impratlcabiUdade de colhei
ta a tempo. E por que colhIda.
fora de tempo, uma grande parte •
do nosso algodão foi classifIcada
como tipos med:anos e baixos,
logranc.o nos nossoS merca..1os
preços tão ínfimos, que reduziram
os pobres agricultores a uma si
tuação de penúria.

Dos empréstimos feitos na Car
teira Industrial e Agrlco~a. do
'Banco do Brasil, uma grande ps.r
.te está por ser liquidada ainda,
e, o que é mais grav·e, o algodão
como deviam ser atendidos êsscs
compromissos evaporou-se pelas
válvulas da sua própr.a colheita e
da sua desvalorização.

Vou contar-lhe um fat'J b~m
ilustrativo: Júllo Medeiros con
tava, há pouco, numa roda onde
se discutia a inevitável falência
da agricultura algodoeira entre
nós, o seguinte fato: Tinha 1:0
seu roçado, um pouco de algodão
para colher, aliás, Já muito rt's-

sequido, exa.tamente por falta de
apanhadores. Neste Últerlm, apa
receram-lhe uns brejelr09 pro
curando serviço, enquanto se lllCS •

ensejava a oportunidade de en
trar no trabalho da mina de
scheellta do Desembargador To
maz Salustlno. Júllo Medeiros
aproveitou-os nessa colheita, e,
ao terminá-la verlfiqou que o al
godão lhe custara, s6 de apanha,
oitenta centavos por quilo. Trans
portou-o para a cIdade, e aU, o
melhor prêço encontrado e pl>r
quanto v-endeu o seu produto,
foram os mesmos oitenta centa
vos da colhe~ta.

Nada mais, neste particular,
tenho necessidade de adiantar
lhe para que você tenha uma im
pressão exata da situação asft
xlante a Que esta r-eduzida a nos
sa agricultura.

O nosso agricultor - ou va
mos dizer assim - o nosso pla.u
tador de algodão Já não podoa vi
ver. As suas terras não Se pres
tam a outras culturas por ventu
ra mais vantajosas, e plantar al
godão para vendê-lo aos inflmos
preços da cotação atua.l é cavar,
conscientemente, a. sua própria
ruina.

Entre nós chega-se ter a im
pressão de que se o govêmo não
nos quer isolar por uma cérca de
arame, para não utillzar-se de
uma sugestão alheia. cog!ta. pelo
menos, de dar-nos uma ostenslv:l
demonstração do seu abandono e
dos propósitos' em que sempre
esteve de considerar-nl>s como
brasIleiros de segundc.. cla..f:se.
Mesmo assim considerados, aspi
ramos o direito de viVer.

Com o advento da indústria de
minérios. ba nossa. zona; com a
elevação de prêço da cêra de caro
naúba, na zona do a5SÚ; com
com a' valorização do açúcar, na
zona do agreste; com a alta de
preços do sal, na zonã saUfera,
com o esbanjamento do dinheiro
americano, na nossa capital; com
8 tntens:1dade das construções, em
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Natal. o nosso operário teve o seu
8slâr1o quadruplicado. nessas m
dústrias e nessas explorações ren
dosas, resultando dai o despovoa
mento dos campos e, conseqüente
mente a escassez da mão de obra
nos trabalhos agricolas.

Está se processando no esp1rlto
do povo a tendência alarmante de
abandonar a agricultura. pelos
trabalhos de indústria fabril ou
extrativa. E isto se explica. per
feitamente, por que em qualquer
dos dois ramos o operário pOJê
vencer um salário muito superior
ao que lhe possa pagar o agricul
tor.

Um quilo de schelita por quin
ze cruzeiros; um quilo de ouro por
vinte e cinco mil cruzeiros; U":"1
quilo de cêra de carnaúba ;lor
Q.uarenta cruzeiros; um qullo de
açúcar por três cruzeiros compor
tam perfeitamente operários ao
preço de CrS 15,00 diários. E por
que o agricultor, desapercebido
dessa anormalidade. fundou a saa
safra acompanhando o salário lJa.
go pelas indústrias, resultou da.1
grandes prejulzos para os que po
diam sofre-lo e a insolvabiliaade
para. os agricultores que jogar::llu
exclusivamente com o crédito. i:sta
é que é a verdadeira situação.

Uma. enxada, que custava cinco
cruzeiros. está sendo vendida. 0.0
interior do Estado a vinte e cmco
cruzeiros; um quilo de arsênico 
vigoroso formicida indespensável ti
lavoura - que custava oito l:l. de3
cruzeiros, está sendo vendl:lo li.

trinta e cinco cruzeiros; uma C!l

pinadeira, que custava 180 a 200
cruzeiros está valendo hoje de
Q.uinhentos a seiscentos cruzeiros,
e nesta mesma razã.o todos JS
apetrechos destinados à. agricultu
ra. A majoração de tecidos. ~n

tão, assume proporções verdadei
ramente fantásticas. Um me:..'O
de mescla que custava quatro cru
~iros ao tempo em que se vendia
algodão por preço superior aos dl.1
mercado atual. está custando
Q.uinze e dezesseIs cruzeiros e com

tendência para. subir. conforme
apregOam os comerciantes. Um
metro de algodão USo ou morim,
que custaVa. de um e meio a. ctols
cruzeirol:i. estâ custando cinco e
seis cruzeiros. E neste tecido não
se emprega outra. coisa se não a.
matéria. prima.

Em relação ao material de cons
trução o aumento tem sido na. ra
zão de 400 a 500 por cento. Ate
nas próprias fazendas, . onde e.té
1943 um milheiro de tljôlo e um
milheiro de telhas comuns custa
vam. respectivamente. 25 e 50 Cf'l

zeiros, estamos pagando. hoje. pe
la IIÍesma unidade. cem e duzen ~

tos cruzeiros.
E enquanto isso; enquanto es.;a

vertigem desconeertante do ene a. •
recimento da vida sob todos os'
aspectos. nosso algodão, o melhor
do Brasil e um dos melhores do
mundo está- determinado a. causa
do empobrecimento e da ruina dvs
produtores nordestinos.

Em 1942 e 43 vendemos franca
mente o nosso algodão em carOço
por Cr$ 2,00 o quilo. Em 1944 POII

cos foram os que conseguiram ~sse

preço. Em 19015, já ninguém o
conseguiu, fi foI exatamente n~~sd

ano que os tecidos mais sub!ram.
duplicando, triplicando e QU3.:::'r1
plicando de valor. Isto bem parece
um escarneo jogado' à. face dêsses
brasileiros colocados em segundo
plano.

Receba, meu caro José Augusto,
estas informações, que são ve!"da.
deiras, e defenda portados os me~J3

ao seu alca.nce os direitos dêst.es
infortunados sertanejos do Nor
deste".

Muito cordialmente, Vivaldo p~

reira.

A carta Ilda. justifica plenamente
as providências solicitadas nos tele
gramas. e que encampamos inteltral
mente. porque não encerra apenas ..•

O Sr. Café Filho - V. Ex.a ;Jode
falar também em nome da. bancada
do Partido Progressista do Rio Gran
de do Norte.
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o SR. JO~ AUGUSTO •.. 0
pensamento da União Democrática

Nacional, como ainda o do Partido
Progressista do Rio Grande do Norte
e creJo, que dos outros partidos, por
qu~, no interêsse da economia norte
!riograndense, não temos, absoluta
mente, que distinguir Partidos, pois
somos filhos da mesma terra, suJp,1vJS
a idênticos sofrimentos e ansiosos
todos pelo seu progresso e pela sua
fellcidade! (Muito bem; muito bem.
Pc:lmas.)

O SR. CAFe FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
l~vra o nobre Representante.

O SR. CP~ FILHO f Pela ordem)
- Sr. Presidente: tenho para mim
que o prestígio da Assembléia Com:
tituinte no seio do povo depende, em
grande parte. do concurso da imDren
sa. E' por isso Que. quando mn dos
órgãos de publicidade veicula fato
não ocorrido no 111...11i':'io desta Clt'sa,
dl·vemos r€gistâ-lo. a fim de que os
responsáveis o d..:~n-,~ntali1.

Jornal do Rio ..::.ir2.nde do Norte,
que se intitub órgn.o do Partido Sücial

. Democrático, publicou o seguinte:

"Não faz mu1t<l tempo. o Se
nhor Café Filho levantou-se na
Assembléia Constituinte pna pro
ferir um discurso. Imponent~. o
sorriso irônico no canto da UOC9.
êle apresentava o aspecto de quüm
ia fazer uma revelação, inespera
da e salvadora.

Mas não era nada disso, sou
bemos depois.

1!.:le apenas queria protestar pu
blicamente contra a Inclusão do
nome de Deus no pretmlbull) da
futura Constituição do país!
Verberou energicamente contr-d. os
parlamentares da bancada do P.
S. D., Que aprovaram essa lou
vável resolução, chamou-os de ca
rolas e.procurou demonst:'ar a
Inut1Udade do nome de Deus na
Constltuiçâo brasileira.

Seu discurso infel1z foi ouvJdo
relIgiosamente pelos constituin
tes, fIndo o qual se teve a cer
teza de que fOra aprovada. a ln-

."

clusAo do nome do CrLador de
TOdas as COIS8S no preâmbulo
da futura Carta Constltue.onal
do Brasil, mesmo contra o voro
do Sr. Ca.fé Filho."

O Sr. Lino Machado - Se a ~

sembléia o ouviu religiosamente, é
porque estava de acOrdo com seus
pontos de vista. Tenho a impressã.o
de que V. Ex.- não tratou do assun~o,

no plenário. &te o meu testemunho,
sem que V. Ex.· o haja reclama..do.
Paço-o, entretanto, por dever de jus
tiça.

O SR. C~ FILHO - ObrIgado
a V. Ex.a.

Sr. Presidente, não pronuncieI o
discurso referido no jornal que, no
Rio Grande do Norte, segue a orien
tação e está sob a responsabilidade
polftica do ilustre Sr. Senador Geor
glno Avel1no.

O que está inserto naquele órgão
é uma inverdade e apelo para os no
bres colegas da representação do P.
S. D. do Rio Grande do Norte
no sentido de Que declarem perante
a Casa se é veridico o fato noticiado.

O Sr. Adelmar Rocha - A noticia
foI transmitida do Rio de Janeiro?

O SR. C~ FILHO - Foi publi
cada como se o fato aqui se houves-;6
-passado, e o órgão do Partido Social
Democrático tece comentário a res
peito de discurso que terIa eu aqu:
proferido contra Deus.

O Sr. Georgino Avelino - Ignoro
que V. Ex.- tenha pronunciado toal
discurso. ~ possível haja opinado res
peito na Comissão de Constituição ou
em roda de amigos, mas. perante a
Assembléia, não o !~ e d1sso posso
da.r testemunho, pois aqui estou tod.:l8
os dias.

O Sr. Paulo Sarasate - Todos Igno
ramos. E os Anais estão ai para prc
clamar a verdade.

O SR. CAFll: FILHO - Agradeço
as declaraç6es. Como, porém. o nob.-e
Senador Georgino AveUno declara ser
possível que eu tenha referido o fato
ou êle se tenha passado na Coni.lss~

da. COnstituição, apelo para o meu no
bre amigo. llustre Presidente des3a
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Comissão, Sr. Sena.dor Nereu Ramos,
a f1m de. que dê o seu testemunho sO
bre se a.lf fiz o discurso a. que se re
fere o jornal em questã.o.

O Sr. Nereu Ramos - Absolu1a..
mente, nã.o o fêz.

O SR. CA~ FILHO - Recolho,
Sr. Presidente, para dar-me por c>a
,t1sfelto, os dois depoimentos dos Se
na.dores Oeorgino AveUno e Nereu

.Ramos. Não -é pois verdadeira a nota
em tôrno da qual se está fazendo ex
ploração poUtica. partidária contra
lIlim, como se eu fôsse, aqui, o espí
rito do diabo que, na Assembléia, se
levantou contra Deus. (Muito bem.
Palmas.)

O SR. HORACIO LAFER - SI".
Presidente, peço a. palavra, pel3.
ordem.

o O SR. PRESIDENTE - Tem.. a
palavra o nobre Representante.

O sn. HO&A010 LAFER - (Pela
ordem.) - Senhor Presidente: lnfor
m:ições de origem fidedigna anun
ciam qu~ do acôrdo ent.re as na,çóe5
aliadas para a partilha das indús
trias que devem ser removidas da
Alem:lnhs., o Brasil tão necessitado
de algumas delas e com direitos in
discutJveis, tol inteiramente excluído.

Tive a honra de participar da de
legação brasileira na Conferência
?an-Americana de Rio e assisti o
trab3.1ho homérico de todos e espe
cialm~nte de O::ivaldo Aranha. VI o
esfôrço tenaz do Brasil como líder
d:l caus3.., no sentido de que tOda. a.
América se levantasse contra 00 vãn
dalos da nossa civUização. Na. hora.
incerta. o Brasil jogou o seu destino
e. talvez, a sua. sobrevl'Vênela, para
compartilhar da sorte das Nac;6es
Unidas. Fizemos questão de honra
Que nos campos devastados da :E:U:
ropa. amada também corresse o ge
neroso sangue brasHelro. Na luta
nada pedimos. N2 Vitória é Justo
que tenhamos nossos 11reltos reco
nhecidos e nossas reivindicações aten
didas. Não vejo como se nos possa
negar dois pontos que reputo impor
tantes: um pôrt.:J franco e uma. justa.

coopa.rtlclpação na pa.rtilha. de indw
trlas que serão reUradas na Alema.
nha. e que o ,bem estar do nosSO· povo
predsa.

Para com os Esta.dos UIl1dos a nos
sa afeição é tra.dicional e crescente.
Náo creio, assim, que esta grande
Nação nos recuse além do a.poio, o
que já. concedeu a outros Paises;
um empréstImo a ser aplicadO na.
compra de meios de transporte, de
Industrias, de equipamentos que Irão
garantir ao nosso povo a melhoria.
de subsistência de que é merecedor.

Bem sei que à. frente do Ministério
do Exterio~ estã um brasileiro pa
triota e esclarecido, ~nvidando 1n
gentes esforços na defesa. dos nossos
1nterêsses.

Mas se os govern05 estão ouvindo
as palavras do nosso govêrno, ouçam
também os povos nossos a.liados na
luta, a palavra de um representante
do povo nesta Assembléia. Posições
honrosa..<; nós as obtivemo!': no cená
rio internacIonal, mas precIsamos
das reparações materiaIs. A exclu
são do BrasfI do acôrdo sõbre a par
tilha das indústrias alemã: náo pode
passar sem o nosso l'eemente pro
testo, se bem que a nossa esperança
persista na. reconsideraçãe que é de
justiça. (Muito bem, muito bem;
palmas.)

O SR. BARRETO PINTO - Sr.
President.e, peço a palavra, pela or~

demo

O SR. PRESIDENTE - Tem .a. pa
lavra o nobre Representante.

O SR. B·ARRETO PINTO (.)
(pela ordem) - Sr. Presidente e
Egrégia Assembléia., sou da.queles que
nlc recuam um passo e assumem
integral respotlsabJl1dade das Buaa
a~ltudes e d.e seus atos.

Tudo quanto dJsse, eu rat1!Jco.

O SR. PRESIDENTE - Um apê
10 ao nobre Deputado: solicIto ~.S.
Ex. • não tratar de assuntos s6bre

(.) Não tol revisto pelo orador.
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oa quais Já foram tomadas providên
cias regimentais.

O SR. BARRETO PINTO - Con
duzir-me-el de maneira. a. correspon
der s.o espírIto de V. Ex.·.

O SR. PRESIDEN'I'E - Não é ao
meu espírito. que êsse. pare. o esso,
na.da valerá, ,mas ao do Regimento,
que preceitua. só sejam tra.tados em
sessão secreta. assunto.s de cerfa. or
dem.

Por êsse motivo, quero apenas fa
zer um apêlo a S. Ex.''', para que
observe o Regimento.

O SR. BARRETO PINTO - Perfei
tamente, Sr. Presidente; não tere!, en
tretanto. de modificar. absolutamen
te, a rota que pretenela. imprimir ao
meu discurso. Náo entrareI no âIna
go das questões, tanto ms1s que, ao
chegar a. esta Casa, há. dois mJnutoo,
VI que um dos senadores •..

O SR. PRESIDENTE - Peço a.
V. EJt. a não continue nas alus6es .que
deseja fazer. . ..

O SR. BARRETO PINTO - Aten
derei a V. Ex.a, Sr. Presidente.
Como sabe V. Ex..., costumo assu
mir a. responsablllda.de de todos os
meus atos.

O SR. PRESIDENTE - Todos nós
o sabemos.

O SR. BARRETO PINTO - Agra
deço a apreciação de V. Ex.. que
me conhece desde antes de minha.
vinda para esta Casa. Quero dei
xar bem claro. bem posltlvado. que,
oa ca.mpanha, há uma semana. ini
ciada por rnim. e empreendida. em
tõrno dos Ministros de Estado. te
nho-me conduzido, declaro·o com a
maior sinceridade, com o propósito
de ver o meu País, ao qual me or
gulho de pertencer e no qual na.se1.
cada vêz maJs forte. cada vêz nrs.is
poder06o.

Meu desejo foi, tão s6, o de coo
perar com o Chefe do Govêrno. Já
&gora. quem vai endOSS1U' a. minha
oplnJão é a imprensa unânime, ao
declarar que todos devemos esta.T

coesos em tOrno da. figura. do Sr.
General Eurico Dutra..

:s indiscutível, porém. que nos en
contramos diante de profunda. crJse
de autoridade. O povo tem fome e
as filas se sucedem umas às outras.
AInda. há cUas, a uma e meia da. ma
druga.da, na. Policia do D1strlto Fe
deral fazia debandar a tiros uma
moa. de pessoas que, horas inteiras,
estavam em busca do pão.

S pública e notória a. atitude que
assumi contra o Partjdo Comunista.
ao qual neste momento devo render
mInhas homenagens. O Partido Co
munista., que comba.to e hei de com
bater enquanto tiver fôrças, pelos
seus chefes está. sempre junto aos
empregados da Light. dizendo-lhes
que tenham confiança, que o Go
vêrno resoliVerá a sua situação: de
outro modo' teríamos subvertlda. a.
ordem pública. neste momento, com
a falta. de luz, de telefones e de bon
des. Por seu lado, o Partido Tra.
ba1h1sta também está. agindo, no sen
tIdo de ser dE!'belada a crise. '

O povo. entretanto, náo mais pode
esperar, porque tem fome. Jamais vi
situação semelhante. As greves suce
dem-se umas às outras. O Govêrno
tomou conta do poder com a greve
dos bancários, que se prolongou por
mais de 15 dias; em seguida. tivemos
a greve dos portuãrios: e. neste mo
mento, t€~OS esta coisa profunda
mente dolorosa. 'nunca vIsta no Brasil:
na Leopoldlna a. intervenção mJutar:
a Cantarelra na ImInência também
de intervenção e o Pôrto de S~,ntos

transformado numa praça de guerra.
- tudo isto depois de termos convo
cado" o povo para a escolha. de seu
Presidente.

O Sr. Ministro do Trabalho, a
quem rendo minhas homenagens. como
homem digno e mlneu-o llustre. que
de1xGu traços marcantes em sua pas
sagem pela. Prefeitura de Belo Hori
zonte. entrets.nto, por InfeUcidade ou
'má sorte, esta. enfrentando todas as
greves.

O SR: PRESIDENTE - Atenção!
Lembro ao nobre orador que está fln-"
do o tempo reglmental.
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o SR. BARRETO PINTO Ter-
minarei. Sr. Presidente.

Por isso, Sr. Presidente, com a cam
panha por mim iniciada tive apenas
em vista prestar um serviço ao meu
pais. Seja-me permItido, agora, en~

cerrá-la, cItando palavras de um dos
jornais mais brilhantes, que por vã
rias vezes me tem combatido, não
raro de maneira implacável. Refiro
me ao jornal de Edmundo BIttencourt,
que ainda "hoje, expondo I.L sItuação
em um artigo Intitulado "Miséria'"
assim conduta:

"Já é tempo de instaurar o re
gime da responsabilidade em todo
o pais. Em todos os setores nota
se geral incompetência adminis
tratIva, e incompetência adminis
trativa signIfica arbítrio, desman
do - em última anãUse, lrrespon
aabllldade ...

"Entregam-se as posições po
líticas e administrativas não a
pessoas conhecedoras dos seus
problemas e necessidades, mas a
Individuas que fazem a desfazem,
;em o menor vislumbre de res-,
ponsab111dade, pensando tratar-se
8. Naçáo de um infante a receber
e cumprir ordens de seu pre
ceptor."

Sr." Presidente, terminarei dentro
de um minuto e declaro a V. Ex.& que
ratlflco tudo quanto disse, com a
maior sinceridade de propósitos, !a
zendo um apêlo a tôdas as correntes
poUtlcas do paIs. Faço-o no sentlâo
de que tOdas, neste momento dl!icil
que o mundo atravessa, possam cons
truir um Brasil forte e grande, como
merece ser, começando-se por ~a.

colaboração eficiente dos Ministros
civis e m1Utares, que devem dar uma
demonstração de brasmdade, e não
de IndIvidualismo, dizendo ao Chefe
de Estado: Nã.o acertamos; estamos
errados: faça V. Ex.- um Ministério
dIgno do Brasil que desejamos ter.
(Muito bem; muito bem.)

O SR. PRESIDENTE - Os Senho
res Teódulo de Albuquerque e Pl1n1o
Pompeu envlam'à Mesa as segulntes
indIcações respectivamente:

INDICAÇÃO N.o 105 - DE 1946

SUgere ao Poder Executivo a
construção de uma barrClgem. em
Boqueirão, do Rio Grande. aflu
ente do São Francisco.

Indicamos seja sugerida ao Poder
Executivo por intermédio da. Mesa.
da Asliiembléia a construção de uma
barragem em Boqueirão, no RIo
Grande, afluente do São Francisco.

Justificação

As filas de pretendent.es a obten
ção de gên.eros alimenticios se avo
lumam todos os dias, originando o
descontentamento das populações li
k>râneas pela carência de elementos
neoessárlos à sua rudimentar subsis
~cia. Comparando-se o volume da.
nossa produção agrlcola no ano em
curso, verificamos ser o mesmo que
l5e constatava em 1930, não bastando,
portanto, para assegurar a existên
cia. de uma popuk,\çáo acrescida de
..árioo milhões de seres a partir da
quela. época. Os preços se exagera.m
de momento a momento pela tare
fação de utilidades proveniente da.
precariedade de nossa produção. Po
bres de transporte, carecendo de ma
Quinas e com uma produção agrícola
sujeita a precarIedade de caprlch~

climat.érlcos, li energia sert3.neja se
,ente cada. vez mais esgotada pelo
...ooudono secular a que foi votado...
Despcndemos milhões reprczando água
1:1.0 nordeste em ooras dependentes de
ooprtcllOS pluviométricos, enquanto
deixamos nossos rios perenes se escoa
rem par$. o mar com despcrdlcio de
energia hidro-elétrica e de potencial
lrrlgat6rio, capaz de transformarem
num Eldorado e cr-ntro do Brasil. A
Bacia do Rio Grande, por exemplo.
a'tluente do São Francisco, atravessa
na garganta do Boqueirão entre duas
serras, onde, com uma barragem de
250 m. de largura e 50 ln. de altura,
poder-se-ia obter uma bacia hidro
gráfica de 10 bilhões de metros cúbi
cos de volume e um pOtencIal hi
dro-elétrico capaz de beneficiar as
ut.111dades produzidas por todo Brasil
central. Há mais de dez anos o go..
vêrno mandou estudar a bacia. do 810
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FranciSco e êstes trabalhos. a cal'gO
da Inspetoria de Obras contra as Sê
cas. se arrastam sem jamais atin
girem seu fim

No entanto. os sertanejos. desan1
mados. fogem para o litoral e as nossas
populações lltorâneas sem recursOs. já
náo dispõem de cereais para sua sub
sistência. A repreza. de Boqueirão, por
51 SÓ. com duas vêzes o volume de
Assuan, é capaz de assegurar ao Bra
eU um grau de prosperidade maior
do que o trazido ao antlgo rein<l dos
faraós pela iniciativa de Lord CU1'Z()n.

Venho pois. Sr. Presidente. reque
rer par intennéclio dfl. Mesa. Que o
Govêrno acelere a prosperidade do
Brasil ma;'ldando estudar quanto an
tes e atacar a construção da repreza
de Boqueirão. Que dará a agricultura
brasileira a estabIlidade para urna
1ndústria, fornecendo água abundante

. à Irrigação e fôrça hidro-eIétrlca para
constttulr uma nova M:an.chesteT no
coração de n<lSSO continente.

Saia das Sessões. em 29 de Maio
de 1946. - TeoduZo Al'bl,querqlle. 
Manoel NO'Daes. - Rafad Cíncurá.
- Dantas JúniDr. - Luis Viana.
Candiclo Ferraz. - Rui Santos.

INDICAÇÃO N,o 104. DE: 1946

Sugere ao Poder Executivo seja
efetuado .o serviço de dragagem
no pôrto de Camocim. no Estado
do Ceará.

Requeremos à Mesa. da Assembléia
Nacional Constituinte as devidas pro
vidências junto ao Exmo. Sr. Mlnls·
tro da Viação e Obras Públicas no sen·
U' de que seja. quanto antes. efetua·
do o serviço de dragagem do porto de
Camoclm. Estado do Ceará. vêz que os
navios estão deixando de escalar nor
malmente, como sempre o fizeram na.
&luele J)Õrto, em conseqüência de seu
assoreamento, ~ue está causando quase
a sua interdição natural.

JustUica a. providência ora solicita
da, a circunstância de tlaver um ban
ca de areia locallzado exatamente na
barra Que dA acesso à enseada oU an
coradouro interno. obrigando assim a
ser feito o carregamento de toda pro
dução exporWl.da para 06 portos na.
c1ona1s e estrangeiros, em alvarengas

'e fora da barra, onde os navios podem
dncorar.
~ forçoso esclarecer que tão di

fícU carregamento onera a mercado·
ria vendida ou comprada, de tal ma·
celra. que basta sal1entar que as des
pesas pagas de aIvarengagem, ou seja.
cos trapiches ao navia são iguais aos
fretes do pôrto de Camoc1m ao do
Rio de Janeiro.

Ademals o pOrto de Camocim atp.ode
cl uma grande zona. servida pela Es
trada de Ferro de Sobral, divisão da
Rêde de Viação Cearense e ·~rande

parte limftrofe do Estado do PLiui,
convindo acrescentar que e. eX~assez

e dificuldades de transporte e a ca
restia dos fretes em caminhão são fa
tores de tal relcvã.ncia. que Impedem
a movimentação dos produtos expor
táveis. sabido que êstes nã.o suportnm
os ônus de tamanhas despesas.

nest'arte, o fechamento do PÔ] to de
Camoclm, tal como se encontra. cons
titue uma circunstância grave para a
vida produtora e comercial de uma
grande região do Ceará. e do Pinul,
estagnando tôda sua produção, t;:m
detrimento dos interesses da Naçao. do
Estado. do comércio em geral e s )~rc

tudo do produtor que vê o seu trabalho
reduzIdo à hnpossibl11dnde de p1"eço
compen:;ador em melhor merc-a-to.

Assim. pois, não há: como adotar o
Govêmo por Intermédio do Ministério
respectivo. a providência ora ,,"eten
dida. que atende aos 1nterêsses reais do
próprio sentido brasileiro em que .lra
viVemos.

Sala das Sessões da Assembléia Na
cional Constituinte. em 29 de m~G

de 1946. - Plin.1o Pompeu. - Fdgar
de A1'TUda . .....:. Gentil Barreíra. - Eg
berlo Rodrigues - Beni de Carvalho.

O SR. B.A.!qLTON NOGUEIRA 
Sr. Presidente. peço a palavra.. pelt.
ordem.

O SR. PR:ESIDENTE - Tem a pa.
:lavra o nobre Representanta.

O SR. HAMILTON NOGUEIRA
(pela ordem) - Sr. Presidente. nun
ca. subi a esta tribuna que nAo fOsse
para. defender um direito ferido, pa.m
reps.rar uma. injustiça ou para rea.f1r
mar uma verdade.
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Nunca' vim aqui para debates pes
soaIs. nunca. me ocupeI de minha. pes
soa..

Manda., entretanto, minha. dIgni
dade de parlamentar Que eu venha
aqui não para me defender. mas para .
defender o mandato que m,e foi con
fiado pelo povo de minha terra. To
dos os Que se acham presentes estão
vendo a calúnia com que se vai fa
zendo, aqui no Rio de Janeiro e em
São Paulo. na matéria paga dos jor
nais, para deturpar o nosso lnterêsse
pela pureza dcmocrátJca.

Venho aqui dizer Que êstes arti~os

não me intimidam, e em qualquer
momento estarei pronto para aqaela
batalha da humanidade, de que falou
o jornalista Rafael Correia de Ol!.
veira.

Fui atacado por ter praticado um
ato de justlça, e preciso fazer um "á.
pido hIstórIco nesta Casa. Em aoal"
te, que dei. ao discur30 do nobre dêpu
tado Café Filho. d·emonstrei qua o
Gilvêrno exorbitara das funções, quan
do fêz a intervenção no SIndicato dos
BancárIos, porque a greve foi um1.
greve de salár1os, uma greve justa, jâ.
que todos oS melas preconizados pela
legislação trabalhIsta tinham fra
cassado.

S. Ex. a O Sr. Mln1stro do Trabnlho,
na presença do deputado Domingos
Velasco; disse-nos que, em matéria de
salário, os bancários tinham razã.1') ,
porque o seu ordenado era mesqui
nho. E tanto isso era verdade. que
êles venceram a primeira etapa da
gl'eve. Foi depois feito um acOrdo, que
não foi cumprido, segundo a norma
1Inposta. pela dItadura, de que os c·)m
,prom1sso6 eram feitos para jamaIs se
rem cumpridos.

E' uma tradição que temos de com
bater. Não permitiremos mais :cm-.
promlssas que não sejam cumpridos
no srasU.

O Sr. Ca.rlos Prestes - V .Ex.· per
mite um a.parte?

O SR. HAMILTON NOGUEIRA 
Peço licença para. não aceitar a?a.r
teso porque s6 disponho de cinco mi
nutos e tenho de defender ainda ou
tros companheiros Igualmente atace.
d03.

MuItos dos bancários foram demiti
dos da função; multas banqueiros nllo
cumpriram o acOrdo. O Ministro do
Trabalho não manteve o que prome~

tera. porque não nomeou a Comts
são Paritária.

E, interpelado por jornaUstas, dl'ise
que não nomeou a Comissão, por
quanto não depositava confiança nos
repI'esenta.ntes dos Sindicatos. E' p"e
ciso. porém, declarar que os represen
tantes dos SindIcatos não são sen'os
do Govêrno, mas representantes de
uma classe, que neles deposIta con
fiança.

Só porque defendi ésses homens e
demonstreI a injustiça que se prat~

cava. fuI acusado de colaboracio:lbta
do comunismo. fui acusado de "bon~

zinho". E' muito mais difícU ser
"bonzinho" do lado daqueles que so
frem, é muito mais diffcil realizar
a democracia verdadeiramente vi vida,
do que falar em democracia nos al
moços e jan(,ares do Jockey CIlll).
(Muito bem.)

SE:nhor~.;: ningném é mn:s ant.i-~o

munir.ta do que eu: nenhuma palavra
pronunciei até fl r,orr. nesta As:,;cmbléia
Que importe em apoio à doutrina :0
rnunista. Combati. combato e combatp
rei :;r-mpre n doutrina comunist:l. em
nossa terra. mas combaterei de peito
aberto. A minha posição politlc:a é a
posição do meu partido: estamos uni
dos contra o comuni:;;mo e contra 3.
reação. Encontramo-nos, porém, neste
dilema tremendo: se defendemos às
vêzes, direitos lc(;ftimos das autorida
des ante provocações de fato dos co
munistas. somos chamados de faSCista'>,
de reacionários; e se, porventura. Que
remos realizar a verdadeira democra
cIa, somos acoimados de comunistas.

Srs. Representantes : enfrentaremos
tôdas as calúnias. e eu, de mim mesmo,
se se tra.tasse de ataque pessoal, não
teria. vindo aqui, porque. diante :la.
minha consciência e diante de Deus.
não tenho que dar satls!açÕes aos
homens. Todavia sou depositár1o de
um mandato. desempenho aquI uma
função de defesa. dos lnterêsses legi
timas da coletividade, e o que perce
bo é o seguinte: essa tát1ca de cald
nlas contra os verdadeiros democra.tas
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está. sendo estendida a outros recan-
tos do Brasil. •

No Rio Grande do Sul, por exemplo,
o ilustre médico Dr. Carlos Brito Ve
lho. uma das eminentes fIguras da in
telectualldade gaucha, católico militan
te, anti-marxista, n.ombro da Liga.
EleItore.1 Católica, companheiro de Ar
mando Câmara - essa grande expres
são católica do Rio Grande - é impe·
dido de entrar no Instituto de Educa
ção de Pôrto Alegre. acusado como agi
tador comunista. É um protesto que
fazemos, nós católicos, nós democra
tas, contra as calúnias com que se nos
procura ferir, tentanto impedir nossa
ação.

Uma coisa. porém, declaro: venham
as calúnias, surjam banqueiros com·
prando jornais, e estaremos sempre

.prontos para profligar todos os êrros,
sejam cometidos pelos comunistas ou
pela reação, porque teremos que im-·
plantar. no Brasil uma verdadeira de
mocracia humanista [ (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

O SR. CAlRES DE BRITO - SI'.
Presidente, peço a palavra, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra. o nobre Representante.

O SR. CAlRES DE BRITO (Pele
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Repre·
sentantes: mais uma vez encontra-se
na tribuna um Representante do Parti
do Comunista, para de público. pro
testar contra atos da Polícia do Dis
trito Federal, e denunciar à. assem
bléia. como também à. opinião púbU
ca, fatos gravíssimos que dia a dia,
contrIbuem para que a nossa democra·
cia se enfraqueça ou, melhor, para que
não tenha sido possivel até hoje es
tabelecerem-se as primeiras bases para
o assentamento da nossa democracia..

Senhores: mais uma vez, repito.
clamamos desta tribuna cont~· a prl
aáo ilegal, prisão arbitrária, do Capi
tlío AntOnio Rolemberg. que, malgrado
todos os esforços, InclusIve de ilustres
Representantes com assento nesta As
aembléia, ainda se encontra detido sem
Qualquer culpa formada.

O Capitão Rollemberg se encontra
bastante ferido, e. para poder receber

a visita de sua espOsa. necessitou vIes
se ela ao Parlamento solicitar os bons
oficIos de ilustres Representantes, en
tre os quais o nobre deputado Be
nhor Flores da Cunha e o ilustre se
nador Sr. Nereu Ramos.

Além do cidadão antes referIdo. ain
da se encontra lncomunlcá,vel sem
culpa. formada, o operário Davi Jan
sen de Melo. d1r1gente estadual do
Partido no Estado do Rio, sObre Q

qual pouca coisa. se sabe, dada sua in
comunicabllldade, mas, que, segundo
informes de outros prisioneiros qu~

de· lá. já saíram encontra-se grave
mente ferido em virtude das trepe ..
lias policiais.

Não s6 deixam d~ ser soltas as pes
soas detidas ilegalmente como ainda
continua o Sr. Pereira Lira aprlsio·
nando brasUelros, em seus próprios
locais de trabalbo. como aconteceu
com o conhecido artista Zanlni, detido
justamente quando entregue aos mis
teres de sua profissão.

Os pedidos de habeas-corpus não são
atendidos; são até recebidos galhofel
ramente pelas autoridades, que man
dam os impetrantes Ir de delegacia
em delegacia, como se não existisse no
País um Poder Judiciário respeitá.
vel, como deve ser.

Como ponto culminante, Srs. Re
presentantes aqui trago outra denún
cia, esta viva ·nas páginas dos jornais
e nos corredores desta: assembléia..
Trata-se do despacllante Sr. João Ba
tista Lima., prêso na Avenida Rlo
Branco. na.da tendo a ver com o co
mício que se realizou há dias, e qu~

no momento de subir para o carro
da polícia foi ferido, a sabre, nas ná
degas, pelos agentes policias. Esse
cidadão ~e acha neste instante no
corredor da Assembléia., podendo ser
visto pelos senhores Representantes
que desejem ebsenlS.r as graves lesões
que êle apresenta atestando a que
grá.o chegamos; e é justamente neste
momento que o Chefe de PolicIa en
via aos deputados uma conferência, em
que apresenta. Tiradentes como defen
sor da ordem, ordem essa pela qual é
êle e malor rcsponsá,vel e da. qual é
perturbador.

Tal a denúncia que trago 8.0 co
nhecimento da Casa, enquanto, mw'
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uma vez, elevamos nosso protesto,
para que os democratas reajam à ex
ploração de existir o espantalho co
munista, e defendam a democracia.
porque já não é Questão de comunis
mo, mas de vida da democracia bra
sUelra, constantemente levada ao chão
por aquêles Que não desejam em nos
sa Pátria um regime realmente demo
crático. <Muito bem. Palmas.)

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela.
ordem.
" O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. AGOSTINHO OLIVEIRA
(pela ordem) (.) - Sr. PresIdente,
Srs. Represen tantes: venho à tribuna
desta Casa. a.presentar denúncias,
principalmente a respeito da situação
que atravessam os trabalhadores e
flUlcionárlos da Cantareira.

Como é do conhecimento de todos,
especialmente dos srs. Representantes
do Estado do Rio, essa emprêsa. obteve
do Govêrno o direito de aumentar os
fretes, mediante a promessa de melho
rar os sa1á.T1os dos seus operários e os
ordenados l1e seus funcloná1'1os, bem
como de recompor seu material rodan
te e flutuante.

Acontece, Srs. Constituintes, que a.a
Canta.re1ra. nem melhorou o- salário de
seus funcionários, nem reformou seu
material. Sabemos disso e, querendo
aprofundar nossas informações para
não oferecer denúncia sem "base em
fatos concretos, verificamos que essa
Emprêsa tem grande parte de material
congelado na Alfândega, sem manJ.fes
ta! desejo de retlrá-Io dessa reparti
ção, certo porque corre boato de que
o govêrno deseja. encampar a Compa
nhia. Po!s bem, quando se verificar a.
c:ccampaçáo, em vez de a Cantarelra.
entregar 80 govêrno o material equi
valente a Cr$ 15.00Q.OO,OO, que se acha.
congelado na Alfândega e nos arma.
zens. fornecer-lhe-á sucata de ferro.

Sr. PresIdente, o fato se toma ainda
mais grave qUaIldo se considera que,
além de não haver atendido ao au
mento de salé.rlo aos seus empregados,

(.) - Não foi revisto pelo orador.

a Companhia. até esta data. náo efetu
ou o pagamento da fôlha de abrU.
:esses trabalhadores têm percorrido os
canais competentes. mas sem resulta
do, e desta tribuna chamamoi a aten
ção da Casa para o estado de deses
pero em que se acham fazêmo-lo para
que, amanhá. quando esgotados todos
os recursos legais, êsses homens sal
rem do seu caminho e se lauçarem a
uma greve, na esperança de. por êsse
meio, alcançarem justas reivindicações,
não digam, aquêles que sempre nos
procuram responsabilizar por essas
atitudes, que nos cabe a culpa..

Trago ao conhecimento da Assem
bléia essas ocorrências. para que che
guem até ao Sr. Presidente da Repú
bllca, e S. Ex. r., que tem poderes para
sanar tão lamentá.veis irregula.ridades,
determine provIdências no sentido de
evitar se repitam situações como as
que se verificaram na Light e no párto
de Santos. apesar das advertência.:!
tanto do nosso Partido, como de todos
os sindicatos e associações de tra·ba
lhadores.

Outro objetivo não nos move além
de buscar solução para os problemas
da classe operária e do povo, dentro da
ordem e da dignidade.

Termlno, pois. Sr. Presidente, reite
rando meu apelo às autoridades com
petentes para que tomem as providên
cias que se tornam necessárlas no
momento. (Muito bem. Palmas.)

O SR. CARLOS PRESTES - Sr.
Presidente, peço a palavra. pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. CARLOS PRESTES (Pela
orcle7n) (~) - Sr. Pr<'sidente. Se
nhores Constituintes. No mom~nto

em que já se volta a falar aberta
mente na perm::mênciu. de tropas
americanas nas bases que ocupam
pelo mundo inteiro. inclusive em no.;
sa Pátria; no mom~nto em que se le
vanta o problema elo." pactos h~mls

féricos e de entregar as nossas fôr
ças armadas à Inissão americana,
peço permissão à Casa para ler ') se-

(*) - Não foi revl~to pelo orador.
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glÚnte trecho, pubCcado hoje, num
matutino desta capital.., jornal insus
peito porque não pode ser acu.3a.do d~

comunlstt:\.. Refiro-ID-= ao" CorreIo
da Manhã". <Lé:):

.. ONDE Sf: VOLTA A FALA.R DE nASES •••

Quando se procura saber se al
guém seria capaz de trair o Bra
sil - o .arasll Que já. vem sendo
tratdo desde h.á 111 uito e que o
foi. tantas vêzes, pelo conluio d~s

cohenlstas e !ntegra1istas naqm:
1e pertodo célebre de 1937 -- é
Interessante mencionar 'Jm co
mentit10 rec~nte publicado 1"..9.

seçã.o pan-American. Week do
magazine norte-americano News
week de 19 de mala corrente:

A revista comenta o negócio
das bases. ressaltando que é cres
cente o descontentamento públi
co pela. pres-ença de large numller
01 United states soldiers in Bra
sil, o que pode conduzir a um
novo acórdo entre os do:s paf.5cs
eompre.cnclendo todos os asppc
tos da. cooperação militar.

Diz mais N~sweek que ap.e
sal' de decla.rações oficiais -um
tanto ambfguas <somewhat um
biguous). as bases do tempo de
guerra não foram cOtIlpletamea
te eVacuadas. E acrescenta. à.
guisa d~ razão; "Os Estados Uni
dos nã.o podem aclmltlr o aban
dono por lnte-iro de sua posJç§.Q
na Atlântico Sul." Adianta tna's.
em se6Ufda: ·'0 Brasa não tem
nem tllnheiro. nem homens tecm
camente prepara.dos para man
ter as bases em plena eficlên
ela'"

São assim no tópico que In~n

danamos a exposição e o cotnen
tárl0 do caso segundo o }lonto de
vista norte-llmericano para. ex
plicar do Jado de lã, o que pode
ser e."tpl~cado. Mas há um por
menor Que é nosso e Que de~e

ser meditado pa.ra se ver como o
patrJotJsmo pa.ra uso externo an~

dou multo barato nesta terra em
que Os homens públicos viviam
quase empunhando cartazf'S pa.ra

d~r que possufam tal sentIme'1
to. .. E êsse pormenor surge.
quando. ao replicar o bar1Mo'
tardio e estudado dos comunistas
brasileiros em tOmo da questão. a
revista diz que "a sJtuação nao
melhorou. porque o acOrdo sObre
as bases, negocia.do pélo ant~g<>

presidente (?) Getúlio Vargas.
nunca tal tornado público
evidentemente devido ao temor
da reaçâo popula.r.'·

Quer isto dizer que o Sr. Ge
túlio. lsto é: êle e seu govêrno.
porque os minIstros conhec~dores.

do assunto era.m seus cúmoilc ~C;.

Urmaram um acõrdo com. os Es
tados Unidos e o deram a co
nhecer à nação em outros têr
mos, para ocultar. ternendo a
reação popular, que concedera.
mais do Que à nossa. dlgn!da1e
os norte - americanos poderiam
pedir•••

Nada com um dia depois de ou
tro para se saber como certo~

"salvadores" serviam o paIs to
ntando antes a precaução de ó
amol'da.çar. E é preciso dizer Que
os norte-americanos estavam no
~eu papel Quando negociaram.
Quem fugia a seus deveres. me
tendo-se em questões de sobera
tlia nacional e contra. elo. - ndma
terra em que se proibira a l!bet'-
t1a.de de Imprensa e de tribuna.
- eram o ditador e seus au•.1s
tras. um dos quaIs. por sinal que
o da Guerra, acabou senclo seu
sucessor na. suprema. magistra
tura braslleira.

Não parece qUe tOda essa gen
te deverá explicar-se? ....

Senhores. o problema das bases con
tinua na ordem do dia. Agora, faIa
se em pactos pM'a a defesa do hemis
fério. Nós. comunistas. somos ata
cadas e a.eusados de segu1l' a. orienta
ção de govêrno eStrangeiro. No entan
to, som05 DÓS Que lutamos. realmente.
pela defesa nacionaL Julgamos Que.
antes d~ tratarmos da detesa. do he
mistério ou dos Estados Un1d.Os 
porque dizem que os Estad.<ls Unid<Js
não se poderáOo defender, na época.
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o SR. PRESIDENTE - Tem 8
.palavra o nobre Representa.nte.

O SR. PAULO SARASATE (pela
ordem) - Sr. PresIdente, venho ma!s
uma veziocalizar a questão dos alu
guéis de casa, que para mIm não tem
sentido demagõglco mas representa
aspiração legítima do nosso povo.

E volto a tr3ltar do assunto para,
.em abono das consIuerações que aqul
tive ensejo de fazer. numa das últi
mas sessões, trazer a palavra da Or
dem dos Advogados, secção do Cearâ,
e. qual, num pronunciamento indsivo
e patrIótico, acaba. de resolver, que
nenhum dos seus componentes no Es
tado. nenhum advogado ali residente,
deve aceitar o patroc1nlo de ações de
d.espejo, salvo quando motivadas por
atraso de pagamento dos aluguéis.

A atitUde da Ordem dos Advoga
dos, no meu Estado, representa para
mIm forte estimulo na campanha em
favor da estBibiUzação dos a.lllguéis
de casa.

O Sr. Campos Vergal- Congratulo
me vivamente com a Secção da ordem
dos Advogados do Cearã., e com Vossa.
Excelência, pela vitoriosa. campanha.
que estão desenvolvendo. pois a sus
taçá.o dos despejos, pelo pra.zo até
2 anos, constituI imperativo do mo
mento. sa.lvo no caso, a que V. Ex.~

se refere, da falta de pagamento.

O SR. PAULO SARASATE
Agradeço o aparte de V. Ex.& em
apoio -aos Adrvogados do Ceará.

Vou ler, agora, dentre tantas ou
tras manifestações de aplauso à nossa.
a.titude nesta Assembléia em Cavar
do "congelamento" dos aluguéis, .....- e
sem outro Intuito senão o de mostrar
a procedên<:ia da causa. dos inquiUnos
- um oficio que recebi da Federação
dos Trabalhadores nas IndústrIas de
Fiação e Tecelagem, de Min~ Ge
rais, consubstanciado nos seguintes
tArmos:

..A Federação dos Trab:1.1hado
res nas Indústrias de Fiação e Te
celagem do Estado de Minas Ge
raIs, não obstante ser uma en
tIdade completamente apolitica,
vem apresentar-lhe sinceros aplau-

atual, sem bases no Brasil - antes de
tratannos disso, se somos brasileiro'),
se somos patriotas, devemos cuidar
dos lnterêsses de nossa Pâ.trta.

Nós, comunistas, Julgamos que a
polltica externa do pafs deve ser neste
sentido: pensar no perigo maior, para
saber qual a orientação da nOSSEl defe
sa. sem dúvida, senh<lres, o perigo
não está na URSS, Que se acha lon~e

e não tem lnterêsses etonôm!cos em
nossa pátria, nem no povo america-
no ou inglês, que serão aUados do
llosao povo na luta contra o lmpena
l1smo, mas DO tmperlalismo america-
no ou inglês. particularmente no pri
meiro, por ser mais próximo. Em pc..
lltica externa, gulamo-nos pela. sábia
lição de Stalin, Que mostrou o realismo
da defesa do povo russo.

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao
nobre oradOI." que o tempo está quase
flnuo.

O SR. CARLOS PRESTES - Ter
minarei, Sr. Pre~ident.e.

Não e:stamos, ao tratar de assuntos
tã.o relevantes, procurando saber o que
pensam os comunistas r.JSSos ou argen
tinos, mas visando interesses dos bra
&ueiros nos interêsses de nossa pátria.
O ilustre deputado Sr. HoracI0 Lafer
focalizou o sério problema do direito
que tem o Brasil de pa.rticipaI' de al
go daquilo tomado aos alemães. Nossa
poUtica externa não está sendo orien
tada segundo as aspirações de nossa
pátrta.; ao contrário, - a palavra do
Sr. Leão VelOso, no Conselho de se..
gurança em vez de )evanta.r o presti
gio. o name do Brasil e defender nos.c;a ..
democracia, é porta-voz de Franco
que está. aniquilando o povo f'Sp9.

nholf
Nós, comunistas, protestamos con

tra e53a orientação da. poUtlca externa
e chamamos a atenção da Assembléia
e de 1:odo o país para o crime de se
permitir que justamente os soldados
do 1mperial1smo m8l!s perigoso à lnt~

gr:ldade do Brasll continuem pisando
nosso solo. (Muito bem; muito bem.
Palmas) •

O SR. PAULO SARASATE - Se·
nhor Presidente, peço a palavra pela.

- ordem.
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MS pela. entusiástica e corajosa.
defesa, feita recentemente nessa.
colenda. AssembléLa. dos inquiU
nos. em nosso pais. na sua qua
se totalldade constituídos de hu
mUdes e honestos trabalhadores,
que lutam quoUdianamente por
uma. vida melhor.
Ao apresentar-lhe e. nossa. grati
dão e oferecer o nosso modesto
apolo, desejamos externar-lhe Que
o assunto nos Interessa vivamen
te, uma vez que representamos
cêrca de 32.000 trabalhadores
têxteis, cuja maioria rnoureja em
velhos casebres, mais conhecidos
por ..bom-será... sem nenhum con
forto e com absoluta talta de hi
gIene.

Entr.etanto, estamos certos de
Que os dIgnos parlamentares, com
espírito justiceIro, tudo farão para
cotblr o abuso dos senhorios.

A propósito, para avaliar a ga
nância de certos senhorios e ou
tros. estamos remetendo.:uie. em
anexo, um recorte da edição de
hoje de jornal "Fôlha de Minas"
desta Capital.

Com elevada estima e dis
tInta consideração. subscrevemo
nos. Atenciosamente. - Ismael
Cruz Homem."

E que diz. Sr. Presidente. êsse jor
nal'1 Cita mais dois flagrantes. den
tre outros. que evidenciam a necessl
dl1de de amparar-se, mais uma vez
e quanto antes, a situação dos inqui
Unos, ou seja a situação do próprio
povo, assoberbndo pela tremenda crIse
et'onOmlca que nos legou a d1t:Wura.

O ST. Fernandes Tavora - Há pou
cos dias V. Ex.a tratou do assunto
nesta Casa e eu fiz ver 8 inIqf11dade
dn leI, mandando que os a.luguéis
continuem os mesmos de 1941. Co-
mete-se com isso, grande 1njustiça

-para com os proprietário!:. que têm
6eUS prédios alugados naquela base
e compram hoje tOdas as utilida.des
por prêço elevad1ssimo. Além disso.
há. casos absolutamente comprov3n~

tes de que a lei é absurda. Por exem
plo. 11 um anúncio no PJornal do
13rasll" - Se não me engano - em

que um indivíduo. tendo alugado uma
cs.sa há anos, em 41. por 350 cru
zeiros. propõe trocar o seu contrato
com quem lhe forneça um apa:-ta
mente, em arranha-céu. de 1.500 cru
zeiros I E' verdadeira exploracão do
inquilino.

O SR. PAULO SARASATE
V. Ex.~ tem razão, em parte, quanto
à exploração. no caso particular Que
cItou. :esses casos. porém. são excep
c1ona,ls dentro da regra. geral, que 5ão
as dificuldades da grande classe dos
lnqu1llnos, principalmente da ~lasse

pobre. daquela que paga OS a,l'lglléis
clt' 42. porque náo pode procura.r as
casas novas, pelas quais são cobrados
preços novos.

O ST. Café Fil1LO ~ Isso decorre
da. ausência. de fiscallzação da auto
ridade. V. Ex.a, na SUa campanhe..
tem absoluta razão. Está agindo com
esplrlto patriótico e de humanidade:

O Sr. Fern.a.ndes Tavora - A lei
é injusta. iníqua.

O SR. PAULO sARA5ATE
Não é iniusta porque vem em apolo
da grande massa, daqueles que pagam
aluguel, Que são a maioria.

O Sr. Leopoldo Peres - V. Ex.a
permite um aparte?

O SR. PAULO i5ARASATE
Dentro de um minuto permitirei.
Quero responder aInda ao aparte do
nobre Deputado Sr. Fernandes Ta
vara. dedarando que os proprietá-

rios de prédIos. se não têm aumento
de aluguéis. são beneficiados com a
valorIzação dos prédios, que é enor
me em relação ao capital imobIlI
zado.

O Sr. Leopoldo Peres - Rã pouco
pedi licença. para um aparte, 8 fim
de dizer que V. Ex.a é o intérprete
de .um verdadeiro clamor pOpular.

O SR. PAULO SARASATE
Multo obrigado a V. Ex.-. que vem
juntar sua. voz abaUsadã. ao cOro dos
que estão sofrendo com a. questã.o dos
aluguéis ante s. ameaça de vê-Ias ma
jorados. o que constituiria verdadeIra.
catãstrofe no atual momento.

O Sr. Ca.fé Filho - A maiorIa não
tem onde morar nem com que pa
gar.
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o SR. PAULO SARA5ATE
O primeiro caso citado pelo jotnal
montanhês e o de um anúncio tIn
que o proprietário de um barrado
se propõe a alugá-lo a um casal SE'ln
filhos, contanto que a espõsa do ln
qu1llno, em troca, vá trabalhar como
empregada em casa de família es
trangeira I

Veja V. Ex.a , Sr. Presldentr:, o
absurõo I E comenta, com muita ra
zão. o. jornal:

"A êsse ponto chegámos. com a
graça do demônio. Pois ~e o
anúncio diz - "aluga-se" - isso
de, "em troca", a mulher traba
lhar em casa de família estran
geira deve em troca "do favor
de alugar."

O Sr. Lino l.faclzado - ~ste C:lSO é
pior que o da sogra... (Risos.)

O SR. PAULO SARASATE - Este
caso, realmente, talvez seja pIor que
o da sogra.

O outro caso, Sr. PresIdente. é o
de um cidadão que, tendo Ido a La
goinha, em Belo Horizonte. saber a
respeito de lUIla casa para alugar na
Vila Santo André, pediu a chave ao
proprietário, ou encarregado, ao que
êste lhe respondeu: "Sim, mas o se
nhor terá que me dar uma pequena

• comissão de Cr$ 500,00".

Vejam os Ilustres Representantes:
Cr$ 500,00 só para ver se a casa servef

E', positivamente, outro absurdo.
O problema s6 se resolverã, efeti

vamente, quando houver construções
em quantidade e prevalecer também
para as casas de aluguel a lel da ofer
ta e da procura. Esta lei, porém, não
se pode aplicar à hipótese, visto como
náo há casas em número suficiente.
O que há é um "deflclt" alarmante.

Deverá, portanto. o Govêrno esta
blllzar os aluguéis e, ao mesmo tempo.
etc' .mular, por todos os metas. a edi
ficação de novas casas residenciais,
com isenção de impostos e outras
facllidades. a fim de que possam os
lnqu1J1nos sobreviver à debacle eco
nômica que estamos presenc1a.ndo.

Era o que tinha cUzer sObre o as
.sunto,.....

o Sr. Café Filho - E o fêz bri
lhantemente.

O SR. PAULO SARASATE - ..•
sem brilho. Ir.as com a. convicçã.o de
qt.- estou detendendo uma causa jus
ta. (Muito bem; muito bem. Palmas.)

O SR. JOS~ JOFILI - Sr. Pre
sidente, peço a p:llavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem li
palavra o nobre Representante.

O SR. JOS~ JOFILI ( pela ordem)
( • ) - Sr. Presidente, comemora-se,
hoje, o 10.0 aniversário da fundaçáQ
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estat1stica.

Tendo em vis~ os assinalados ser
vIços que aquêle órgão, eni colabora
ção com o Govêrno, vem prestando ao
pais, colaboração tanto mais precio
sa quanto se sabe G1ue êle conta com
a capacidade técnica e adm~nistratlva

dos Srs. EInbaixador Macedo So~rcs,

Teixeira de Freitas, e Rafael Xavier.
- eu e alguns colegas apresentamo5
a V. Ex.a. Indicação no sentIdo de que
a Assembléia se congratule pela pas
sagem de tão signUicatlva data.

:e:sse o requerimento que passo às
mãos de V. Ex.o. (Muito bem.)

O orador envia à lt-fcsa o se
guinte requerimento:

Os Constituintes infra-assinados
têm a honra. de propOr a V. Ex.a ':lue
se cligne submeter à. apreciação desta
assembléia um voto de congratula
ções pelo décimo aniversArIo de fun
dação do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatfstlca, que hoje se co
memora..

Sala de Sessões, 29 de maio de 1946.
José Gol/redo. - LaUTO Montenegro.
Teixeira de Vasconcelos. - José Maia.
- João CleoJas. - Gilberto Freyre.
- Ja"!1duhy Carneiro. - Gerc1.no de
Pontes. - Samuel DUarte. - Dan!el
de Carvalho. - Toledo Pisa. - Costtl
Porto.' - Da.ntas Júnior. - José Câ7&
diclo Ferraz. - Hugo Ca.rneiro.

O SR. VIEIRA DE: MELO - Sr.
Presidente, peço a p~Ia.vra, pela or-
dem.

O S~. PRESIDENTE - Tem do
palavra o nonre :Representante.
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o SR. VIEIRA DE MELO (pela,
orcf.em.) c-) - Sr. Presidente. sou
daqueles que consideram o peixe. fres
co OU salgado. como gênero alimentl
elo. Barranquelro do São Francisco.
sou também, como disse o Sr. Depu
tado Rui Santos. "papa. surubi".

Assim. porém. não entende a Com
panhia de Navegação Mineira e VIa...
çoo de Pirapora que, sob o falso pre
texto de que peixe não é gênero aU
mentido. está cobrando fretes majo~

rndos de 35 % sObre aquéle produto.
Assim, tenho a honra de encami...

rthar a V. Ex.a requerimento em qlle
peço as devIdas providências da egré
gia. Mesa. para que solicite do Exmo.
Sr. Ministro da Viação e Obras PÚ
bllca.s faça cessar o citado abuso.

O Sr. Rui Santos - A bancada da
'U. D. N. teve oportunidade de. há. três
ou quatro dias, encaminhar à Mesa
requerimento em sentido idêntico.

O SR.. VIEIRA DE MELO - Agra
deço o esclarecimento de V. Ex.".

Era. o que tinha a dizer. (Muito
bem.>

o oradcr envia â Mesa o se
guinte:

REQUERIMENTO N.o 195-46

Solicitam ao Poder Executivo
p7'ovidéncias no sentido de coibir
o abuso praticado pelas Compa
nhias ..N avegaçc1.o Mineira. do S.
Francisco" e "Indústria Viação de
Piraporau

1 as quais estão cobran
do o frete de peixe sêco majorado,
de 35 %.

Requeremos à Mesa se digne de 50

Jlcitar ao Exmo. Sr. Ministro da. Via
çft,o e Obras Públicas urgentes provi-'
dêncins no sentido de ser coibido o
abuso praticado "pelas Companhias
"'Navegação Mineira. do São Fl'an
c1aco" e "Indústria. Viação de Pira
pora", ambas sedla.das nesta último.
cldBde. as quais, sob o puerIl pretexto.
ele que peixes sécos e salgados não
constituem gêneros allmenticios. es
tio cobrando frete majorado de 35%
,obre aquele produto. tão necessário

... ) Não foi revisto pelo orador.

ao abastecImento da. ea.pltal e do nor
deste baiano.

Ss.la. das sessões, em 29-V-946. 
Tarcilo Vieira de Melo. - Aloisio ds
Castro. - Eunapto de Queiroz. 
Lauro Freita.s. - Altamirando Re
quião. - Arthur N egrefros Falc4o.

O SR. PRESIDENTE - Vou sub..
meter a. votos o requerlmento do Se
nhor JoSé Jofil1 e outros, Q-ue OS se
nhores Representantes tiveram oca
siã.o de enviar.

Os senhores que o aprovam. quel..
ram levantar-se. (Pausa.)

Está. aprovado.

O SR. CARLOS LINDEMBERG 
Sr. Presidente, peço a. palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Te;n a pa
lavra. o nobre RepreSentante.

O SR. CARLOS LINDEMBERG
(Pela ordem) (.) - Sr. Presidente.
peço licença para falar da bancada..

Sr. Presidente. Srs. Constituintes,
é com o mais vivo pesar que venho
trazer ao conhecimento desta Assem
bléia. que os prognósticos por mim
feitos em discurso nos últimos dias
do mês passado tinham razâo de ser,
pois os fatos então previstos por mim
se estão verificando ns. zona. do Es..
pirita Santo, Invadida. pe!? Estado de
Minas Gerais.

Dizia. eu. naquela ocasião. que nin
guém se llud1sse, porque, dentro em
}lOUCO, verlamos o ~angue de brasl.
leiros regando nosso pr6pl'lo solo.
Neu intuito então. como hoje. ulLo
era, como quer ver um dos vespcrU
~os desta. Capital, Impatri6tlco ti com
o fim de acirrar ódios ou criar di
vergências entre as populaç6es lociLts.
Era outro. Pensei apenas em tzazer
ao conhecimento do Oov6rno, dI' »
sembléia e do povo o que se eltava
l'assando naquele local. com a fina
lidade de evitar, exatamente. o que
aconteceu posteriormente.

Conforme telegrama que tenho em
mão e que lere!, .fol assassinado. o
cabo Ellseu Divino dois ou trêI
dias após a Assembléia. ha.ver vota-

(e) Nij.o tal revisto pelo orador•
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do mOÇã.o ao Sr. Presidente da Repú
bUca, no sentido de coibir a lmpa
irlótica. querela vinculada a divisas
60 solo brasi1E:.1ro, depois do pronun
ciamento do Serviço Gaográfico do
Exército. Essa mOÇão teve. na nossa

~ imprensa, a mais pr~funda reper
cussão, cOIÚorme verificamos em vl\.
rios jornais. Logo depois, Sr. Presi
dente, recebia eu, primeiramente, o
seguinte telegrama:

"Levo ao conhecImento jlustre
conterrâneo cabo Fôrça. Pública.
espiritossantense, Bliseu Divino,
foi bàrbaramente ontem fusUado
Barra S. Franlcsco por fôrças ar
madas de Minas Gerais. Esta
mos certos de seu protesto Da. As
sembléia sõbre assunto. Cordiais
saudações. - Cesar Magalhães. ».

Digo fusUado, porque ficou provado
que Ellseu Divillo foi morto por balas
de fusil das usadas pelas fôrças ml
~tares, e certamente não havia de
sê-lo por seus próprios companheiros.

Logo a seguix-, os jornais desta ca
pital publIcaram telegrama do Sr. In
terventor Federal, nos seguintes
têrmos: '

"Sr. PresIdente da República.
Levo ao conhecimenfo de V. Ex.a

que acabo de receber a. comunica
ção do assassinato do cabo Eliseu
Divino, do Destacam~nto Pollcial
dêste Estado, na. localidades de
Agua Doce, :po municlpio de" Barra
do S. Francisco. fronteira. de Mi
nas Gerais. As Dotidas que cont1
nuam chegando ao meu conhecI
mento prenunciam o agravamen
to da situação por parte dos ele
mentos de ocupação da FOrça Po
1:1dal mineira. Pessoalmente. quan.
do de minha visita à. zona. lltigio
sa, recomendei àS nossas autori
dades mãx1ma prudência. e sere
nidade, evitando qualquer atrlto
com as fOrças de ocupaç§.o e reI
teradamente tenho insistido nas
mesmas recomendações. Os fatos
que acabo de comunicar vIeram ao
meu conhecimento por informações
não só do prefeito municipa.l local
e comandante do desta.camento
como também do Dr. Juiz de Di-

rei to da Comarc~. que acompanha
de perto o desenrolar dos aconteel
mentos. Acabo de dent1!lcar o Mi
nistro da Justiça que o Investiga
dor Federal em Minas Gerais des
ta dolorosa. ocurrêncla. Diante da
gravidade da situação na. zona ll
glosa. cujas conseqUências pode
rão acarretar certas dificuldades
aos govêrnos dos Estados e da na
ção, permita-me V. Ex. a sugerir
a conveniêncl.a de s-erem retirados
po.r ambos os Esta dos os destaca
mentos e autoridades policiais da
referida zona, sendo feitos. a ocupa
ção de tôda a região por tropas do
EXército, na medida e condições
que V. Ex.'l julgar necessárias.
Dêste modo, estamos certos de que
poderá ser restabeleeida a tranqUi~

lidade e assegurada a ordem aos
brasileiros que aU habitam".

Sr. Presidente. peço porque constan
do dos Anais da Assembléia os fatos
que trouxe ao conhecimento da Casa.
pela sua gravidade. e para confirmar
as palavras que tive ocasião de pro
ferir e me colocaram em muito boa
companhia, Qual a do Sr. Interven
tor Federal no Esplrlto Santo, delega
do da confIança do Govêrno da Repú
bllca.

Quero deixar consignado, aqui, meu
voto de pesar pela morte de Ellseu
Divino, que representa o primeiro mar
til' do Esp1rlto santo pela legalidade,
!>ela ordem e pela autonomia do Es
tado.

O Sr. Coelho Rodrigues - Posso di
2:er ao V. Ex. a que já há outra viti
ma das fôrças de Minas Gerais, que
ocupam o território em litlgio.

O SR. CARLOS LINDIDvmERO 
Desejo evitar, também, com as minhss
pelavras, que êste rastilho que ora se
a.cende prossiga e gere ta.tos talvez
lnuito mais graves ou mesmo a guerra
civil, como prognostiquei, pois as cIr
cunstâncias indicam que, infeUzmente..
seguimos para êsse caminho.

Era o que tInha. a. dizer. (MuLto bem.
Palmas.)
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o SR. PBlESIDENTE: O Senhor
PUnia Barreto envia. à Mesa o seguin
te discurso para ser dado como lido:

O SR. PUNIO BARRETO - Se
nhor Presidente, existe, no Regimen!.()
Interno da Constituinte, um disposlti
vo curioso: é o que permite que S~

façam discursos sem falar. Os orado
res os escrevem e a Mesa manda in
seri-los no jornal da Casa. Medida.
naturalmente lembrada por alg'leu:.
empenhado na organização de um Par
lamento àe surdos-mudos tem esst1.
entre outras, a vantagem de permlth
que no Recinto, as conversações par
tlculares não sejam perturbadas pel~

e~oCluência dos que lograram obter a
palavra. Além disso evita que se cn·
grosse ainda mais a fila já extens1s
sJma de oradores que se alongam ao
pé da tribuna. Prevalecendo-me dêsse
dispositivo mando a Mesa para ql.:.e
seja publicado no Diário da Assembléia
o discurso que se segue:

Já disse alguém, ou alguém dev1a.
ter dito, que a c~vilizaçáo de um !Jovo
se avalia pelo cuidado com que êl~

trata dos menores, física e moralm·m~e

abandonados. Vista. por êsse prisma. ::L

civilização brasUeirà é ainda incipi
ente. Não nos temos descurado dos
menores abandonados, mas é mU~~')

pouco o que temos feIto em beneficio
aêles. Cingindo-me ao meu Esta::!.:>.
que é o de S. Paulo. devo dizer que,
em geral, tanto entre os governant~~

como entre os governados se obse:rvd..
desde muito tempo, grande e continua
peocupação pela sorte dêsses infelize~.

Mas ainda estamos longe de ampl'lra
los satisfatorIamente, Pouco numero
sos são os estabelecimentos destina
cios a recebê-los a educá-los e derici·
ente é a organização da maioria dês·
ses estabelecimentos, Tenho pa.'.I.
m.Im que a maneira maIs prática de
atacar o problema com probab1l1dade~

de êxito é facilitar a. constituição ae
estabelecimentos particulares subven
cionados e fiscalizados pelo Poder PU
blico. Os oficiais, muito mais disp~::l

diosos qu~ os outros, descambam logo
·para a burocracia. e onde burocracl~

penetra desce a ester1l1dade. A dIre
ção dêsses estabelecimentos reclama

pessoas com aptidões especiais. dota
das de energia mas também portado
Ies de ampla capacidade de solicit~ld~.

pessoas com a arte de compeender &

piscologia Infantil e com o dom de
vencer as dificuldades oriundas da
carência de educação e da floração do.,
má.us instintos de crianças criadas aO
léo, na l1cenciosidade das ruas e na
p"'omisculdade dos cortiços. E' ob:a
para qual se deve concorrer mais com
o coração do que com a inteligência. ~

que não pode ser executada sem a :e
nacidade e a doçura de um aposto!~·

do. As melhores organizações dessa
natureza que Sáo Paulo possui.
para s6 falar nas que conheço direta
mente por lhes ter prestado o me'.l
concurso ou de advoga.do ou de conse..
lheiro, são o Educandário Dão Duarta,
organizado, mantido o dirigido pela
L1ga das Senhoras Ca.tólicas e o AsHo
Santa. Teresinha de Jesus, destinada
ao abrigo e educação de filhos de le
prosos, imaginado, criado' e adminIs
trado por uma senhora, D. Margarid:l.
Galvão. São ambos estabelecimentos
modelares que honram a nação e põem
em relêvo as qual1dades de organ1z:l~

dores e excelência dos sentimentos
caritativos das senhoras brasileiras. A
amb.os acode o Governo com subven.
ções e 8 ambos não faltam com au
xilias continuos as pessoas po~suidoras

de recursos e de coração largo~ O Edu
candário D. Duarte, que é hoje uma
pequena cidade de trabalho intenso e
sadio, foi edificada a custa de pes~\las

generosas da sociedade paulista. a.
dlreção dêsse estabelecimento, que e
uma das jóias da asslstência social do
Brasil, está confiada, desde alguns
anos, a um casal admirável, o :::n:;al
Hugo Fagundes, que se diria nascido
para dirIgir óbras dessa natmeza.

Não basta porém que o Govêrno au
xilie a iniciativa privada para que se
consIdere resolvido o problema. de pro
teção aos menores desamparados. E'
preciso também Que se modifique a lei
dE menores a fim de expurgá-la do
Gue apresenta. de excessivamente ju
dicIário, e que se altere a. legislaçl0
civil na parte relativa. ao ,átrio pOtl~':".

Em vez ele juIzo de menores tal ca.uo
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existe presentemente, o que se deve
criar é uma vasta organização de prl)
teçüo a que se denomine Patronat'"
de Menores, despida de qualquer caA

ráter judiciário e libertada dos vICiO:;
e défeitos da burocracia. A direçã'l
áésse Patronato deverá ser confiado a
lIessoas de um o outro sexo que de··
Ilunclem qualidades especiais par'3.
lidar com menores e dirigir-lhes II

educação tanto literária como moral e
profissional. E' um êrro entregar a.
direção dos serviços de amparo a.JS

menores abandonados a juizes toga
dos. Nem sempre êsses juizes são p~~

suas com as condições especialíssimas
que a tárefa requer. O juiz vive d~

ordinário, o que é muito humano. :OIn
Og olhos voltados para os postos SIJ

periores da carreira e não se pode de
dicar, e raramente se dedida com todo
ardor à missão de se sacrificar intei
ramente ao serviço dos menores. De
sacriffcios para êsse fim só são ca
pazes multo poucas pessoas avulta:ldo
entre elas as mulheres. Conven;:l·lt)
estou de que se tiv·ermos a coragem
de remodelar o serviço de assistên\:Ja
a menores em moldes muito maiS
amplos do que os atuais e de escolher
para dirigI-los homens ou senhoras
CaIr.. os titulas necessários para essa
missão social, daremos um passo mui
to largo no caminho da solução de
finitiva dêsse gravíssimo problema
social. Para êsse fiin. penso que a
Assembléia Constituinte deve inserir
na Constituição um dispositivo que
faculte aos Estados a remodelação dos
suviços de proteção aos menores de
samparados de modo que percam ês
ses serviços o carater judiciário que
têm tido até agora e se transforme
o juizado de menores em um Patrona
to de· Menores com atribuições bem
dilatadas para que possa amparar os
menores de tôdas as maneIras, inclu
sive juridIcamente. Nesse Patronato
poderão ser colocados como dirigen
tes pessoas de um outro sexo. sejam
ou não diplomadas em qualquer car
reira. liberal. Além de senhoras e ca
valh~iros que não têm cursos superio
res e que serão capazes de dar per
feita execução às funções que lhes
forem cometidas nos patronatos. exis-

tem no meu Estado médicos e engenhei
ros dotados da capacIdade especffica.
para a. direção de obras dessa nature
za. DireI mesmo que pessoas com os
requisitos necessários para êsse fim
não são encontradas com freqüência
entre os juizes de DIreIto. Mesmo en
tre os bacharéis não é grande o nú
mero de pessoas desse feitio. Não vai
IÚSSO qualquer censura à classe dos
advogados e a clo.sse dos magistrados.
Vai apenas a verificação de um fa to.
Aliás não me consta que entre os mem
bros dessa classe haja uma preocupa
ção muito especial pelos estudos e pe
las experiências concernentes à as
sistência devida aos desamparado.s.
Nas Faculdades de Direito npo sele
cionam disciplinas reservadas ao prepa
ro de bacharéis que se queIram con
sagrar exclusivamente à direção e edu
cação de menores desamparados. Para
êsse mister o que vale são as dispo
sições n3.turais. a. formação moral es
pecialíssima que caracteriza os indi
viduos que trazem para. a vida a pre
ocupação do sofrimento alheio e do
aperfeiçoamento das pequeninas cria
turas que a má organização da socie
dade e da faroma lançam no abando
no físico c moral desde a mais tenra
meninice.

Com a modificação ora sugerida. que
tornará o serviço de proteção à in
fância abandonada mais útil e mais
fecundo, par-se-ia também um golpe
na burocracia. f:sse serviço não pode
ser interrompido. Não sofre solu
ção de continuidade. E' tarefa. para
tõdas as horas e deve ser exercida sem
complicações burocráticas. sem a.ssina.
turas de ponto. sem os famosos trQ.m1
tes lel;ais. sem informações de escri
turários e chefes de seção. mas sim
com a simplicidade e presteza com
que um chefe de CamUia exerce em
sua casa as suas funções.

Tudo Se cor~lpletará. com a modifi
cação da leI civil de modo que se am
plie a faculdade de suspensão do pá
trio podei" ao pai que deixar o filho
moral e fls:camente desamparado e
que a suspensão se opere sem os pro
cessos complicados e morosos mas por
um processo rápido e singelo feito pelo
próprio Patronato de Menores. Esta
providência é lndlspensável, pois.
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mostra a experiência que o menor ad
quire nos educandários o aprendizado
para. qualquer ot'1cl0 o pai ou a mãe
mesmo antes que êle conclua o curso,
o reclama e o leva consigo com o
fim egofstico de lhe explorar o tra
balho mantendo-o nos cortiços onde
vivem na pior das atmosferas de
imoralidades que sé pode imaginar.
Com a. suspensão do pátrio poder. o
menor !icará. entregtle aos cuidados
do Patronato até a conclusão do seu
apren.dizado de artífice e até a ter..
mlnação do seu curso escolar. Só
sairá das vistas do Patronato quando
já estiver em condições de ser um
homem à. sociedade, capaz de prover
a própria subsistência pelo trabalho
e de firmar a sua personalidade como
cidadão conseio dos seus direitos e dos
seus deveres.

Dlr-se-á que é radical a modifIca
ção que proponho. Não importa. Ela
é aconselhada, não pelos llvros e nem
pela fantasia. mas pela observação.
E' a lição resultante de um "saber de
e~perIênci:ls feitas."

Chamo a atenção dos Srs. Consti
tuintes para êste problema que con
sidero da. maior Importância social.
faço-o com a consciência. de que es
tou a cwnprlr um dever de brasileira
Que de$eja para a sua pátria uma or
ganização pol1tica e social que lhe
assegure, sob todos os aspectos uma
civilização do mais nobre teor.

Espero que a Assembléi·a. oportu
namente, não recusará o seu apolo às
emendas em que procurarei concretizar
as idéias que acabo de expor.

O SR. PRESIDENTE - Acha-se
sôbre a mesa o seguinte requerimen
to:

Devendo efetuar-se. amanhã. a pas
sagem da. solenidade litúrgica. cansa..
grada. universalmente. sob a invoca
ção de Ascensão do Senhor. requere
mos a V. Ex.Cl que. consultada a Casa.
suspenda os nossos trabalhos. nêsse
dia santo de guarda, grandemente ll
gado às tradIções cristãs do Brasil.

Sala 'das Sessões, 29 de maio' de
1946. - Medeiros Neto. - Teixeira
de Vasconcelos.' - ATT'Uda Cf1ma.ra.
- Wal/redo Gurgel - Daniel Faraco.

- Brochado da Rocha. - Luis Cláu
dio. - Oswaldo Studart. - A impri
mir.

O SR. CAMPOS VERGAL - se-.
nhor Presidente. pe!;o à palavra. pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a p3.
lavra o nobre Representante.

O SR. CAMPOS VERGAL (Pela
ordem) - Sr. Presidente. proponho
que se renlize nmanhã a sessão co
mum. Não vejo qualquer razão para.
que se suspendam os nossos traba
ll;1cs..

Seria abrir mau preced~nte. pais
dv.riamos margem a que. em todos os
dias santificados. não nos reun1sse
mos. Ainda. mais: devemos ter em
mira Q.ue todos as religiões devem ser
tratadas no mesmo pé de igualdade.
e precisamos. considerá.-Ias, a tOdas.
com o máximo respeito poss1vel. em
bora totalmente separadas do Estado.

Admito a Idéia e defendo-a: não
devemos suspender nossas sessões em
homenagem ~ acontecimentos religio
sos. . Admito. apenas, uma exceção
para o dia já consagrado pela Cons
tituição: o 25 de Dezembro. nataL
Voto. pois, contra o requerimento em
aprêço.

O Sr. Medeiros Neto - Esse dia. é
consagrado pela. Constituição. e ama-
nhã. será porito facultativo nas repar
tIções.

O SR. CAMPOS VERGAL -Era
o que tinha a dizer (Muito bem;
11tuito bem)

o SR. PRESIDENTE - Os Se
nhores que à,provam o requerimento*
queiram levantar-se. (Pausa.)·

Está. aprovado.

O SR. AFONSO DE CAIW.A:LlBO
- (Pela ordem) - ST. Presidente.
peço verillcação da. votação.

\

O SR. PRESIlDENTE - Vai se
proceder à verificação da votaçã()*
reque!"lda. pew nobre ttepresentante.

Queiram levantar-se os Senhores
que votam s. favor do requerimento.
(Pausa.)
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Votaram a. favor 103 senhores Re
presentantes.

QueLnm levanta.r-se os Senhores
que votam contra. o requerimento.
(Pausa.)

Votaram eontra 66 Senhores Re
presentantes. Total 169.

Cum.prindo a dellberação da As
sembléia. delx~ei de convocàr ses
são para. amanhã. fazendO-{) sOmente
para &eXta.~:felra às 14 horas, quando
se lniclará, logo após a aprovação
da ata, a di·scussão. do projeto de
Constituição.

O SR. GUARlAct SILV\EIRA
Sr.. Presidente. peço a pala.vra., pela.
ordem, para uma declaração de vo
to.

a SR. BRESIDENTE - Tem a
palavra. o nobre Representante.

O SR. GUARACt SILVEIRA
(Para uma declaração de voto>
Sr. Presl<iente. Envio à Mesa a se
guinte d-eclaração de voto:

Declaro que votei contra o requeri
mento solicitando a suspensão dos
tra.balhos amanhã, por ser dia. santi
ficado da Ig:reja da. maioria. dos Se-

.. Mores Constituintes.
A Igreja' Católlca. não pmibe tra

b11l1ho, no domingo e dias santiUca
dos, a não ser o tra·balho servil. Ora.
não ha.vendo motivo de conclência.
rellglosa. digno de respeito não vejo
porque suspendermos, amanhã. os
nossos tra,balhos.

Na Comissão de Oonstituição tra
ba.lluunos aos domingos: em duas e
três sessões, para dar conta do pro
jeto de COnstituição. Não ~ejo PQr
que a. Assembléia Constituinte J)re
tenda descansar amanhã quando o

'povo eSP2l'a, ansiadamente, que se
jam discutida a matérIa constituclo
Dal e a.provada a ConstLtuição. (Mui
to bem.)

O SR. NESTOR DUARTE - Se
nhor Pres!dente, peço a palavra, pela.
·ordem. psra uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE - Tem a
pa.lavra o nobre Representante.

O SR. NESTOR DUART,E (Para
-uma declaração de voto> - Quero.
.apenas dizer, Sr. Presidente, que faço

minhas as palvras do llustre Repre
sentante Sr. 'Guaracl Snvelra. (Mufto
bem.)

O SR. .ALTAMIRANDO REQUIAO
- Sr. Presidente, peço a palavra.
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa..
lavra o nobre Representante.

O SR. .AI.TAMIRANDO REQUIAO
(PeZa ordem) (.) -- Sr. President.e.
é efetivamente uma questão de or
dem que disejo levantar neste mo
mento, para receber a sâ.bia dec1são
de V. Ex.lL.

Quando V. Ex.a determinou, com
justo n.plauso da Assembléia, q:.le o
prazo de 72 horas para a v:nda do
projeto da Constituição até nós, a. ftn,
de ser sujeito, em elobo. ao prhnci:'Q
voto do pl-mário terminasse prec~s~

mente ao meio dia de sexta-feira
próxima para que a votação pudesse
ser rea.lizada na Ordem do Dia - o
pressuposto em que se encontrava
V. Ex.o. e tóda a Casa era qu~ a.ma
nhã seria dia útil, d:a de trabalho.

A que propósito, entretanto, vem
essa conjetura?

E' que a Comissão Cons~ltucional,

também com apoio de plenál10 obte
ve s6 fossem computados os dias úteis
para os prazos em que d·2veria estu
da!' o projeto constitucional. I_sslm.
sendo sacrificado um dia útil, como
o de amanhã, em homenagem a uma
(1:'I.t3o religiosa, pergunto: o prazo re
gimental, de acôrdo com a decisão
anteriormente tomada. terminará no
dia prefixado, ou, ·~ntão,. na pI6xJLl2.
segunda-feira?

Esta, Sr. Presidente. a questão de
ordem que aguarda a decisão de
V. Ex.u. (l.!uito bem.)

O SR. PRESIDENTE - O ~lus1rc

Representante não tem razão.
A Assembléia deilberou que, em se

cogitando de prazo para a Comissão
da Constituição, s6 fossem computados
os cUas úteis. Tratava-se. porém, de
dIas. ao passo que, no caso presente.
5§.0 boras.

(. ) - Não foi revisto pelo ora.dor•
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o prazo a que aludtu o nobre Re
presentante pela :Bahia é de 72 horas,
computadas da. pUblicação do proJ étCl.
A ut111dade. ou nã.o. dos trabalhos. não
altera () número d~ hnras.

AsslDl, completando-se as 72 lloras
na próxima. sexta-feira, às 12 horas, o
prGjeto, será submetid.o ê. votação.

Essa. a- interpretação que a.. Mesa.
dá 80 Reglmento.

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Pre
sIdente, peço a palavra, pela ordem.

o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lana. o nobre Representante.

O SR. LUIz VIANA. - (Pela or
dem) (.) - Sr. Presidente, devendo
ser submetido ao plenário o proJéto
de ConstItuiçáo. desejo formular uma
questão de ordem.

E" a segu1nte: o Reglmento dispõe
que os oradores lnscrltos para discus
são do pre>j eto tem o prazo de: meia
hora., - Que pode seT elevado a.té duas
ho1'8.s - uma vez que haja. eessâo por
parte de colega.s.

A fim de que fique assente como re
solução da. Mesa, pergunto a. V. Ex.&
se essas duas w>ras podem ser usadas
parceladamente em melfis horas, ou
se devem ser utilizadas de um~ só
vez; isto é, se o orador obtiver, por
gentileza de colegas, cessão do t"espe
ctlvo e preciso tempo, ficará obrigado
a ocupar B. trlbuna durante dua.s ho
ras corridas, ou poderá. faz;6..1o em.
cllas diferentes ou separadamente.

Outra. questão de crdem deseJI> aln
da. levantar, ainda. pertinente à ma
téria de cilscussão do pro-jéto. ReU..
ro-me à cessão. Pergunto eu: a. fÍln
de haVer cessão de um orador a. outro
para. continuar na tribuna, é ne~es

!ârIo que a 1nscrlção tenha sido feIta
em seqüência, que seja do orador fme
dtatamente inscrito ou essa cessãi) po
de ser feita por qualquer Rep"esen
tante inscrito, MesMO que não seja o
JlubseqUente?

Tais são as QuestA5es de ordem que
desejo submeter à ltlclda deUberação
de V. Ex.- (Muito bem.)

(.) (Não foi revisto pelo orador.)

o SR. PRESIDENTE - Atendo à
consulta do Uustre Representante.

O Reglmento Impõe a.penas uma.
rest1'1ção: não pode o discurso ultra
passar duas horas. SUencia, porem..
sObre se as dus.s horB8 podem ser uti
lIza.das em ocas1ôes d1ferentes ou sõ-'
mente de uma vez. Assim sendo• .cão
hA motivo para. rectisar o tracclona
mento.

Apenas será. necessário anotar 8$

cessões e o prazo utU1ze.do, o que, rea,l-
.mente. não fatigará a Mesa. O orador
1ndlca.rá o Sr. Representante que ~
ceda o tempo. para. a devida. anota
ção. O total obtJdo será usado, à pro
porção que o Deputra.do ou Senador
dêle tenha necessidade. Parece....me
proeed1me:nto ma1s ll~al do que eXi
gir <lo representante perma.neça na
tribuna d.uas hora.s seguidas, sem
poder fraeloná-las. Se a lei não ()
prolbe, nada Jznpede essa or1enta..çio.
Com. isso nada. perderá a Assembléia..
porquanto o orador continuará a dis
por sõmente de duas horas.

A cessão, entretanto, só poderá ser
feita pelo Representante inscrito em
seguida ao orador. Do contrário, fica
riam. prejudicados os interca.lados.
Ressa.lvo os acOrdos. allãs, c()m~~
De qualquer mDd.o. o que a Mesa. de
seJa. ê fuem ta.t sem.pre aos Srs. Re
presentantes o uso da palavra. Esta.
a sua. orientação. (Muito bem.)

o SR. RAUL PILA _,I Sr. Pres1
dente, peço. a pala.'Vl"a. pela ordem.

O SR. FlRESLI IENTE - Tem a.
paJawa o nobre Representante.

O SR. RAUL PILA (Pela oTdem)
- (.) Sr_ Presidente. desejava que
V. EX." esclarecesse qua.l "o destino
das Jnscrlções !el~ para a. sessão d&
amanhã, em face Qg. resolução' que SI
Casa acaba de tomar. ferfando a data..

O SR. PRESIDENTE - Devem ser
conslderar:Ias peremptas, porque, na
outra q1l1nta-!e1ra. estaremos dis
cutlndo o projeto de ConstItuição em
fase de apresentação de emendas.

.Serio outras inscrições.

O SR. RAUL PILA - Não me pa
rece Justo que os que tinham. o dt-

(.) NAo rol revisto pelo orador.
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re1to de falar amanhã se vejam dêfe
privados.

O SR. PRESIDENTE - O mesmo
aconteceria. se o Govêmo. por de
creto. de<:.larasse feriado o dia. de
amanhã.

O SR. RAUL PILA ~ O caso seria,
diferente. porque decretado o feriado
por um poder talvez mais alto...

O SR. PRESIDENTE - Permita-me
o nobre Representante declarar 1ue
não conheço. em uma. democrac~a

poder maior que o da. Assembléia.
(Palmas). foi ela que deliberou no
sentido de se não realizar sessão
amanhã.

Vamos passar à matéria da. Ord~m

do Dia. Continuação da. dIscussã.o do
RequerImento n.o 30, de 1948. Tem a
palavra. o Senhor Brochado da Rocha,
prImeiro orador inscrito.

O SR. BR.OCHADO DA ROCHA
(Pela. ordem) - Sr. Presidente. se
jam as primeiras palavras que pro
firo desta tribuna - a mais alta tri
buna. poUtica do pais - dIrlgidas aos
meus patrícios do Rio Grande do 5!:.l
e sirvam-me para expressar-lhes o
meu agradecimento pela llonrosa. CO:1

fiança que em mim depositaram. fa
zendo-me. pelo seu voto, Represen·
tante da Nação Brasileira neste Par
lamento. Sejam, no entanto. estas pa
lavras dirigidas, de modo muito es
pec1a.l. aos trabalhadores e aos f erro
vIár10s riograndenses, para levar-lhes
a minha. gratidão pelo apolo" pel.>
aplauso e pela. solidariedade com que
me têm sempre dlst~nguldo, sentim-e!l
tos que tanto mais me desvanecem e
me obrigam quanto cadà. vez mais se
afervoram nas horas dif[cels d~ minha
vida pública ~

Nesta oportunidade. desejo dizer aos
meus patrícios do Rio Grande 'lua
procurarei corresponder à. sua honrOia
confiança. tudo fazendo para mant'll',
nesta Casa. as tradlções de nobreza.
que para. ela. constru1ram quantos
brasUe1ros aqui têm tido assento como
representantes do povo•. e asseverar
&OS trabalhadores e aos ferrovlérlos do
meu Estado natal que não esquecerei
os compromissos que com êles assumi
na campanha finda com as eleições de

2 de dezembro e, sobretudo, que não
trairei o meu passado de decUcação à
sua. causa. empenha.ndo-me em coh..
borar. no Parlamento Nacional. na.
fase cOIlStituelonal que ora transcorre
e na fase legIslativa ordinária, parA
que se estabeleça, no BrasU, um re
gime de paz social no qual todos. :>0
bres e ricos, possam vIver com teU
cidade.

Vim, Sr. Presidente, até esta tri
buna para congratular-me com os
ferroviários brasileiros pela termina
ção da. greve do pessoal da Estracla
de Ferro Leopoldina, com seus servi...
ços já. completamente normall.zados
em todos os ramais e o trá.!ego rcst:a. ..
belecido, porque esta situação reprC'
senta..s volta da' paz a uma classe
ordeira., trabalhadora e patriota.. que
tem prestado sempre os maiores ser
viços ao BrasU.

Quero sobretudo, Senhores. congra
tular-me com o Govêrno da Repá
bllca pela tolerância. e sa.bedorIa po
lftlca com que agiu na emergênch.
Sle bem compreendeu. pelo aspecto
ordeiro do movimento e procedênc!a
das aspirações reivindicadas. que não
estava em face de desordeiros ou agi
tadores; ao contrá.rio, det'ronta"a
brasileiros cheios de serviços ao Bra
sil. Q.ue uma exaltação na.tural tranc;
viara e, por isso, tolerou o impulso
que os levara à greve e procurou um
entendimento leal e slncero com os
operários em d1ssidIo.

Assim procedendo. foI sábio o 00
vêrno da Repúbllcs.. na hora. de agi
tação socIal que estamos vivendo. Pro
curou mostrar aos trabalhadores q'l~

a democracia. brasUeira ainda é o
clima melhor para. um acOrdo sincero
no terreno social. dentro do Q.ual Se
pode estabelecer nítida, perfeita. com
preensão entre pa.trões e empregados.

EvIdentemente, Senhores, é opún
do a. realidade democrática aos sonhos
e mistificações extremistas que SP.'
reaUza. pela melhor forma, combat.e
R essas idéias; é pondQ em pleno vi
gor as normas democráticas que Se
pede reaUzar melhor obra anti-co
mUIÚSta. empreender a luta. mais eti
dente pela paz social e, sobretudo, a
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propaganda mais fecunda em prol da
.democracia.

Ao ressaltar a orientação e a. Ilção
do Govêrno do eminente Sr. General
Eurico Dutra, na solução da :;re~..c
dos ferroviários da Leopold1na. de
sejo destacar: prIncipalmente, a. atua
ção do SI. COronel Machado Lopes,
nomeado interventor federal naquela.
-emprêsa. O bravo comandan~ d.3.
engenharia brasileira nas Fôrças Ex
pedicionárIas foI o intérprete exato

·e o executor sá.bio da orientação go
vernamental. Investlão da função de
interventor federal na Leopoldin:i, i)

S:-. Coronel Machado Lopes, demo
crata sincero, desde logo procurOlt en
trar em entendImentos com a classe
em dlssldio. Promoveu reuniões. ou
vindo-lhe as aspirações, e verificou
que. uma vez cedendo o govêrno !lber
dade aos grevistas presos e con~

dendo. previamente. anistia geral cem
o 11m de colocar todos os ferroviá
rios ao abrigo de perseguições poste
rIores, poderia obter o retOrno ao tra
b5.lho, dIscutindo-se, ulteriorment~.as
dt-mals reIvindicações. Não viu o emi
nente Coronel do E."térclto brasileiro
qualquer diminuição ~ sua autorl
dade. qualquer prejuízo ou qualqueT

ameaça para. a ordem pública.. em
atender o que pedem os ferroviárIos
em dIssidio . .Atendidos. Ioga volt5.!"am
ao trabalho.

Foi mais longe na sua orientação
democrática o Sr. .Coronel Macha
do Lop~s. Jogou com desprendimento.
que multo honra o seu próprIo cargo.
e se constituiu fiador da. concessã,..)
do abono provisório. pelo Qual se ba
tiam os terroviânos.

Venélda que foI a crise, não ~:lVe

redou o brilhante chefe expedicioná
rio, cujo espuito democrático se [v1'
mou nessa escola da democraela que
é o Exército nacional. não enveredou
o Intervenror federal na Leo})Oldlna.
pelo caminho perigoso das persegui
ções e represállas. Ao revés, c!1ou
dentro de emprêsa que administra,

- ccmo preposto do govêmo fftderal,
ambiente de simpatla.e de confl:mça.
'CIentro do qual todos podem trabaIh9.:::'
e produzir.

Desejava. perante a AssembléIA
-COnsUtulnte, ressaltar a atuação dêsse

meu llustre companheiro de annas,
o q.UaI. nesse embate pacifico que lhe
coube comandar. revelou as mesmas
qualidades de intellgência. destemor
e sagacidade que já o haviam consa
grado nos campos da Europa, como
brilhante chefe militar. .-

Evidencio a circunstância. nuITUl
hora de pertubações e numa hora,
precisamente, em que os a..gltadores

. procuram criar o descrécllto para o
govêrno da República. E o faço com
o alto propósito de falar aos traba
lhadores braslle1ros, para que nas suas
ccnsciêncIas se aprImorem a fé e a.
confiança na êIemocracia, cuja prát~
ca. em t6da a sua pureza e em tOda
a sua magestade. é a melhor forma

.<ic constituir a grandeza e faz~r a
prosperidade da Pâtr1a brasileira I
(Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado.)

O SR. BI'ITENCOURT AZAMBUJA
- Sr. Presidente peço a palavra pela.
ordem.

O S~. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra o nobre Representante.

O SR. BIT'TENCOURT AZAM:BUJA
(Pela. o:-clem) Sr. Presidente. acaba
mos de otivir o 'discurso' do Sr. Luis
Carlos PrêsttS, saturado de grande e
louvável esplrito de nacions.lJdade, em
bora o prindpl0 da união universal
dos trabalhadores abata e apague as
fronteiras nacionais. .

Quando, na dia 23 do corrente mês.
ouvíamos nesta. Assembléia seu penúl·
timo discurso, eivado de palln6d1as e
de amor à paz socIal, já. sabiamos que
S. Ex"". através da imprensa, de bo
letins e outros melos de difusão da
propaganda, concitava seus camara
das à rebelião, contra ordem legal da
policia. carioca.

I

O Sr. Agostinho Oliveira - v. Ex.~

tem prova d1sso?
·0 Sr. Cafres de Brito - A ordem ê

!legal.

O SR.. Btl rENCOURT AZAMBUJA
- ~ legal. Sabiamo-la legal, reconhe
cida e praticada por todos os povos
cultos no mundo. à exceção única da
Rússia. que não concede o dIre1to de
greve. Sablamos Que S. Ex.•. nAo era
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.nem democrata nem lIberal, nem pa
cifista.; serve-se da democracia para
explorá-la e destrui-la; serve-se da de
mocracia. como melo e não como !imo
O 11m de S. Ex..a. a polarização m.áxi
ma de tôdas as suas atividades pol1
tico-partldárias. é o comunisplo russo,
que nega a. democracia, a liberdade. a.
igualdade poUtica, para s6 reconhe
'cer a igualdade econômica.

O SR. PRESIDENTE - Peço a
.atençã.o do nob:-e Deputado. Não posso

... interromper a. ordem do dia, porque
há oradores Inscritos para. discutir
matéria da pauta.

.... O SR. BITTENCOURT AZAMBUJA
- Sr. Presidente, vou formular questã~
de ordem.

O SR. PRESIDRNTE - Descúlpe
.me o nobre Representante. Pensei que
·V. Ex.a estivesse discutindo matéria
da ordem do dia.

O SR. BIT'I"ENCOURT AZAMBUJA
- E. aos democratas que têm a cora
gem de se antepor à onda montante
do credo vermelho. S. Ex.1I. e seus ca
maradas jogam a tacha de fascistas.
como se o fascismo e o comunismo nâo
fô:;setn "duas plantas aberradas da
mesma semente", c~mo se o fascismo
bem não fôra a negação da. demoCra.
cla, da liberdade, da igualdade politi
ea e, até, da. Igualdade econômica.

Cuide-se a democraciA. dessa nova
espécie de néo-evangelistas das liber
dades públicas e privadas, que, pre
gando o máximo de dIsctpllna e o mí
nimo de liberdade na Rússia, aqui no
"Brasil plelteam o má:'úmo de liberdade
e o minlIno de disciplina.

Cuide-se a democracia das fôrças
subversivas que. sob o páUo protetor
das garantias UberaJs, ai estão a pos
tos para acometer o reslme e destrul
lo.

Diante. Sr. Presidente, deste mo
mento de conturbaçáo da ordem pú
bllca. de inquietaçli.o profunda que saco":'
de o espfr.ftc nacIonal e abala os a11
cerces do regime, vejo o·GovêmQ atual
da Repúbl1ca, a boa hora entregue a
l:II1 espfr1to sereno, forte e patriota,
dJante de dois cam.1nhos: ou' S. Ex.-.
o ar. Presidente da Repllbllca, S!!g'I.10

a cstrn.da sinuosa e sombria que con
duz aos regimes autocrã.t1cos, ou S. E",
lJerlustra a estrada ampla e rctmne:l
de um govêrno de concentt'ação nacb
nal, para fortalecimento da democra
cia renascente.

A questão de ord~m, Sr. Presidente.
dentro de um minuto, cu a submetere!
à. consideração de V. Ex.a •

Quero, ainda, ponderar que estamos
à.s portas do debate constitucional,
momento em que à Democra<:1a cum
p:-e se advirta dos perigos que a es
preitam; e, se as Constituições repu
bl:canas do passado consignavam em
seus textos que o brasileiro, ao re
ceder emprégo ou pensa0 de Go·:êrno
estrangeiro, sem prévia l1cença do
Executivo federal, perdia os direitos
de cj.;jadania., desejo concitar a As
sembléia, diante do futuro sombrio
que n05 aguarda, a que tudo façamos
para que se rcproduza e amplie o
dispositivo const~tucl<mal,pa.ra o efeito
de alc::mçar. na cassação dos direitos
politlcos, o brasileiro que receber au
xfl10 pecuniário, ou a.pr~ciável SOmA
em dinheiro. com o fim de desenvol
ver e propagar no Pais àoutrinas sUb
versivas da PátrIa. e do regime.

E:s a questão de ordem, Sr.' Pre
sidente: em face de preceitos claros
do Rogimento da Casa. não são per
mitidos apa'1"tcs lateraIs e paralelos a
d1scurso e que não hajam sJdo tolera
dos pelo orooor, disposições que se
destinam. evidentemente. a assegurar
a serenidade, a boa marcha e efici
ência. dos tra.balhos parlamentares.

Ai está, Sr. PresLdente, a arma.
única e capaz de evitar os desagra<1á
veis incidentes de que esta Casa tem
stc1-o testemunha, pelo menos daqui
até o momento em que se promu!ga.r
a Constituição ela RepúbUca.

A questão de ordem cifra-se, por
ltanto, neste a,.pêlo para. que Vossa
Exceléncla, Sr. Presidente, taça. cum
prir, dora'Vante. e enquanto não rOr
promulgada a Carta Magna do BrasU.
a. rigor e lmplacàvelmente, se me per
mite a expressão. os dispositivos regi..
mentais, capazes de assegurar am..
blente de calma.. de re.tlexão e de
ajustamento nos deba.tes. constltu..
eiona1s. (Muito bem; muito bem.
Palmas.)
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o SR. PR.ESIDENTE - Solicita
o Senhor Representante Blttencourt
Azambuja Que a Mesa, doravante, faça
cumprir rigorosamente o dispositivo
regimental que pro1be BJPartes. sem
licença prévIa. do orador e apartes
simultâneo.s.

. A Mesa tem procura.do cumpri-lo,
mas, infelizmente, tem êle sido letra
morta, para muitos dos Sra. Repre
sentantes. E' preciso que a própria
Assembléia lhe dê vida. Quando o
Presidente chama a atenção para o
fato. já o Regimento foi infringido.

Tenho tido s. ventura de sempre
consegUir que a Assen'hbléia se ajuste
ao Regimento. Nos Parlamentos é
comum a agitação dos espíritos: as
sim de vez em qua.ndo os trabalhos
se deslocam do ritmo regimental, mas.
a segulr. retonli3.m a marcha normal.. -

E' o que nos tE.m acontecido e Deus
nos há. de a j ud a r de que assim
continue. ".

O SR.. ALENCAR ARARIPE 
Sr. Presidente, peço -s. palavra., pela
ordem.

O SR. P;R.ESIDENTE - Tem a.
palavra. o nobl'e P..epresentante.

O SR. AL"ENCAR .AR.AB.tPE 
(Pela. ordem) (.) - Pedi a Palavra.
Sr. Presidente, para. enviar à. Mesa
wna indicação.

'Realmente, Sr. Presidente, é o Ca
riri região priVilegiada da serra. Dela.
já dizia, em 1838, o célebre botânico
inglês George Gardner, que por ali
excursionou, que "era uma dss partes
mais ricas e prósperas da Provincia,
sendo o maior lIlC()nven,fente a falta
de comunicaçã.o rálpida e cômoda com
B. costa. li

Decorrido todo êsse tempo, ainda.
hoje o Cariri continua com falta de
transportes e de comunicações rãpl
das. que levem seus produtos aos
centros consumIdores.

Neste momento, em que se fala em
fomento agricota, o Cs.rlrl tem grande
produçã.o de cereais que apodrecem
DOS depósitos.

Realmente, tenho telegrama de For
taleza. proponclo'a compra de !arJDha

(e) Não foI revisto pelo orador.

de mandioca que, na capital, alcança.
o preço de Cr$ 40,00 por saca., mas ne>
Cariri vende-se a. Cr$ 25,00 e 30,00
e não se encontra quem queira ad-·
quirf-la. , porque náo há. meios ter
restres de tra.n.sporte para Fortaleza,
e outros centros consumidores.

Diante dessa si.tuação angustiosa•
Sr; Presidente, apelo para os poderes
púbUcos da Nação, no sentido, náG
só de darem o aparelhamento neces
sário à Réde doe Viaçs.o Cearense,
como de construirem estradas de r0
dagem aU, de modo a serem essas
localLdades. verdadeiros oasfs. liga
das 805 pontos do litoral e Estados.
vJzinhos.

Era o que tinha. a. dizer. (Muito
bem; muito bemL)

O orador envia (} Mesa a se
guinte:

nlDICAÇÁO N.O 110, DE 1946

Sugere ao Poder Executivo C)

imedtato aparelhamento da. Bécle
ee Viação Cearense e a Ugaç{io do
vale do Cariri aos centro$ consu
midores de seus produtos.

Considerando que o precioso vale do
"Cariri, situado ao sul do Estado do

Ceará, presta-se, com :J:3,ra 'vantagem,.
ao intenso cultivo. prIncipalmente, da
cana de açúcar e da. mandioca, de
que resultam dois dos mais conheci
dos e importantes produtOs utlllsados
para a a.l!mim.tação das POPulações
rura.1s do nordeste: a. rapadura e a
farinha: .

Considerando que désde remota. éra.
ali costumam se abastecer de seus
produtos os sertanejos daquêle e de
várlos outros Estados fronteiriços:

Considerando que as" atividades agrí
colas não se Interrompem aU, quando
8U: :em as crises cllmatérlcas, como em
regra ocorre no nordeste, devido à. pos
sibilidade da irrigação de seu fertllis
simo solo com as á.guas de inúmeras
fontes perenes. que brotam ao sopé
do cha.padão do Ar2.ripe:

Cons1demndo que o cariri é real
mente O granl,~'; e tradicional celeiro.
elos sertões nordestinos, cuja lmpor
tA::.zia sobresáe sobretudo quando as.
respectivos hab!tantes sio acossad06
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Pelo flagelo da. s&a. e néle encontram
OS produtos necessá.r1os para a sua
subsistência;

Constderando Que não obstante cs
.sas circunstâncias 1ndlcat1vas da ele
vada. eXipressáo econômica. do aludido
ftle, onde se acham compreendidos
onze Mun1clp1os do Estado, até agora.
06 poderes públJcos competentes não
lhe proporcionaram meios para. o es-

·coamento de suas a.bundante se cres
cente: produções agrlcolas;

COILSidcrando qu ~ por fôrça dessa
.situação os armazens das cidades da
·quela zona estão ;.~rrotadas de pro
dutos, que aguardam, alguns dêles

. acJrea de três anos, o devido transpor
te, lmped1do de reallza:r-se, de um
lado, pelo desaparelhamento e abando
no da Rêde de Viação Cearense, e, de
ot:~."o, pela absoluta falta de estrada
de rodagem, ligando-a aos centros
consumidores;

ConsiJ-cran(io que dessa dificuldade
de tra.nsporte resUlta descerem ali OB
.cereais a preços in!lmos. porque o
.cc. .~erci3.nte adquirente tem de aten-

: . der aOS juros da demora nas vendas
e às despesas dos depósitos;

.... u ..J.:. .....sando que deante dessa si·
tuação augustiooa. tornam-se preca·
rk;..--..... as atividades agrícolas no di
to vale, a bra.ços com uma. crise sem
procedentes:

Requeiro que a Assembléia Consti
tuinte se digne sugerir ao Poder Exe
eut.1vo que determ1De, por intermédio
do Ministério da Viação, o imedia.to
aparelhamento àa Rêde de VIação
C€:lrense, e, pelo Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem, a li
gação do vale do Carirl &05 centros
consu.m.Idores de seus produtos.

Sala das Sessões da Assembléia.
Nacional Constltu\nte, em 29 de maio
de 1946. - Alencar Ara..rlpe.

O SR. PRESIDm..'"l'E - Tem B.
palavra o Senhor Osvaldo Lima.

O SR. OSVALDO LIMA - (t)
- Sr. Presidente, Srs. Represen
ta.ntes. Enquadrado no problema do
São Francisco, teDho que responder

(.) Não foi revisto pelo orador.

ao discurso cuidadoso, pormenoriza-'
do e escrito do Sr. João Cleofas. ~
Achei, por isso, também, necessário
resumir meu pensamento para. quo
êle não excedesse aos llmitcs da. pc>n
deração e da. serenidade.

O ilustre Deputado João Cleofas
cUJo Dome 056 podemos declinar com
a simpatia que a. sua lnd1vidualldade
desperta em nosso Estado e no selo
desta. AssembléIa, pronunciou na. ses
são de 5 de abril um longo discurso
contra. o decreto-lei, que entã.o se
anuncJa.va. sôore lucros extraordinã
rios, preconizando providências con
ducentes aO saneamento da. moeda e
à absorção da lnfhl.ção. entre elas o
corte implacável das despesas públi
cas.

A tendência da. poUtlca gtlvema.
mental é, como se tem visto, tOda
nesse sentido. E, fie] a ela, já se
verifica que o Ministério da. Agri
cultura envereda pelo rumo da. inde
cisão, das restrições, das perplexida
des, no tocan·te à lndustriaUzaçio das
cachoeiras do São Franc!sco, como
ressalta de sua. ent revista, publicada.
na. "FÔlha. CarIoca", número corres
pondente a 13 de Dla,10 corrente, sob
êste titulo decepciona.n.te para as popu
lações de cêrea. de· sete Estados 
D;1embros da Federação: - Paulo
Afonso s6 maiS tarde.

Tendo arriscado dois ligeiros a.par
tes ao trabalho do esforçad.o Co~tl

tuinte, quando S. Ex.· sustenta.va.
ser o impôsto criado para beneficio
do Govêmo. esquecido de que o ÔDl.!S
do impôsto se impõe ao contribuinte,
em proveito da. Nação, para. a.tender
aos seus multiformes encargos, cada.
dia ma.1s prementes, fui taxa.do pelo
novel economista. de contracUtório.

Estava sentindo. na altura do pri
meiro aparte. que o .;:>eputado per
na:nbucano, apesar de haver escrIto
com aprimorado cuidado o seu a.pre
clável trabalho, contudo, não logra
ra furtar-se a certas improPriedades
e a uma evIdente incoerencla..

Mas, jamais imaginei suscet1blIi
zá.-Io com a. afIrmaçáo indelfcada. de
ta.l censura... Quando. porém. s.
Ex. a, na exaltação de seu ponto de
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vista, pretendeu fulminar a minha.
observação com aquele qual1!ica.t1vo~

que ainda hoje não compreendi bem.
via, de logo, que se me criara o dever
de manifestar, embora respeitosa e
cordialmente, aquele pensamento.

Que de inicio asscrtara o Sr. João
C]ccf~s? Que no comêço do GC\
verno C:nnpos Sa.les. "havia um gran
de surto inflacionista e um impres
sionante desequilíbrio financeiro.
A tlLaImente, continuava S. Ex. Cl, um
tal desequilíbrio atingiu condições fn
comparàvelmcnte mais ala.rmantes do
que naquela época e está sendo o
principal responsável por esta infla
ção que subvertendo tudo e aniqui
lando tôda a economia brasileira".

Não pode haver dúvidas que, pois,
aos deficits da ~.dministração Vargas
a tribuiu o orador o mal todo da infla
ção, que aos seus olhos pessimistas
cresce sObre o pais. como um maremo
to, subvertendo e destruindo.

Qne de verds.de ha'verá, senhores.
nesse tropa de candente. arrebatada
invectiva ao probo e patriótico govêr
no Vargas, que não tivesse sido uma
administração sem pe:rfodo de exis
tência prefixado, sem câmaras legisla
tivas, democràtic9.mente eleitas. terllal
sido um dos maiores govêrnos do Bra
sil, providencial e benfazejo, como os
de Pedro Segundo, de Prudente doe Mo
rais ou de Afonso Pena.? f

No uJ<>rnal do Brasil" de 6 de abrtl~

um estudioso do assunto que o Sr.
Cleofas tem versado com tanto p!'o
veito; contestou a assertiva de que se
deva a inflação aos deficits orçamentá
rIos, como vemos no ed1tor1al seguinte:

'tO Deputado João Cleof8.S fez
um discurso profllgando as medi
das econômicas que o Govêrno
pretende tomar, per conslderé.-las
Inadequadas com a realidade na
cional. Para o ilustre Constituin
te, a principal causa. da Inflação
reside nos deficits orçamentá.rios.
Lamentamos não concordar com o
Deputado pernambucano. Quem
Q.uer que tenha analisado o qua
dro geral da situação brasileira 
e o JornaZ do Brasil o tem feito
de mane1ra clara. e irrefutável -

I

não pode deixar de re<:onhecer que
a inflaçáo tem sido causada mUl
to menos para cobrir deficits or
çamentá.rios que para. inúmeros
outros negócIos escusos, entre os
quais bem podemos capitular a
compressão do câmbio como ins
trumento desabrido de proteção à.
indústria nacional, essa mesma.
ind'llstria que agora, pretende
continuar a ganhar tanto, ou
mais do que já ganhou com. ao
guerra e em detrimento do pobre
consumidor brasileiro. De tOda a
volumosa Inflação monetária 
já o demonstramos - apenas 15 ra
foram gastos para co.brir os àe
licits orçamentá.rios. O resto; na
sua quase totalidade, foi empre
gado pela di tadura para. proteger
a. indústria. nacional e para s.
compra. de divisas depositadas no
exterior. Essa a verdade dos fa
tos. Por conseguinte, se o Govêr
no quiser efetivamente ~onomi-·

zar, deve estancar as despesas
provenientes desses 85 % gastos
para. proteger a indústria e com
prar divisas, impedindo que idên
tica situação se repita. Procurar
deter a inflação através de uma.
compressão das despesas orça
mentárlas, sem anular a maior e

. a. mais real das causas das fa.bu
losas emissões de papel-moeda.. 6
poUtiea. contraproducente e ant1
pã,tica, pois vira. prejudicar ainda.
mais o já prejudicad1ssimo fun-.
donário público - cidadão que
vive de salários reduzidos - em
beneficio do opulento industrial.
que continuarê. a usufruir gran-. .

des e nem sempre legitimos lucros.
~se o principal problema que o
Govêrno deve resolver, e Q.ue, in
felizmente, nã.o toi citado. pelo
Deputado João Cleofas.

Como constata. a Assembléia, só
15 % da inflação provém de gastos
para atender aos deJiclts. Os 85 %
restantes foram empregados na pro
~eção da indústria nacional e na. com
pra. de divisas depositadas no exter1or~

conforme diz o articulista., sem possi
bllldade de contestação.
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A indústria assim protegida. e am
parada. pelo malsinado govêrno dita
torial correspondeu da forma. mais
desumana à assistência que lhe foi
mintstrada pelo poder público. Elevou
sem cessar, numa fúria desa.brida. de
lucros, os preços das utilidades. Os
tecIdos de algodão atingiram prêços
que teriam justificado o vulor de 150
cruzeiros ou mais para. a arroba do
produto em rama, que se manteve, sem
embargo, entre 25 e 35 cruzeiros. O
xarquepassou a 14 cruzeiros. Os cal..
çados pularam de 30 e SO cruzeiros,
para. 100 a 300.

Tudo se jm,;tificou sob o pretexto
da guerra. rA"as a ciranda dos preços
n,ltos ainda continua. Para ê~se assal
to ao consumidor, aliaram-se a in..
dústl'la e o comércio, ou scjnm as
hOl1l":lcas cl.~zscs conscrl'adorcs, como
diriam os lloticiaristas acaclanos. En
quanto ls:~o os sn.lári05 snbiram de 3
e 4 cruzeiros para 8 a 12 apenas, nas
zonas rnr::ds. Os economistas tênl.
t.ênuo e:..ótico para designar ::> fenõ·
meno, chamllndo-o decalagem. J\

conseqüência se não foi no meu Es
taclo a rom~ e a nudez mais !llquie...
tantcs, deve-se 'à afluência das fôrças
nav::l.is e uêreas americanas e in.glê
sas. o que permitiu uma subida cor
r€5pondentc dos produtos da indús
ria avícola caprina e ovelhum bem. ,
como ~as indústrIas domêsticas, a que
se dedIcam 0;5 pobrc3 d:t região.

Vendia:-se UID2. lata de querozene
por cem cruzeiros, enquanto comer~

ciantes e especuladorcs dos mais aca
tados na sua. classe. faziam votos a.
seus velhos deuses pela continuaçã'l
da Guerra mundial. .

O amável udcnista e modesto mHlo
nário Sr. João Cleofas tem alma cris
tã e, por isso, rebela··se contra a :tçáo
des&Imac.la dos gallnncio~os:

"0 lucro excessivo é moralmen
tP, inaceitável. Devia ser elimI
nado e não constituir objeto d~

sociedade para o Gavêrno .. •
Par todas as meIos, o poder exe

cutivo buscou hnpcdlr a exploração.
Os proc~ssos de tabelamento. porém.
falharnm por tôdn a pal'Le. No mo·
menta, sentiu-se a ausência. de uma
vontade férre~. que sustasse a san~

gria ~encralizada do povo.

Nunca houve governantes mais eon-'
temporizadores. Nos países de costu
mes e instituições \"crdadcir~meDte

dcmocrt:.tlcas, envolrictos na guerr~

total, o :lumento dos preços foi in
comparftvclmcntc ntCl1(Jl' que o atin
gido no territórIo brasileirio.

E o Sr. Var~as era e continuá
apontado como ma:llpulndor de uma
ditadura implacável, p~los velhos P.

novos ricos. pelos grão-senhores dos
trustes pe!o sl10bs da deIhc~racia, pelo
granfinismo brigadeirista e donaI
raso.

() lle~ócio dos preços ('xorb1t~ntcs

entortou ~ boca in.ocente dos produ
tores e dos distribuidores. C:üram na
Euroj1P., na Asia e l!a Oce:inia as ci
dadelas dos marechai& d:l nova ordem.
.Aqui, porém, os prer.os se estabíli?am
na alta mais inexplicá.vel.

Co:;ita o Govr~r1l0 de por um pa
r:ulciro legíLimo à expeculação, con·
seln:ndo a gal)âllCia, como o diss~ com
prClpl'iel1~dc inspirado jOi.'11a!ista, c re
tirando ~O% dos lucros excessivos.
para restJtuí-los à. coletividade angus
tiada.

Que vemos ent5.o? E' êsse e~p~L~'i.culo

ele, revolLa que a .Assembléia presen
ciou, A voz da oposiçflO destnca uma
das figuras mais impressionautes para
bombard'Car a medida que o bom s~n

So a eqüidaüc mais rudimentar. o
bem estar social. estão a reclamar
sem demora. E o hábil polemista sobe
à mais alt:l tribuna do pais para se
contrapor aos intel'êsses do povo quP
o elegeu, alinha cifras, resolve esta
tlsticas. clamando:

1'0 lucro excessivo é lmo:"31". E
logo a seguir, pugnando por êle: •• tra
ta-se de uma extorsão tanto mais
injustificável. quallto vai atingir, da
preferência, os pequenos Industriais e
comercir.nteso ou seja o maior setor
d:l proãuçfw ll:l.ciouaP·

Eis 0.1 a contr~<l~ção :io nú -e peço
venia ao nobre rEpresentante - um
argumento dúplice, eivado de hipocri-

sia, o despistam.cnto, a insinceridade.
o ~ofisma., tr~,vesti~os de eloq:Uêncla
parlamcntru' c c~elllifis1UO econômico
!immceiro.

Será o lucro :moderado a extor
são? Não, Senho.t~s Constituintes. O
lucro pode ser jmoral, no conceito-
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udenista. Mas a extorsão não se~á

êle mesmo, mas a restituição de ape
nas 20% dêsse ganho, assim imoral
mente obtido, à. coletividade de que
foi arr~batado pelas garras rapaces
dos ~specuJadores das dores e do so
frimento das populações.

No considerar o lucro excessivo re~

prová.vel e extorsão o lmpôsto adl~

c:onal de renda que visa reprimi-lo,
renlou-se a incoerência do Sr. João
Cleoras, de maneira mais explícita..

A guisa de abrandamento ao esta.
incontrastável contradição, procura o')

opasltor da acertada providêncIa que
Se processou com os aplausos dos sen
timentos humanos da naclonal1dadc,
convencer de que ela vai ferir prefe
rencialmente os pequenos 1ndustria~

e comerciantes.
A êsse propósito, entretanto, a Im

procedência da arguição ressoa da. letra
da. lei, 1impidam~nte, desde que os lu
cros a tê 200 contos ficaram excii11dos
das disposições do decreto ( art. 13.)

Ademais, é preciso notar que há
comerciantes e industriais que são
pequenos apenas nominalmente, em
lunção do capital registrado, mas na
verdade tão grandes e opulentos,
como os de registro avultado do mes
mo capital. E' o próprio orador
quem.o afirma:

"o capital registrado ou de mo.
vimento de uma emprêsa é ge-·
ralmente inexpressivo do valer
dessa emprêsa. E' assim que ve
mos, muitas vêzes, várias fLrmas
~om ~dêntica produção, idêntIco
patrimônio e com capitais regis
trados totalmente diferentes."

Uma firma que etetIvamente for
modesta no seu movimento não será.
abrangida pelo decreto. Dai o equi
voco da tirada sentimental do hon
rado representante em prol dos 00
merciantes e Úldustrta1s, que real
mente forem e possam ser classIfica-o
dos pequenos, nos têrmos da le!.

Um ponto do trabalho do Sr. Cle~..
tas que merece reparos especiais é
aquêle, em que S. Ex." se refere com
indisfa.rçável intuito de critica e ele
reprovação, ao aumento de vencl-

mentos do funcIonalismo públlco, qua
elevou de dois mllhões e mzl0 de
contos 80S despesas orçam-entária.s.
Vê-se qUe o operoso Deputado nã.:J
se comoveu ante as dificuldades, as
agruras U1mitadas, que a elevação do
custo de vida trouxe a êsses brasUê1
ros, merecedores, sem dúvIda. eis.
simpatia e da atenção dos seus com.·
patriotas e governantes.

Para êsses servidores do pais, blo
queados no des·erto de ordenados in
suficientes ou mesquinhos, sem pelS
pectivas de rendimentos de outras
fontes. esmagados pelos encargos de
família, a fria sensiblCdade do ECO
nomista s6 vislumbra um remédio no
equilibrio orçamentário, precedido daa
medidas que Indicou. encabeçadas to.
das pela. supressão de repartições. que
o seu oposicionismo azougado qual!
ficou de Jnút~ls.

Também o equipamento das fôrças
armadas, a sua organização moder
na, à altura das necessJdades da pá
tria e do momento que Vivemos, não
escaparam à critica, ao remoque, se
não à malevolência do representante
nordestino, comumente tão d.fscreto
e ponderado nas sua.s manifestações,
mas em tantos passos do seu esme
rado discurso em aprêço, tão desgar
rado dos seus háLitos elegantes de
tolerânc!a e de bom senSOJ

Desarmar paÍ' espfr1tO de economia.
desorientada e sem brilho, dentro do
mundo agitado e intranquIlo em que
ainda morejamos, as forças que asse
guram a invlolab1l1dade das nossas
fronteiras, o nosso paciflcismo -vigilan
te e as raizes eternas do liberalismo
que os nossos maiores nos lega.ram.
seria suIcídio certo ou deUrlo irre
mediável, que atra1rla sObre nós as
maldições da na.c1onalldade.

O decreto-lei sObre lucros extra.or
dinál10s restitue ao povo uma fração
~fnbna, do lhe và1 subtrafndo a bru
taI1dade da ganAncia.

Não há como· olvidar que viemos
de wna guena e bem o asserta o se
nhor José Joblm, um espec1allsta m
suspeito à ditadura, nlio há Duerra
sem i:n/laI;ã.o.

Foi assim no mundo inteiro: n&
revolução francesa; nas guerras JngIe-
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sas do século 19, com a baixa das
notas do Banco da Inglaterra.; na
guerra franco-prussian:).; na da 1nde
peud';ucia. dos Estados Unidos; n8 de
1812; na primeira. grande, guerra.; na
do ParaguaI, quando passamos de um
papel circulante de 45 mil ~ra 150
mil ~ontos.

Entretanto, o aumento "do papel em
circulação no Brasil fol. bem menor
do que, por exemplo, nos .Estados Unf
dos e no Canadá, onde l) crescimento
se expressa em 234 e 346%. respectiva
mente, enquanto em nosso país não
·exeOOeu de 191%, nos anos de 1939
1944.

Nossas despesas militares subiram
DOS (l1t1mos tempos a 6 blllóes de cru
zeiros anuais <Rev. do Comércio, n.o 3,
ano 2.°, pg. 15).

E os criticos das finanças do Es
tado Novo não se dignam de computar
os gastos militares que fomos obri
gadOS a realizar, entre as causas de
terminantes da inflação fiduciária.
" Verifica-se na Introdução ao rela

tório do Banco do Brasil, referente ao
exercício· de 1945, que no sexênio de
1940-194ij a emissão do papel moeda
tol de pr$ 12.564.000.000,00. muito
men05. pois, que as despesas milltares
de 6 blllóes por ano, no mesmo Dedado,
consoante a cifra constante da. Rev.
do Comércio, número citado, pg. 15.

Essa orientação de omitir a circuns
tê.ncla de sermos forçados a equipar
as nossas fôrças militares à. altura das
exigências do momento que q, nnçá\)
enfrentou. nfõ.o recomenda a sincerl..
dade dos censores .iinancistss da 00..
vêmo Vargas. nem pode valer como
titulo de colaboração junto ao novo
Govêrno. cujo mérito primordi:l.! à
frente do Ministério da Guerra. foi
o de ter promovido a organização efi
ciente e o equipamento moderno do
exérclto brasileiro.

O Sr. Ca.mpos Vergal - :a;; tão vel'
d&de o que v. Ex.- está aIlrmanao
que, durante êsse grave período de
guerra, o número relativamente redu-'
zJdo de industriais ficou muitissim)
rico, tomando-se êles verdadeiros na
babos em matéria monetária. UIrli.
grande parte do povo, porém, ficou
reduzida à miséria. Essa hipertro~ls.

industrial, além, de ter roubado ao

campo milhares de braços. ainda nos
conduziu ao estado de quase des~s..
pera em que nos encontt'am~. Fol1m
prevfdência do Govêrno o náo planej3
menta da nossa economia.

O SR. OSVALDO LIMA - Agra
deço o aparte de V . Ex.·.

O Sr. Toledo Piza - O nobre ora
dor não tem razão, porquanto as
despesas mIlitares ocasionadas pela
guerra resultaram d(' verbas espe~inls

()ritmdas da emissão de bônus C:e g"l1E'1'

ra. A desorgan1zação. administrativa
e as obras suhtuárl.as. próprias dtl dI
tadura. foram a origem da lnflaçfl.o.

O SR. OSVALDO LIMA - V. Ex.
labora em equivoco. Nà.o foram so
mente aquelas despesas. Houve muitas
outras.

O Sr. Toledo Piza - Isso. aliás, é
assunto já. debatido e esclareceldG
nesta Casa.

o SR. OSVALDO LIMA - Estou
mostrando algarismos. pel06 qua.l.s se
verifica que as despesas miUtares ex
cedem. em muito, o volume da cir
culação monetária.

Não é possivel entender êsses demG
cratas insofridos que quer1am a guer
ra ao Eixo a todo o custo, que pre
gavam a necessidade do aniquilamen
to do nazismo. bendiziam Roosevelt e
Chuxchi1l; fremiam dIante dos plct
cards que anuncIavam B resIstêncIa.
de Stnll.Ilgrado. as -...itórias de Montgo
mery ou de Nirnltz, e ao mesmo tem
po fulminam com as censuras mais
ásp~ras as despesas Que o nosso 00
vêrno reall.zou para modernizar a
Marinha, o Exército, a Aeronáutica,
pondo-os em condições de defender
eficazmente a honra e a soberania do
BrasIl.

A fonte de nossa imlaçáo nli.o está
apenas no desequlUbrlo orçamentárlo,
como numa conclusão simpUsta por
demais entendeu o Deputado J oâo
Cleofas.

certo não está. S. Ex.a sozinho. no
encarar assim a origem do nosso mal
ln!laclonista. Na Introdução ao rela
tório do Banco do Brasll aludido. o
Sr. Guilherme SIlveira tem aparente-
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mente oplnUio semelhante, "quando
escreve:

-. A verds'Cielra fonte da ln!1açAo
está. no desequilíbrio dos orçamen
tos do Estado."

Neste conceito ressalta uma obser
"'ação de caráter geral. No caso par
ticular do Brasil, assim se manifesta.
num estilo claro e atraente. mau gra
do a &.rldez natural do assunto, aquêle
ilustre técnico:

44Foram causas principais da ln
fiação brasileira os àe/1dt8 orça
mentários e as compras de ouro
e letras de exportação.

Com a deflagração da guerra.
que suscitou a paralizaçAo do co-'
mérc10 Internacional, Incremen
taram-se todos os fatores de In
flação."

Temos. pois. uma categorIa de In
flação oriunda de guerra. de monetl
zação de dejicits, de aumento de su
primentode ouro, não a.penas da
contingência" de emissões para cobrIr
deseQuiUbrlos de orçamentos.

PodIamo-nos turtar à luta contra
os palses agressores, que torpedeavam
os nossos barcos até de cabotagem. sem
a.viso, com requintes de crueldade ger
mânica? Certamente não.

Beria possivel evitar a 9.;Clu1stçft.o de
dIvisas no exterior? Também nA.o. por
quanto os serviços de nossa. divida ex-

. terna, o pagamento de juros e amor
tizaçã.o dos capitais estrangeiros tn
vertidos na economIa do pais. recla
mam implacAvelmente um volume de
dlsponlblliade em moeda estrangeira
nunca. inferIor a 500 ou 600 mil cO:Q.
tos anuais.

Haveria aInda como delxaT de pa
gar aos exportadores o saldo (10 nosso
comércio exterior. que o GOvêmo é
obrigado a utilizar? Nunca. Para.
atender n. tOdas essas contingênCIas
lrremovIvels toi que o Tesouro Na
ciCins! emitiu papel-moeda, na quan...
tidade indicada, papel contra o qual
bramam os mosquetelros da oposição.
mas que todos recebem com aIacre
cordIaUdade.
Na ',monetlzação dos clelicits. porém,
66 foram gastos 15% do volume glo
bal das emissões. E'. portanto. UI!'!

~rro grosseiro responsabilizar exclu
Bivamente o desequillbrio dos orça
mentos do Estado Novo pelas einls
Góes que se fizeram.

No quadro sombrio que traçou. da..
economia e du finanças do Brasl1..
o Sr. Cleófas vê a nacIonaUrlade
sossobrante no mar rumorooo da. 10
fl9.ção papellsta.

Multo menos pessimista, entretaD~

to, al1nhou~se culto e eloquente na..
'tribuna desta. Assembléia. o Sr. Daniel
de carva.lho, nestas palaVTas sen
satas:

"Não se deve desanimar diante
dêsses algarismos, porque de si
tuações semelhantes outros países
têm sabido se safar galharda
mente e o Brasll saberá 1m1tá
los. enfrentando com coragem as
dificuldades que se lhe deparam.
O a.tual Govêmo encontrou re
gularizadas as questões da nossa.
divida. externá e para auxlllar a.
depósitos em divisas no exterior
e o valor do ouro metálico exis
tente no Banco do Brasil e nos
Estados Unidos."

A visão que nos oferece das possi
bilidaties do desenvolvimento da 'eco
nomia brasllelra, no após-guerra, ()
Sr. Harcourt Rlvington, no seu li
vro "O Futuro do Brasil", é bem di
versa daquele espetáculo! de desfa!e
C~Dto e de ru1na., que· esponta das
palavras desa.nhnadoras do Sr. João
Cleofas.· "

Assim se expressa sôbre o nosso fu
turo aquele autorizado economista:

14 0 Brasil é agora a. chave eco
nômica da paz e da prosperidade
mundiais. Estou. convencido' de
que êste pais será. chamado a to·
mar decisões de caráter mundial,.
as quais terão o poder de modifi
car para sempre sua pó5lção en
tre as nações."

Menosprezar o D~ esfOrÇo de
guerra é. sem dúvida., um ato de co
laboraclomsmo indireto com o inl
migo vencido. mas a.inda não desen
cantado dos postulados de sua. 1deo-

·logia, ação reprovivel e impatriótica.
sob todos os aspectos. :



- 431-

A tragédia da guerra não poupou a
economia das velhas nações indus
trializadas e ricas. Que poderá. cUzer
se de um pais jovem e que apenas
desperta para. a industrialização. COMo
o Brasil?

Nenhum Estado supre com as suas
rendas ordinárias o ônus das despe
sas de guerra. Os deficit3 e OS emprés
timos internos são fatalidades inse
paráveis à beligerância, pesando sõ
bre as comunidades durante anos e
anos no post-guerra.

Diz-se, com razão, que a nossa. pro
dução agricola é insuficiente. Con
tudo. ela nos permite exportações que
tendem a Crescer cada dia. Já até a
Rússia reclama. gêneros aUmen,ticlos,
ela que se bastava a si mesma. A:.
tprOdução aUmentar nos Estados Uni
~os. por exemplo. já. não chega. à
tmanutenção de sua população, sem
-embargo da. assistência. continua que
o gcwêrno proporciona à agricultura.,
da sua enorme superfície e da sua
aJ.ta mecanizaA;áo.

O Sr. José Bonifácio - A compa-
. ração que V. Ex.· está fazendo é m

feUz. Os paises aUados se empenha
ratn a fundo na guerra: o BrasU,
não.'

O SR. OSVALDO LIMA - Em
compensação, a Rússia e os Estados
Unidos possuem riquezas hú1n1tamen
te maiores que o nosso pafs.

O Sr. Toledo Piza - Nos Estados
Unidos havia e hã govêrno. No Bra
sU não havia govêmo nessa época.;
dai o desequWbrlo entre a indústria
e a agricUltura.

O SR. OSVALDOLIMA-VV. Ex
celências declararam que havia govêr
no demais; agora dizem que não ha
via govêmo naquêla época t ~ evid.en
te a contradição.

O Sr. Toleoo Piza - O que havia
era desorganização administrativa. àe
mais.

O SR. OSVALDO LIMA. - A im
portação de produtos alimentícios. na
grande nação septentrlonal, é varla
da, mesmo em épocas de norm.a.l1da
de. E lá. não imperou ditadura. algu
ma.. Quando o udenismo. cuja unlda-

de de ação, intransigência e assistên
cia mútua. deveriam ser.nr de modê
lo ao nosso Partido. sem unilorm1da
de de direção, sem leme, sem atitu
des inflex[ve!s de defesa de seus qua
dros. - como que caminhando tata.
llstlcamente. sereno, silencioso e in
consciente para. a dissolução ou para
o suJcldio - responsabiliza imJca
mente o Sr. Vargas até pelo êxodo das
populações rurais. não vê que êsse
movimento é uma repercussão natural
da industrialização do país, que sa.l
da fase agrícola e de indústria ele
mentar. para. a economia. moderna da
produção em massa e do largo co
mércIo exterior.

o Sr. Campos Vergal - Lamento
dlscordar. nêste particular do brilhan
te discurso que V. Ex.a está prohr1n
do. Um govêmo prevident~, em vés
per~s de guerra. deve alimentar as
fontes de produção e estas. em nossa.
pátria, se encontl"am na zona rural:
a flxação do homem ao campo. A ani
mação à produ~ãol o transporte ba
rato e a liberdade de comércJo é que
trariam. para a nossa lJátrla uma si
tuação vantajosa. Se V. Ex." estives
se na cidade mais lndustrtal da Amé
rica do Sul. isto é, São Paulo. ouvi
ria. com tristeza. inúmeras pessoas.
entre elas estrangeiros. dizerem, em
plena rua.: - Chegou s. época de ga
nhannos dinheiro. Isso, num monum
to infeliz para a Nação. que conti"i
bufa, com seu sangue, para uma guer
ra. Veja V. Ex.a 8 lmprevldênc.la do
govêrno. que não tomou as m~dldaS

J1ece~á!"ias de proteção ao trabalha
dor do campo, a. fim de evitar o êxo
do para as grandes cidades. Tal inér
cia. det.erminou a eclosão dessa in
dústria. fictícia. que deu. como resul
tado, 9. situação insustentável obser
vada em São Paulo, no Rio de Ja
neiro e em outras gmndes cldades.
Perdoe V. Ex." a. extensão do meu
aparte.

. SR. OSVALDO LIMA - Rece
bo sempre os apartes de V.Ex.· COD1

o maior agrado. V. Ex." verá que ne
nhum povo pOde evitar o êxodo.
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o Sr. 'Toledo Pfza, - A causa do
'~xodo foi o ato cr1mJDoso do Govêr
no, tnbelaD,do simplesmente os· produ
tos agrícolas e deixando lnte1ramen
te livres os lndustrJa1s.

O SR . OSVALDO LIMA - Parece
que não foi bem isso. A causa do êx0
do. ocorrido. allás, em todos os pafses.
V. Ex.. verá adiante.

<lendo) Assim se deu na Inglater..
m, de 1870 s. 1910, quando uma mole
imensa de 2.390.000 lavradores ru
maram para o Canadá" e Estados
Unidos e. neste país entre 1910 e 1930
- periodo lnlclal. de produção em
mas!;a - quando 13 tn11hões de tra
balhadores agrlco1as a.bandonaram a
terra. buscando as cidades. Só e. Fran
ça, dos povos super-lndustrlaJ1za.dos,
pôde furtar-se a êsse mal. conser
vando eq1rtl1brsdas as populações in
dustrial e do campo.

O Sr. Campos Vergal . - Vossa.
Excelência hA de perdoSlI', mas 08
erros cometidos em outras nações
nio devem. ser repetidos pela nossa
páb-ia..

O SR. OSVALDO LIM:A
E' dUieU evi.tá.-los.

O Sr. Ca.mpos Vergal - Nas de
cIsões do nosso Govêmo, no ~nte
e no futuro. a lavoura preels8. se!"
ouvida. pois é pa&te integrante, quase
fundamental da nossa. terra.

O SR. OSVALDO LIMA
(Lendo) - Não quer isto cllzer que
d~os fIcar inertes ante a. oorrida
da roça para o asfalto. A assistência
ao hom~m rural é um 1mpemt1vo
nacional. .

Não se reglstram. porém, nesse sen
tido senão provldene1ss inócuas ou
até negetlvas, como a dec.1s§,o re
centemente anunciada pelo MinJsté
:10 da AgnculJtura.. de a.'ba.ndonar o
1>rojeto d~ aproveitamento e tUstrl
blrlção do potencial h1dro-elétrico da
Paulo Afonso. Numa. região que não
possue peb'lÓleo, nem carvão de pedra,
em que vão desa.plU'ecendo as (íltlmas
riquezas florestais no bojo lnssclável
das caldeiras. relegar l'ara as calen"
das gregas a criaçio de núcleos ge
radOO'es de corrente elétrica nsa ca..

choe1ras do São Franclsco é crime
contra. os ma:1s sag:radoo 1nterêsaes
da Il1lelonalldade. Um homem J)11
b1ico que dá assentimento a uma
medIda. de ta.l modo desorientada. e
reprovável. alienou todo o direito e
todas as poss1b11Jdades de faJar e
de agir em nome dos seus concida
dãos.

Passou em julgado, entre os n0SSQ5
financistas, que estamos DO ápice da.
tn11a.ção. com um volume de me1()$
de pagamento de 17 bilbões e qul-'
nhentos nitlhõés de cruzeiros. des
prezadas as frações. para uma popu..
lação que se abeIra dos 45 milh6eS
e uma produção. de cerea de 5'1 b1..
Uées de cruzeiros.

O Sr ~ Da.niel Faraco - O orador
dá l1cença pua um a.parte? creiO
que. nesse ponto, V. Ex.-está numa.
seara um pouco desconhecida..,

O SR. OSVALDO LIMA
Jã. o disse eu mesmo. Mas consul
tei todas os bons autores.

O Sr. Daniel Faraco - Realmente.
a qua.ntida.de de moeda econ6m1ca.
·mente necessária ê um dos assuntos
ma.Is <:onhecldcs em Ec01lomia..·

O Sr. Toledo Piza - Tecnica.
mente estabelecida..

O Sr. Daniel Faraco - Trs.ta-se
da. moeda necessária. a.. manter es
tável o nivel· econômico.

O SR. OSVALDO LllM:A
V. Ex." então acha. que moed1l. ne·
cessária é moeda. necessárla.? .•

O Sr. Daniel Faraco Estou
embaraçado porqu~ se rasse expllcar
a. V. Ex." o ~cmcelto de moeda eco
nOmJcamente necessária.. faria um
discurso ma10r que o de V. Ex.A.
Mas não quero de1x.a.r· pa.ssa.r em
bra.nca. nU"V'em o repa.ro que fiz.

V.. Ex." nA.o estll certo.

O SR. OSVALDO Lm4A
Qual serIa., então. a. moeda necessA
ria no BrasU, para uma produçAo
de 57 bilhões de cruzeiros que é a
nossa. no a.no de 19451

O Sr. Daniel FCD1'4CO - Vossa. Ex
celência se ofend~rla. .se eu lhe m
dicasse um livro? Poderia recomen
dar-lhe um livro meu; ma.s o nobre
colega. nlo vai ex1gir que eu lhe
expllQ.ue o pont.o. Quero de1xar frl-
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m.do. apenas, que não há relaçáo al
guma. entre a moeda.· em circulação
num pa.ís e a popula.ção. Isto em
economia. é ponto pacífico. ExIste
relaçA.o entre a moeda efetlva 
moeda. em circulação - e a moeda
!lduciá.:ria.. eseritural, de um la.do.
Do outro lado da equação há o vo-

t lume das trocas. Majores esclareci
mentos V. Ex.- deverA. procurar num
livro de Economia.

O SR. OSVAIIDO Ll'MA
Que ciência é essa. Que não é ca.paz
de sintetizar nada em linguagem CO
mum? Ou é 1nexistemte ou então OS
que 8. versam é que são insufIcien
tes.

O Sr. Daniel Faraco - O orador
nãô vai exigir de um médleo que
lhe explique. por eXEmplo, tudo que
sabe SÔbre uma. apendicectom1a..

O SR. OSVALDO LIMA - Neste
assunto. não tenho os conhecimentos
neeessârios de medicina que V. Ex.a
deverá ter recolhido.

O Sr. Carlos Prestes - Não se tra
ta. da quantidade de moeda. ma6 do
ritmo do crescimento. A inflação é
devida ao fato de o crescimento dos
meios de pagamento não corresponder
ao da produção.

O SR. OSVALDO LIMA - O apar
te dd nobre senador aproxim8l-se mul
to mais da realidade e tem mais pr('
fundesa do que o do ilustre Deputado
Da:nlel Faraco. "

O Sr. Nestar Duarte - Só temos in
flação porque nlio dispomos de produ
ção compatfveI com ela.

O Sr. Dar..ieZ Faraco - A infiaçr.o
é 8. alta do nível geral dos preços~

Decorre de excesso de poder aquisitivo
em relsçâo ao volume das trocas.

O SR . OSVALDO LIMA - Melhor
!tenho apreendido que a inflação é o
excesso de moeda em relação ao volu..
me ffslco da produção.

O Sr. DanieZ Faraco - Não é só
excesso de moeda, é excesso de poder
aquisitivo que pode ser representado
por mu!tos outros Instrumentos.

O SR. OSVALDO LIMA - O po
der aquisitivo pode ser perfeito. nor
mal, e no entanto. ha.ver a.bundâncla.
de .moeda.

O SR. PRESIDENTE -" Lembro ao
orador que o te~po está quase flndt'.

O SR. OSVALDO LIMA - Vou
concluir, Sr. Presidente.

<Lendo) - A média per cc:pita de
moeda em nós é de 388 cruzeiros. quan
do a renda. media por habitante serIa
de 1.266 cruzeiros. A média. efetiva do
homem produtor é ainda muito malor,
ou seja de 6.000 cruzeiros.

Se essa moeda estivesse bem dlstr1
bu1da, parece-me a mim, na minha
viagem turfstlca pelas seâr3.6 sedutó
ras do Sr. Cleofas. qu~ os 388 cruze1
ros para cada membro da coml.Ul1dade
nacional não seriam prôpriamente uma
demasi31 de dinheiro, mesmo em fun
ção do volwne f1sico da produção.

Não nos disseram, porém. a ligar. 09
doutores das finanças quando é que
a moeda se torna excessiva. num da
do momento. Ou melhor. que quanti
dade máxima de papel moeda. devería
mos ter hoje. ou nêste exercicio. para
que não houvesse inflação.

Dir-se-á, certamente, que os pre
ços altos, vezes inacessiveis para &

maioria. são demonstração de que a.
moeda, se depreciou. o que seria. con..
tra-prova de seu excesso.

No "Correio da Manhã" de 17 de
a.bril, o Sr. Gil Seãra. nega. porém.
essa queda no poder aquisitivo do cru-
zeiro:

"De fato e como vimos afirman
do desde longo tempo, a inflaçáo
brasileira é de natureza di"O'ersa
da habitual, pois corresponde á
mobilização de aumento da riqueza.
nacional. Por êsse moti'vo, nã:)
reduziu o poder de compra do cru
zeiro papel, única hopótese esta'
capaz de relacioná-la com a ele
veção do preço das utiUdades."

Com efeito. o nosso custo de vida
elevadíssimo, mais do que á inflação.
deve-se a uma. insufIcIente produção
agro-pecuária e, como bem o asserta
o observador s.cIma aludido. á opres
sáo da plutocra.cia Industrial e distri
buidora.

Na sua. critica á leI sObre lucros
extraordinários. o Sr. Cleofas entrou
ousadamente no terreno das previsões
derrotistas. deslembrado da lição de
Kammerer: "'Mesmo em tempo de paz.
as profecias no campo da Economia
são perigosas."
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Veio o Decreto-lei 9.1S1 de lO de
abril último, e os seus efeitos no mer
ca.do de títulos ~m sido os m.a1s be
neficos, conforme se verifIca na. seçáo
Economia e Finanças. do Correio da.
Manhá, número de abrll:

~ramente uma legislação tem
efeito tão fulminante sObte, o mo
vimento dos titul08 do goV'êmo
quento o exercido pelos últimos
decretos-leis. No decorrer de uma
semana, alguns tltul05 subiram
25%, outros 10% ou mais. As
transações com obrIgações de
Guerra atingiram, em um só dia,

a 45 milhões de cruzeiros
montante que corresponde ao to
tal verificado na Bolsa de Valo
res do Rio de Janeiro em três
semanas, no m~s de janeIro e em
fevereiro passado. O valor glo
bal dos negócios com titulos go
vernamentaIs, durante a semana
passada, ultrapassou de muito
100 milhões de cruzeiros e foi o
mais elevado dos últimos cinco
anos, e, se não tivermos em con
ta o poder aqt:Isitivo da moeda,
provàvelmente o mais elevado ja
mais registrado no Brasil.

Em São Paulo, onde normal
mente as ações ocupam lugar
mais amplo do que na Bolsa do

Rio, o movimento foi análogo:.
também lá se manifestou uma
procura sem precedentes dos titu
los governamentais, em articular
empréstimos dos Estados e dos
Munlcipios. Mesmo o mercado dos
titulos brasileiros em Nova York
e Londres mostrou-se sensivelmen
te influenciado pelo movimento
das Bolsas nacionais, comportando
altas até de 6 pontos quanto a
alguns titulos da divida externa.

Em 1891, a nossa situação econO
mico-financeira tinha grandes s1miI1
tudes com a crise atual, que a preo
cupação de deflação desordena.d.a p:>
derá transmudar em catástrofe. E,
entretanto, aquele notável estacUsta da
RepúbUca, que foI Amaro CavalcAnti,
assim sõbre ela se manIfestava:

"Mas voltando à questão do ex
cesso do papel e da sua conse
qüente depreciação no Brasil, per-

guntarel alnda: onde a demonstra
ção provada do fato?

Na subida geral dos preços,
penso, poderáo responder. A res
posta seria, certamente, aquela
que, se não em outras épocas, ao
menos no presente, se poderia àa.r,

, como um fato patente.
Não nega-Io-el, por minha vez;

mas é preciso revistá-lo bem nos
seus diferentes aspectos, para afir- -,
mar a verdade das suas conse
qüências..

Antes de tudo, importa inqui
rir: "é a moeda que desceu de
valor, pela sua quantidade exces
siva no pais, ou é o aumento das
transações, a escassez dos produ
tos e a subida oonseqüente de
preços dêstes pelo maior corusu';
mo que ora requerem maIor pro
cura da. moeda?

Ser1â impossível negar que os
fatos da segunda hipótese são reais
no momento".

E acrescenta:
"E, pois, todos êsses fatos diVer

sos, tôdas essas circunstâncias
múltiplas ocorrentes não expli
cam patentemente a subida cons
tante dos preços, sem recorrer à
hipótese gratulta da depreciação
da moeda? Para que negá-lo?

"Quando em algum tempo já se
deu nesta grande cld~~e ,o fa~ de
não haver uma s6 casa·, por alu
gar, um só ,veiculo de transporte
em dlsponibUldade?

A falta de meios de transporte,
para as pessoas e coisas, aqui e
por tOda parte, tem sido tal, que.
além das reclamações cUárias da
imprensa, já. moUvou até arglU
ções severas no próprio Congresso
Nacional ...

Quando entre nós já se viu ta
11"..an..~ expa.nsâo de empresas e
companhias de tôda ordem, exi
gindo cada. uma milhc:.res de con
tos de mOeda para seus misteres
exclusivos?

COmo negar que condições se
melhantes não exijam. Igualmente,
um aumento progressivo da moe
da, sendo ela o motor de tOdas as
transa.ç6es, que acresceram, ou
veicuZo de todos êsses valores no-



- 435-

Vos. que é mlster transportar con
. tmuamente?

Não basta. ver que a moeda au
mentou. talvez de metade. entre
nós para desde logo afirmar a. 3112

depreciação; importa, antes disso,
verificar si êsse aumento não está
na. medida com as novas exigên
cias".

Essas palavras sensatas de um dos
homens públicos mais cultos que o
Bra$t1 contou entre os seus valores
culminantes. poderiam se ajustar ir
repreensivelmente ao dia de hoje.

Nunca fomos pa:rtidários dn. conti
nuação de um regime dltatorial.Srs. con
gressistas e cremos ter oferecido dista
testemunho incontrastãvel aos nos
sos contemporâneos.

Contudo, o sentimento de justiça,
mercê de Deus. jam::is nos abandonou.
por mais ardentes que tenham sido os
préIios partidários em que nos empe
nhamos. O méto:fo de só vislumbrar
maleffcios e é:-l'\.H; IlO lJc...·.;;:no que fin
dou pl'ovoca em todos os espíritos ju'S~

tos a revolta natural contrn o exagê
rOr a. malevolência e a inveracidade.

Se eu não tivera ânimo de opô. desta
tribuna n minha desaprovação às oh
jurgat.õl'ias que se derramam sôbre as
realiZações ainda as mais benfazejas
da. administração Vargas, endossando
as com a covardia de um silêncio
acumpllciado. Senhores Representan
tes, é que jã nos estaria acabrunhando
o re~orso de não têrmos sldo cont'
n~as. - <Muito bem: muito bem.
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - Tem a pd.ln
vra o Senhor Trlfino ,Correia.

O SR. TRIFINO CORREIA - Sr.
Presidente. Srs. Constituintes, antes
de abordar o assunto Que me traz à.
tribuna, permitam-me abrir um lla
rêntesls para dar u~a. explicação à
Casa. Quero tomar bem claro aos
Srs. Constituintes que jamais seria mo
vido J)flo menor propósito de Querer
ferir esta Assembléia cuja soberania
sempre acatei. desde outros tempos,
com o mais profundo respeito.

Reconheço, é verdade. que. dadas as
m1nhas condições de homem com um
passado àe lutas. sou. multas \'êzes.

arrastado por ce:,~.a impulslvidade•
tão própria d::.'. vidsj. acidentada que
tenho levado. Já. aos 19 a~os de ida
de abandonava a Escola MllJtar por
minha própria conta e v1nha para ~

rua defender a causa popular. o que
até hoje jamaIs deixei de fazer.

Sr. Presidente, sempre tive por lema
respeitar para ser respeItado. Podemos
dIscutir, como homens que somos, den
tro das notmas parlamentares, SLln
descer aos ataques pessoais, dos qWl.is
nada resulta. em beneficio do povo.
Não trouxemos para esta Assembléia

. qualquer caso pessoal, nem nos move ou
tro prop6sito senão o de discutir os ver~

dadeiros problemas nacionais, princl~

paImente os de maior urgência.
Ninguém melhor do que nós, do

Partido Comunista, que passámos
anos n. fio na prisão. pode av<:Uar
quanto significa para as liberd~de;;

públic!ls um Parlamento funcionando
de portas abertas. (Muito bemJ

Sr. Presidente. cu, que em 1930,
contribui para o fechamento de~ta

Casa e, em 1932, tombava ferlcl-:.1 no
campo da luta, defendendo Q gO"cr
n',j saLdo da revolução vitoriosa e que
tinlla pouco mais de um ano de -:,xis~

têncI~; cu que, depois disso, assisti
l:" tudo que se passou no cenário da
poIftica nacional. até os dias de hoje;
não sereI eu, pOrtanto. quem ha de
querer ferir hoje esta Casa. cuja so
berania coloco acima de qualquer ou
tro poder dá Repúbl1,:a.

Fecho aquI, Sr. Presidente, o pa.
rêntesis.

Antes de falar sõbre o requerlmen
toJ n.O 3D, quero dizer algumas pa
lavras a. respeito do nosso problema
fundamental. fntimamentR ligada ao
aproveitamento das terras do vale do
R.Io São Francisco.

Ora, Sr. PresIdente. V. Ex." anun
c10u à Casa - e o "Diário <la Assem
bléia" publicou - llaver descIdo ao
plenário o projeto da. nossa futura.
Carta Constitucional. que aqui seri.
debatido € transformado na Carta.
Magna do Bras!l.

Sempre me bati por uma Carta
Cnnstltuclonal verdadeiramente de
mocrática. no melhor sentido da pa
lavra; per uma Carta que. sobretudo,
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apontasse as medidas para liber~l·

grandes massas camponesas que se
~ncontram na maior penúria e em
odiosa esc;avldão; Carta que Crlasse
condições para libertar trinta. mllhóe::i
de brasileiros, que vivem na agrI
cultura ou dela dependem, da. nlals
profunda 19norâno1a e ceguel::."é.,
transformando essa. gente em unida
des positivas. em vez de pêso~morto

na economia nacional.
O problema agrário, portanto, é

sem dúvida, fundamental, de grande
alcance para o BrasIl.

Deve. por isso, ser estudada com
tõda a atenção, com todo o carinho
pois justamente na sua solução re
side a base da nossa emancipação
econômica, poIft~ca e social.

O Partido COmunista do Brasil tem
abordado, com precisã.o e realismo.
todos os problemas brasileiros f)\>ndo
em destaque a s1tuação catastrófica
em que se enontra a nossa pâ,trla.
Demonstrou. com fidelidade e clareza,
que, sem o esfôrço e a união dos bra
sileiros patriotas, será. lmposs1vel a.
solução dêsses grandes problemas, dQS
quais depende a nossa salvação.

O pauperIsmo das massas. Senhor~').

é coisa alarmante em nossa pátria.
Sé com a melhoria das suas condi
ções de vida., aumentando-se-lhes o
poder aquisitivo, marcharemos pa.ra
uma nova etapa de desenvolvimento
~ de progresso.

Nã'o será posslvel a transformaçl1:>
dF' nosso porque industrial, das nossas
vias de comunicação: de mecanização
da a.gricultura, sem a reforma ~ c~m

pleta dos processos a.grárIos an ttqua
dos e feudais e sem a melhora do
nosso mercado interno o que signlfl
cará maior poder aquisitivo das gran
des massas brasileiras.

Mas. Sr. R~presentantes, corno dar
inicio a uma med~da prática. no sen
tido de aumentar o poder aqUlslt1'f1l
de povo brasileiro, ampl1Bndo, asslm
o mereado interno?

O Partlt10 Comunista do 13rasl1
apresentou a soluç§.o clara, segura, e
incontestável. A solução está em rea
lizarmos uma politica agrArla honesta
e verdadeira, em 'bene!1clo do povo.
Propusemos, de ln!e1o, a desaprop!'u..

ção das terras marginais às vias de
comunicação próximas aos grandes
centros, dist!lbuindo-as aoo.canlppne
ses e coneedenüo a êstes a.S facilidades
de crédito. eom juros m6c.llco~, ou
mesmo sem juros. mãqmnas e outros
favores indispensáveis.

O nOSlio pais, vive da agricultura,
dessa. a.gricultura feudal, retrógrada..
1mprodutlw, mas dela, da sua soluç~

é que temos de partir. para construir
a base da. qual dependerá a SOlllÇã.o
dos outros grandes problemas nac!o
nals, ta.ls como, educaçã.o. saúde, h1
giene. saneamento etc.

Falando sObre o aproveitamento ria
en~rgla hidráulica. da. Cachoeira de
Paulo Afonso - técnicos, jotnAlistns
e inter~ssados no assunto têm deba
tido, quase que exclusivamente, ('sse
problema.

Trata-se, de empr~ndimento no-
. tável e de resultados positivos pa.ra.
o desenvolvimento daquela imensa re
gião. No entanto; e preciso cautela,.
no seu planejamento e ex€Cução. Et

uma. realização ex-cepc1onal da qual
decorrem outros problem.as conexos"
taIs como saneamento. 1rrigação, etc.
das terras férteis do vale do São Fran
cisco, completadas sineira. por medIdas
que evitem fiquem essas mesmas
terras saneadas e irrigadas nas mãos
doo laUfundlãrIos e negaclsta.s; cam.o
aconteceu com grande trecho saneado
qa BaIxada Fluminense. pOrCIuê terfa
mos assim. ao lado do desenvolvtmento
Industrial. o seu fator negat1vo: o mo
nopólio da terra.

Vou aqui. me reporta.r às terras da
Baixada. Flumineu&e, hGj~ saneadas
pelo Govêrno· Fedel'al, que 1nv~rteu

somas fa.bulosas na execução dum
gra.nde plano de oQras; mas esSas ter
ras. apezar de sanea.das, continuam
criminosamente inaproyeltadas.

Como sabemos - cozno bem diz a
história. - a. Baixada. Flumin:ense foI
o orgulho do Império: foi nêsse tem
po uma regiã.o bastante florescentz.
Tendo o Império a. SEU serviço o bra.
ço escravo, a metrópole brasllelrK. te
ve na Baixada Flum.ln€nse o seu Cf:

leIro, o seu centro ab&stecedor.
As grandes fortunas da. nobrezs e
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dos Srs. donos de escravos, que com
tanta riqueza. enchiam a Côrte, esta.
vam em g.. ande parte na Baixadd.
Flmninense. Abolida a escravidão. os
Castelos, os Engenhos, as Senza1as
pouco s. pouco se despovoaram e êsse
despovoamento foi crescendo, até que
os rios. com o tempo, se' obstrulr9..lu
e as -iguas invadiram as partes D'3.t

xas d'O solo, transformand()-as em h:'r-.
jais indefinidos.

Hoje, por tôda a Baixada Fluminen
se, a.Inda se encontram vestigios do Que
foram outrora os antigos casaróes
feudais, os Castelos do rei e da no
breza.. que bem atestam o prDgresso
dessa região naquêle tempo.

Portanto. como vemos, a Baixada
Fluminense, outrora. tão rica na fer
tilidade das suas terras, com pastagens
maravilhosas, com rebanhos aoo.ste
cedores, cortada de estradas. com riCrs
navegáveis. cheia de Castelos, trans
fonnou-re no decorrer dos anos, até
bem pouco tempo, meados de 1934, em
terras de ninguem, em império da ma.
lária.

O SR. PRESIDENTE _. Lembro
ao nobre orador t~star findo o tempo
da S€ssãp. Foram enviados à Mesa,
porém dois requerimentos de pro!'ro
gaç§.o.

O Br. Representante Osvaldo Pa
checo sollc:ta-prorrogação por q~tnze

mInutos; o Sr. Representante Ger
cmo Pontes fá-lo por uma hora. A
Casa deUberará sÔbre o que pede
uma hora de prorrogação. pois nele
est~.. compreendido o outro.

Os Senhores que concordam com a
prorrogação, por uma hora. Queiram
se levantar. (Pausa.)

Está aprovado, flcando. portanto,
prejudIcado o do Sr. Osvaldo Pache
co e outro.

Continua. com a palavra o Sr. Trl
fino CorreIa.

O SR. TRIFINO CORREIA (C)U
tfnuando> - Em 1934, foi traçadD,
~lo Govêrno Federal, um plano de
saneamento da Baixada Fluminense
e em seguida pOsto em execução).
Agora "não se tratava ma.!s da. .simples •
deeobstrução de rios por braços es~

eravos, mas do desaguamento com
pleto do solo através de processes
mecânicos, mediante estudos pree.,-la.
mente feitos, bacia hidrográ!1ca por
bacia hidrográfica. Agora 8~O seten
ta possantes máquinas, tipos Draga
nes, algumas dragas flutuantes. mã
quinas que movimentam, cada UI.aa.
de 500 a 1.000m3. de terra, diària
mente, num trabalho incessante. Ve
mos agora os antigos rios. multas que
corriam à flor da terra, transforma
dos em verdadeiros canais que va.
riam até ao metros de largura, com
4 a 5 metros de profundIdade, obe
decendo a um plano de estudo pard.
cada bacia hidrográfica.

São hoje, dez anos de t.rabalhos
con~fnuos num revolver constante de
terra. dando curso à vazão das águas
E à frente dêsse serviço está um
grupo de técnicos, engenheiros dos
mais dedicados, que levam avante a
grand e obra. Reputo as obras da
Baixada Fluminense obras de grande
vulto, med:da das mais acertadas do
govêrno, visando combater B malár'ia
que há meio século invadiu essa re
gião, tornando inerte uma população
outrora tão ativa.

As obras da Baixada Plurrlnens~.

eu as coloco num plano logo abaixo
das grandes obras para a execução
do nosso plano siderúrgico. São, a
meu ver. as únIcas duas gra.ndes
obras que merecem o titulo de ..em
preendimentos de vulto."

Mas para quem o govêrno está
saneando a Baixada Fluminense,
aonde já in"Verteu e cont~nua inver
tendo somas fabulosas?

Estará saneando em beneficio do
povo que a ocupa?

Veremos.
E' bem verdade que os resultados

técnicos dos serviços de saneamento
têm sido positivos. Os antigos pin
tanos inacessiveis ao homem. de con
dições de vida de nivel zero, passa
ram a ser hoje campos verdejantes.
possib111tando a radicação do homem
a11, mas apenas possib~lItando 
atentem bem, Senhores - porque ou
tras causas vieram. acompanhando a
técnIca, contrariar o que era lógICO.
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útil, econômica e socialmente falando,
ou seja o aproveitamento das terras
saneadas pelo pequena e média agn
cultura. A medida que os paus, os
charcos iam. desaparecendo, .Iam
tambem surgindo donos hipotecários,
uns com a cumpl!cldade dos próprios
senhores do poder e outros pela dis
plicência e deslnterêsse dêsse mesmo
poder. Proliferaram os negociantes
de tal negócio e chegou mesmo a ser
moda e método tal ramo de enrique
cer. Quando náo havia uma boa. si
necura para distribuir, contentava-se
o felizardo com um: "a.pedere-se de
um pedaço de terra devoluta. ai na.
Baixada."

E já S&b1a: os pobres camponeses.
posseiros de dezenas e dezenas de anos,
que ali perderam tUdo - a. sa.úde.
os tdIbos, os pais, os irmãos, 8 es
perança. na. Justiça dos homens, pa.s
sa.raro. a perder o seu pequeno tra.to
de terra, o resto da. sua vida, tudo.
enf1m.

Ameaças, surras, cadelas e por
fim o despejo violento <lo pequeno
la.vra.dor. carrega.do .de f1lhos e de
maIii.r1a, sem. ter para quem ape
lar...

Eis o drama dos cs.mponeses da
BaiXada Fluminense.

Hoje, como prop~~ é bonito
ver-se. na. rea.lJdade. os treebos sa
neados doa antigos pantanais da. BaJ
xada. Flu~ense. mas como obra. de
recuperação do homem pela sua. re
int~graçl() à econom1a nacional n'8d.a
de pos1~vo. indiscutlvelmente' nada .

, se fêz.
O Sr. Oscar Carneiro - O mes

mo nlo está. acontecendo l!la. CoIOma.
Agrícola de Itapariea. onde lotes de
terras têm sido distribuldos exclusi
vamente aos eamponeses pobres da.
região. .

O SR. TRIFINO COBREIA
Estã se dando isto? Nl0 é o que
ocorre na. dtstrl·bulçáo das terras da.
BaJxada. FlUl:l!Dense.

O Sr. Oscar CarnefTO - V. Ex. &

- penSo - estA de acordo com o
DprOl'e1tamento da CBCboefra de
Paulo Afonso. E o prceesso a1 ado-

tado na Cachoeira. de Itaparice. é
justamente o da valorização das zo
nas llnútrofes, para. <:lJ.sUJ,bulçAo &05
camponeses locais, como está aconte
cendo.

O SR. TRIFINO CORREIA 
Atua.lmente, a. cola:n1Zaçio que o ao
vêmo faz, pelo M1nlstérlo da Agri
cultura, é !ns1gn1!icante. Conheço
bem o núcleo coloI1S,a1 de Santa.... C%'U2.

Continuo.
Está. hoje, s. zona recupera.da., cUs..

tribWda aos fellzardos latlfundJli.r1C6,
esperando valorização. vendendo .B.1
guns metros qadra.dos a pêso de
ouro e alugando outros hecta:res a
preço fabuloso, e à base de contratai
escorch8llllt.es e unllaterajs" que dei..

.Dom os pobres lavradores manieta
dos. sem poderem desenvolver a sUa.
lavoura. porque. de um momento
pa.ra outro, podem ser despeJados.
O que proU:fera. hoje ns.s áreas sa..
neadas não são o milho, o feJjl0. ()
a.r:roz. a bà.na.na, a hortaUça., etc.
São as taboletas sugestivas de com
panhias imobIlIárias com os: "Ven.
dem-se lotes, sItias, chãcaras. ~tc.".

A grande e fértil regULo que devia.
ser o celeiro da Ca.pltal da. Rept1bDca,
Que devia ma.tar a. fome de uma po
pulaçlo que Jâ não tem ma.1s para.
quem. apelar. jaz improdutIva. nas
mãos de a.lguns fe11zardos em detd
mento .de . centena.s de mIlhares de
pessoas que a.ma.rgam o dmo mme
de ser simplesmente "o povo".

O Sr. Nestor Duarte - Soube que
V. Ex.a trabalhou como agrônoDlo na
Baixada Fluminense. E" exato?

O SR. TRIFINO CORREIA
Quando perdI meus galões de Capitã:>
do Exérclto e fu! em..liberdade. colo· .
quel os tnstrumetnos às costas e fui
demarcar terras por tôda a Ba1xada
Fluminense.

O Sr·. Nestor D1U1ne - Isto fica
muito bem a V. Ex.·.

O SR. TRIFINO CORREIA 
Mais tarde. 0%ga.mze1 um escrtt6r:to de
Engenharia.

O Sr. Nestor DuaTte - CatA0, qUSD
do chegava das guerras. pegava na-
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:-abic;a do arado. Fica muito bem a
V. Ex.''', depois de delxn.r os galões ao
Exército. pegar nos lnstrumetnos de
&Igrônomo. Desejo, ainda, que VOSS&
Ex.1:. me informe sôbre a. qualidade
d.as terras àa Baixada Fluminense.
Segundo estou informado. elas não sã'
toas.

O SR. TRIPINO CORREIA
As terras da BaIxada são boas. En
genheiro agrônomo, declaro que eSsas
terras são fertillssiIIi.as.

Metade da área. da Baixada era. um
pantanal, sendo que determina.das re
giões estiveram, durante. cêrca de 2·)
anos debaixo dágua. Saneadas, eDXU"
tas, essas terras dentro de três 011
Qua.tro anos ainda não se prestarão 8.
agrIcultura, devida à ação do sal.

O Sr. Nestor Duarte - O grau de
acldês. .

O SR. TRIFINO CORREIA
Depois dêsse penodo, elas voltarão
novamente à produtividade. Aliás, já
mostreI aquI que a Baixada Flum.1..
nense. no tempo do Império, foi uma
região fertlUSs!ma.

O Sr. Nestor Duarte - Muito obrl- 1

gado ~elo esclarecimento de V. Ey'.a .

O 6R. TRlFINO CORREIA 
Não. Dão me parece qu~ ., problema
do saneamento seja apenas o sp.car
pântanos por secar. Ele traz consl;;o
outras realizações como complemen~o.

ou seja o do aproveitamento das sua.s
terras, transformando-as em parc':!lus
de riqueza pública e particular, no
sentido que diga com o benefício cole..
tivo, e não apenas naquêle que Stl.t:s
faz e beneficia um grupo de negQf:l
antes e protegidos, porque isso é a ne.
gação da democracia e da felicIdad~

e bem estar do povo.
Passarei a ler agora, uma relação dos
servIço~ executadas pelo DepartELm~ll

to Nadana] de Obras de Saneamc:lto
no período de 1935 a 1945:

1.0) Regulárização mec4nica - <são
bberturas de canais por melo de mâ
Quinas). Jã foram executa.dos 956.0:54
metros de extensão. ou sejam 956
quilômetros e 54 metros~ com um V0
lume de 32. 682,133m3) ;

2.°) Regularização manual - (com..
preende a rede secundária, drenagem
por meio de valas). Já foram exec'J~a..
dos 3.181.960 metros de extensão, ou
sejam 3.181 qullômetros e 960 metros,
com um volume de' 9.429. 233m3) ;

3.°) E7tdicamento de terra - (são
grandes movimentos de terra ao longo
dos cursos dágua, destinados a. evitar
o transbordamento dos rios e o con
seqüente alagamento de vastas re..
giões). Já foram construidos 146.612
metros de extensão de obras dessa.
natureza, com um volume de .... .
5.544.440m3) ;

4.°) Endicamento de alvenaria
foram igualmente <:onstruldos 17.618
metros de extensão, com um VOllUll.e
de 47. 618m3 ;

5.°) Terraplenagem - foram felt~s

movImento de terra num volume de
1.037.287m3;

6.°) Limpezas de curso dágua
{compreende a desobstrução dos lel
tos e o desmatamento das margens
(1OS cursos dá.gua) , Já foram executQ.
dos 6.905.574 metros, ou sejam 6.90:;
Qu:llômetros e 574 metros;

7.°) Pontes - <obras complementa.
les e indispensáveis). O D. N. O. S.
construiu 423 pontes, numa extensã.:l
de 5.940 metros. ou sejam quase sets
quilômetros. na. sua ma.1oria. de ma.·
delra, evitando com isso grandes pre
juizos ao trânsito.

Aludirei agora. à. medidas que im
põe ao govêmo tomar no sentldo de
facilitar o povoamento da :Baixada
Fluminense. com o apreveitamento
das terras saneadas:

1.°) Levantamento do Cadastro
Imobiliário, para estudo das zonas
agrlcolas e pastoris. em face das vias
de comunicações já existentes, Ist.o é.
Estrndas de Ferro. Estradas de Ro
dagem e rios navegáveis;

2.°) Exigir os verc1adeiros titulos de
propriedades <ios atuais ocupantes, ex
pulsando os pseudo-donos e expedindo
títulos de propriedade, como manda
o Código Civil, aos posseiros nã.o s1m..
ból1.cGS; .

3.°) Desa.propriar a. preços justos e
não à base de favores e DJegete1a.tas.
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áreas indispen~veis à execução de
um programa J?reestabelecido;

4.0 } Distribuir com os pequenos la
vradores, numa base a seu alcance.
tratos de terra. de ac6rdo com as suas
possibUidades;

5.0 ) Auxiliá-los com ferra.mentas,
crédito baTata e a longo prazo. tne
'lhoria nos meios de transporte, mer
cado livre do intermediário, assistên
.eia tfícnica e ontrns mNi1das neces
sârJ:lS:

6.0 ) Melhoria, nas zonas rurais, das
condições de' habitações. higiene!
sa.úde e cultura.

Ora, 5r. Presidente. conheço bem
a miséria de nosso povo. porque jã
percorri todo êste imenso país, o nosso
Brasil. .

MôçO. bem moço, ainda. como ca~

odete. abandonava a Escola. MUltar e
':Vinha pará a rua, como já disse há
(pOuco, defender a causa popular, e
D. defendi e a sustentel com todo o
e.rdor, quer nos campos de batalha,
quer nas t1"inche11'as. quer na.s barr1
.cadas. De uma feita. partimos do Rio
Grande do Sul e, a pé e a cava.lo,
chegamos ao Maranhão; depois, des
cem-os até a. Bahia.. penetramos em.
Minas Gerais, e. ainda a pé e a ca
~al(), voltamos a. Pernambuco. entra
mos novamente em Goiás e nos fo
mos internar na ~oliv1a e no Para
guai.

Nessa. marcha gigantesca. que durou
.quase três anos, através os sertões
brasileiros, que quadros dolorosos, que
cenas tétricas nossas vistas testemu
nharam! São vinte milhões de brasl- .
lelros. espalhados por êsse vasto· tier
ritório, que se acham abandonados à
própria sorte. vegetando como selva
gens, descalços e semi-Dús.

São vinte milhões de brasUelros.
mergulha.d06 na mais profunda. igno
rância. vivendo como se nã.o eJd,s•.
tis:::em. São vinte milhões cie brasi
leiros ~ue não pesam em nossa vida
econômica - nada produzem., nada
eompram. e apenas plantam, em terra
&Jhela. para comer, porque nem terras
essa. gente pOssu11

Sr. Presidente, quantas e qua.ntas
vêzes. durante a nossa marcha.. che
guei até às choças miseráveis onde ba-

bltam os nossos sertanejos. e em não
poucas vêzes. encontrei nessas choças
de três ti. quatro moclnllas. das quais
apenas a mais velba dispunha "de um
trapo qUe mal lhe cobria a. fren
te do corpo pal'a, assim, rece
ber as pessoas; o resto da. !a.m1l1a.,
completamente núa, tinha de escon-
der",:se. .

Foi diante de um. quadro tétrico
dessa natureza que eu, num gesto de
dor e de revolta. bradei. com tôdas as
tOrças dos meus pulmões: Isto aqui
também é Brasil! Também é fa.mnfa
bra.sileira J E selei. Sr. Presidente. se
lei m.ais um compromisso. perante a
imagem sagrada da pátria. em ple
no sertão brasileiro, que jamais aban
donaria. a luta, enquanto não visse
minha pátria armada de Direito e de
Justiça, possuindo uma Carta Consti
tucional verdadeiramente democrática.
com um Govêmo do povo. e para o
povo. e não um Govérno a serviço das
classes privilegiadas, contra os interês
ses do povo e da. Nação.

5r. Presidente. esta é a nanação
que faço sôbre o que vi no interior
do Brasil. Nossos govêrnos nunca fie
preocuparam com êsses problemas e
a miséria que presenciei se alastra hoje
assusta.do~me:lte. n.t1nglndo ás cltta.
des. Medidas urgentes devem ser to
madas por parte ~as autoridades. sob
.pena do aniquilamento físico da nossa
raça. Esta. é a real1dade. .

Para feUcidade de nosso povo, demo
cra.tas, soclal1atas. comunistas. devemos
todos marchar unidos, de mãos dadas.
para solução dOG nossos problemas
(muito bem). solução que não pode
obedecer & 1njunÇÕes de política par
tidária <Pa.lmas.). Somos todos tUbos
desta terra.. Devemos raciocinar com
bom senso e não COM esplrito de egols
mo e de ganância (Apoiados.) Porque .
Sr. Presidente. estão enganados os res.- .
c1onárfos. i!lcluslve um que hoje pediu
a palavra para ofender-nos; estão en
ganados quando pensam ser possível
nos dias de hoje deter a marcha· da
democracia. em nossa pAtrla. para ser..
vir assim a.os 1nterêsses próprios ou qa.
classe que representam. Hoje em dia.
os povos, até os nta1s atrasados. no
mundo inteiro, estão desl?erts.ndo; sua
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consciência se tonifica. e robuStece nas
lutas pelos seus direitos. Depois da
última guerra, o munda. caminha com
segurança, com firmeza, para a demo
cracia. Nenhuma fôrça reacionária, go
vêrno algum reacionário ou ditador em
Q.ualquer pais do mundo poderá im
pedir essa avalanche que é a marcha
da. democracia (Muito bem.• ) Quem
Do ela se opuzer, será esmagado. Sim,
Sr. Presidente, será esmagado, porque
só existe uma fôrça neste mundo,

_ contra a qual não valem exércitos, ca
nhões, tanques, aviões nem mesmo
bombas atômicas: a consciência popu
lar, o povo organizado I Quem supu
Eer o contrário, está cego ou procura
lludir-se a si próprio (Muito bem.)

Meu presado colega e amigo, Sr.
Deputado Otávio Mangabeira, compa
nheiro querido de prisão, não está pre~

sente. Se o estivesse dir-lhe-la que
melhor fôra exclamar desta tribuna.:
"Lembrai-vos, senhores da reação. de
que não estamos mais em 1935
ou 1937, em plena ascenção do
nazismo no mundo. Lembrai-vos, se
nhores. que houve uma. guerra e que
os vossos exércitos, os exércitos de Hf
tier e Mussollni, foram aniquilados e
jamais I sobreviverão. (Muito bem;
muito bem. PaZmas. O orador é cum
primentado. )

O SR. PRFSIDENTE - O Senhor
2.° secretário, vai ler a seguinte expli
cação:

Tendo sido divulgado, com relação
aos lamentáveis acontecimentos ocor
ridas n81 sessão de ontem com o Re
presentante Barreto Pinto, que eu te
ria dado um aparte ao Sr. Repre"sen
tante Georg:ino Avelino, no qual teria
dito que lamentava pertencer êste à
Comissáo rle Policia da Casa tenho a
declarar que abSolutamente não de!
tal aparte, esclarecendo que a. minha
atitude foi aquela cujo sentido se de
preende da. leitura do Dtárfo da As
sembléia.. onde os meus apartes loram
fixados em todo o rigor. Essa expUca..
ção pessoal é feita a bem da verda
de. - Em 29 de maio de 1946.- 
Deputado Francisco Gurgel elo Amaral
Valente.

O SR. PRESIDENTE - Tem. a pa
1&1'1"& o senhor Freitas Cavalcanti.

o SR. mm.TAS CA;VALCANTI
- se. PresIdente, ao ocupar & tri
buna, a f1m de participar da dis
cussão do problema da São Pran
cisco, retomo o exame de uma IdéIa
quase secular pela qual se vêm ba-
tendo, obstinadamente, representan
tes do meu Estado na Càmara Fe
deral, em vârias legislaturas.

Desde o comêço da RelJúbl1ca,
pela palavra. ~o eDúnente Sr. Clemen
tino do Monte, que, em 1895, pedia ~
inserissem recursos especiais no orça
mento-geral da União, para a llraga
gem do baixo S. Francisco, até ~ vés
peras da dissolução do Parlamento.
em 1937, quando Emilio de Mala. pro
feria importante discurso sôbre a de
sobstrução do grande rio, lutam lm
proficue.mente os representantes de
Alagoas por que se atente na soluç§.o
de tão relevante iniciativa, no inte
rêsse do nordeste e do BrasiL

Na curso do debate que, ora
aqui se faz, pela palavra de técnicos
e especialistas, náo verlflcámos qual

quer impugnação c1ent1flca. séria. em
relação ao pla.no elaborado pelos .m
genhelros Correia Lea.l e Leopoldo
8himmeLp!eng, para o aprovei1a.
mento parcIal e progressivo da !Ô!'ça
hidráulica do São Francisco. Apenas
se subordina o problema. às atuala
condições financeiras do país, a bra
ços eom a. maior crise econOmíca d~

sua. história, em vista do alarmante
decréscimo de sua produção ago:icola..
Essa circunstância não deve. entre-
tanto, concorrer para que se adie a
solução de tão notável iniciativa, exa
tamente quando atinge fase cul
minante com os estudos ultimamente
realizados pelo Ministério da Agrl
culturQ,~

O São FrancIsco já foI ampla.
mente estud-ado, do ponto de vista
doe sua. navegabiI1dade, nota.damente
no fim do 2.° Império.

Homens de ciêncIa, engenheiros,
geógrafos, geólogos e naturaUstas
percorreram todo o curso do grande
r:to, escrevendo-lhe erudlta biogra.
fia, em alentados volumes que ai
estão como textos imperecfveis. uma
completa. investigação c1entff!ca. des
de a obm de Hal!eld, de EmII18ntlel
Uab, Fredertck Hant, Bunoon. a~ o
excelente relatório do engenheiro
americano W1llfam Roberls, que che-
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fiou importante com1ssA.o de estudos,
da qua.l participou o gra.nd~ baiano
Teodoro Sampaio.

Se o século XIX é considerado,
em relação ao São Francisco. o do
estudo de sua navegab1l1dade. o sé
culo XX terá de ser. necessária e ine
xorà.velmcnte. o da sua eletrificação.

Outro aspedo: se o problema do
aproveitamento hidroelétrico do gran
de rio representa inadiável aspiração
de todo o nordeste. pará Ala.goas é
uma questão de vida ou de -morte.
Com os recursos normais de sua.

economia, subordinada quase inteira
mente a duas culturas seculares de
áreas extensas - a cana de açúcar e
O' algodfl.o, ambas em crise, o meu Es
tndo diflcilmente sairá da atual con
juntura econômica, sem fôrças para
n renovação do seu progresso.

Nos dois últimos de-cênlos, nenhu
ma obra realmente importante, de
sentido econômico ou social, ali se
realizou, à exceção dos serviços por
tuários de Maceió. construidos com o
nosso próprio esfôrço. atl'avés da con
tl'ibuiç-ão de ump. taxa de 2% onro.
desde o Império, e o prolongamento
da estrada de feno de Quebrê.ngul0

a. Palmeira dos índios, sendo que ao
extensão dos seus trilhos até POrto
Real do ColégIo, à margem do São
Francisco, foi ultimamente paraUsada,
prejudicando o prõprio sistema ferro
viário de ligação do nom ao sul do
pais.

S6 com a eletrificação do São Fran
cisco, criando-se um novo tipo de ci
vilização agro-industrial, com o apro
veItamento de gra.ndes áreas pelo pro
cesso de irrigação, poderão Alagoas e
todo o nordeste CODcorrer vigorosa
mente para a vida econômica do pais..

O Sr. José Varela - Poderã.o so
breviver .deve V. Ex.r. acrescentar.

O SR. FREITAS CAVALCANn
Recebo o aparte de V. Ex. a com
muita simpaUa. A questão interessa. A
:própria unidade nacIonal. A teoria.
clássIca da Federa.ção, que se inspIra.
na igualdade jurlcUca dos Estados, deve
enriquecer-se de novo conceito, ("om
o equilíbrio econômico das entidades
componentes do sistema federativo,
evitando-se a chocante d1ferencla
çãc de regiões ricas. altamente

• lo

Industrializadas, ao lado de 20nas
empobrecidas e abandonadas. Porque,
se temos concorrido com a nossa
exa.ltação de brasileiros do nordeste
para a. pujança econômica de Sfi.o
Paulo, especlalmente com o homem,
que para lá. emigra seduzido pela
atração da terra roxa. e dos salários
altos. nada. se -tem feito, no campo
econômico, pa.ra qUe se fortaleça. ()
espírito federativo. assegurando-se ao
nordeste o "equ111brlo de sua presença
na vida. nacional."

O Sr. Nestor Duarte - As regiões
altamente Industrializadas não pode
riam crescer se as regiões pobres, por
sua. vez, não se desenvolvessem. Sem
mercado não é possível a Indústrla.
brasileira progredir. .

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
Perfeitamente. O aparte de V. Ex.a
enriquece as obscuras considerações
que ora faço sôbre o problema. (Não
apoiado.) Nã.o se tr$ta apenas de um
plano de recuperação. porque re
cuperar é rehaver. é readquirlr, e, na
realidade, o nordeste nunca compa
receu~ como d.evera, - nos altos ÚleU
ces da produção nacional, flguran..
do como região esquecida em iuta
obstinada e heróica com os próprios
elementos de que dispõe.

O Sr. Nestor Duarte - O Nordes
tP. é o mercado da indústria. pa.uUsta,
já que niio pode· concorrer no mer
cado estrangeiro com. a indústria d?S
demais pa1ses.

O SR. PREITAS CAVALCANTI -
. Penso como V.. Ex.a e creio que é

nosso dever contribuir, de modo
crescente, para o rE:v1~ora.mento da
indústria nacional. ampUando-se o
mercado Interno por melo da eleva-
ção do poder aquisitivo das massas
trabaD1ad~ras e do povo.

ora, como acentuei de InicIo, ne~
nhuma objeção técnica foi feita até
agora. ao plano dOB engenheiros Cor
reia Leal e Sblmmelpfeng. As cUflcul..
d·a.des de ordem. fln8J1celra nâo de
vem, por isso, ?revalecer para. retardar
a. execução do plano de eIetrlflcaçA.o
do S. Francisco, o qual. por sua vez.

SI;: enquadra na. criação de uma nova.
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estrutura econômica que não inte
ressa apenas ao N<lrdeste, e sim. &

tod() o Brasil. Só com a eletrifica.:'
ção do grande rio central, criando
se um sistema de frrigação para a
utilização da maior faixa de terra.
plana maís próxima do' mar. será
possível a integração do Nordeste na.
obra comum de desenvolvimento do

Pais. Foi a irrigação que enrique
ceu os Estados-Unidos. Foi com a
irrigação que o Perú passou. inopi
nadamente. da fase decadente da mi
neração para a formação de grandes
riquezas agrícolas, inclusive a pro

dução do melhor tipo de algodão ob
tldo com o degêlo dos Andes.

O problema do S?o Francisco --
navegação. irrigação. colonização, fj

xação do homem em sua reg-lão pró
pria - deve. portanto, assumir a mes
ma importânda do das sêcas. clc·vado
à categor13 de problema nadonal.

O Sr. Medeiros Neto - Cincinato
PinLo, acompanJlando D. Peoro II na
sua excursão à Cachoeira de Paulo
Afonso, perguntara ao Impcrndor em
que melhorment~ se de,'eria aplicar a
verba destinada ao nordeste. €le re5
pond~n: llão ta~1to com as ob~·as cun
tra as sêcas. mas melhormente aqui, 
porque nqul poderemos plantar o ce-
leiro da Nação. .

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
Agradeço o aparte de V. Ex.a, que é
um estudioso do São Francisco e que,
com excelente monografia sôbre o
grande rio, se fêz professor de His
tória do Brasil em nosso. Estado.

Agora. uma outra consideração: se
as condições financeiras do pais não
permitem, no momento. a execução
do pla.no de aproveItamento da ener
gia hldráullca do São Francisco, tal
como o conceberam os técnicos do
Ministério da Agricultura, e com a or
ganização de uma. companhia de et'o
nomJa. mista integrada por ca.pitais
da União, dos Estados, dos Mun1
ciplos, de entidades a.utárquicas e de
particulares, que se dê impulso à Idéia.
por etapas, com o aproveitamento par
cial da energia. hidroelétrica., ao l'\do
da criação de núcleos de colonização,
de acôrdo com a legislação adotada

pelo govêmo federal em 1912, se
gundo a qual se estabeleceu o pri
meiro dêle.!, em Itapanca, no Estado
de Pernambuco. Se náo podemos en
frentar o problema de uma. só vez,
marchemos no sentido da formação
de núcleos agro-industriais nas me
lhores zonas do São FrancIsco, crian
do-se um sistema de novos focos
de riqueza.

O Sr. Mario Gomes - Esta é a.
grande solução do São F'r:lncl~co: o
aproveitamento da energia hidroele
trica. da cachoeira e a formação de
núcleos agro-industriais nas proximi
da.des da usllJa.

O SR. FREITAS CAVALCANTI
R.e-cebo co-m justa simpatia o aparte
do meu nobre co12ga, que vem forta
lecer os pontos de v:sta qne aqlli
exponho.

O Sr. íTadno ele Pontes - Não
<iesprezandu o ponto de Vista ('xpre5so
no discurso de V. Ex.Q tenho a dizer
que as ctl.pitais dos Esta.dos nordes
tinos e cê.1"cU de duz~ntas cidades es
tão ln!tl alimC'11tndas de "enC'rgia elé
trica; não p~nsarã.Of portanto. cerne
V. Ex.:l e exigirão do ,govêrno q'l~ H'
ja feito o aproveitamento progressivo
da Cachoeira de Paulo Afonso. para.
captação imediata dos lQO mil kilo
wats projeUlodos.

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
O Ideal é que a obra abranja o plO

blema da elelrificação do São Fran
cisco no seu todo, fazendo-se a cap
tação de fôrça hidroelétrica a ser
conduzida, de acôrdo com o ll:'ojeto,

da matriz de. grande usina, até Ca..
ruam. em Pernambuco. e Feira de
Santana, na. Bahia, para atender às
necessidades de combustível e energia
de tôda a zona 00 nordeste, mesmo
porque as unidades a11 lnstalad9,.."i, na
sua maioria. termoelétricas, j~ es

tão com a capacIdade esgotada, em
estado de saturação. Isso .seria. o ideal.
porque s6 assim salvaríamos, por
inteiro, uma região, evitando-se Q

seu despovoamento e empobrecimento
continuo. reanimando-se as espe
ranças de todos os brasileiro.C! do

'1101"deste já desencantados de qualquer
maior ajuda da União.
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Houve quem sustentasse no debate
do problema do São Francisco - não
ael bem se desta tribuna, ou pela 1m...
prensa. - que seria preciso prunelro
cr1.a.T riquezas pata. de])O\s ~let;rl1\caT..
Lembraria contra êste argumento vá...
rios precedentes nos Estados-Unidos
e na Rússia.. que eletrlflcaram
para. cI1~ novas riquezas. Na Rús
sla., através de Inquéritos reaUza
dos por técnicos e especlallstas. ado
tou-se até Um plano de criação de cl
dad-es, em zonas tidas como lnaprovel
távels. O nordeste oferece condições
excepcionais para 3S mais variadas
culturas novas, desde o agave, ereto
Q.ue procedente do México, a.té 3. cul
tura da úva, cuja experiência foi feita.
com excelentes resultados na Bahia pe
lo conselheiro Luis Viana, quando go
vernador da grande terra de RUl.

:E".ste não é um problema que esteja.
aqUi a defendê-lo simplesmente como
homem do nordeste. porque o farei,
antes de tudo, comO brasileiro. nté qUe
se integre definitiv.antente aquela re
gião esquecida à paisagem econômica
do 13rasil, através de novos índices de
produção e, sobretudo, com a. valoriza
ção do homem que a.ll. luta. qUi'oSe. só.

O Sr. Etelvino Li7lS - PermIta. o
orador um aparte: V. Ex.a tem tOda. 8.
razão. A solução do problema. do SA.o
Francisco, estabelecendo o eqttllibrlo
econOm!co entre o norte e o sul do
pais. trará. vantagens para a. própria
unidade naclonal.

O SR. FREITAS CAVALCANTI 
Mu1to bem. O São Francisco que, no
passado, representou o grande vinculo
histórico da unidade nacional, abrindo
caminho para o oeste na formação dos
primeiros núcleos de povoamento com
Garcia D'AvUa. passará. nos nossos
cUas, a exercer posição &J.nda míJs re
levante com a SUBo inteira participa
ção na renovação econômica do país.

Como exemplo, 1á muita di"rul
gado, inclusive no magnUico livro
c10 Sr. Geraldo Rocha, sem d'dvf
(2a um dos ma.~otes estudiosos do
grande no centraI. poderia citar, ele
passagem. o caso da fundação da 11\-
brica de Unhas na vila de Pedta. no
meu E3tac!~.

Delmiro Gouveia. um precursor, um.
descobridor de riquezas.. um. serta.n15
ta de boa índole, demonstrou que, com,
o aproveitamento de uma parcela. mí
nima de energia hldro-elétrIca da. Os...
choelra de Pauio Afonso. era possfvel
a fundação de um nt1cleo industrial
do qual aJnda hoje nos orgulhamos.
Pena é que o seU exemplo nã.o tenha.
sido seguido por outros: que, num. .re
gime de economia liberal do latSser
faLTe. do govêrno ausente, não tenha
mos oferecido uma réplica enêrgica.
aos representantes da City e da. Ma
chine Cottons. que tão rudemente sa.
critIcaram, nas suas origens, os des
tinos daquele empório nascente, para.
evitar a. concorrência que Il1e fBZ1a"
no nosso próprio mercado, o !e.brioo
de Unhas dca. iPe~a.

])0 São Francisco, que já pode.da
ter adquirido a lmportAncla. econ~'

mica dos rios americanos - o 'ren
nessee, o MI sslssipl e o Colomd.o 
e dos seus congêneres africanos. o NUa
e o Nlg-er, tudo se poderia d1Zer. por
que êle tem uma grande histÓria. s~

há rios politlcos, rios abolicionIstas.
corno os do Recife; se hã rios simples
paiSagens, fôrças mortas, soUtãrlas,
o São Fra.nclsco será o do dflo desco
~rt.a e da ])aSSe econÔmica dq nor
deste, e é para êle que, ainda agora.
nos voltamos. com as úl~1msS espe
ranças de sobrevivência. de \.UI1.9. n
g1ãD a.té aqui esáueclda. mas que po...
derá enr1quecer de novos e surpreen
dentes valores & própria cl.viUy.ss.çl.o
bras1leira. (Muito bem. Muito· bem.
Palmas.)

O SR. GODOFREDO TELES - se
nhor Presidente. Srs. Constltuintes.
SOmente por 2 minutos. ocupa.rei &.
atenç,§..o d-a. Assembléia. Tenho a ho,u
ra de submeter à consideração desta.
casa. o resultado de Q$1has pesquisas.
relativas aos 1mpostos brasileiros, ts.n..
to da. União, como dos Estados e dos
Mun1clplos. Sôbre nosso sistema. tri
butário. muito se tem falado. creio,
entretanto. que, a.té hoje, mais 1m..
p't'ess1onaram IWSSOS omdores e Cons
tltuintes, os problemas de ordem ge..
ralo te6I1cCl8 e doutrinários, relativos
A magna Questão. Eu qu1z," S1'8. Re
presentantes, conjugar a. llc;Ao da dou..
trtns. com OI ensSnamentos da. expe..
r1ênC1a. E aquI trago meu madeito
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traba.1ho. com uma. primeira parte es-,
sencialmente doutrinária, e .uma. se
gunda eminentemente prática.

Wnha intenção, ao apresentar estas
notas à. Ass~mbléia. é colaborar nO
fornecimento aos S1"s. Representa.ntes,
dos elementos, dos números, das esta.
tísticas - digamos, da matéria pri
ma - para que possamos fazer. ago
ra. UII1a discrimina.ção de rendas, em
conformidade com a realldade na.
cional.

A fim de não cançar os Srs. Cons
"Utmntes, não lerel, desta tribunal, o
mencionado trabalbo. Limitar-me-el
f\ enca.minhá~lo à Mesa que preside
no Assembléia. (Muito bem; muito
bem.)

O SR. PRESIDENTE - Está finda
s. hora da sessã.o, vou levantá-la. de
signando para a. de sexta-feira. dia 3.1
de maio, a. seguinte.

ORDEM DO DIA

Votaçclo do PToje~o da Constituição
(em segUida à aprG7ação da. ata.)

Continuação da. dIscussão única do
requerimento n.o 30, de 1946, solici
tando ao Poder Executivo informações.
sõbre o andamento das realizações em
preendidas em Alagoas pela Compa.nhia.
mdro~Jétrica do São Francisco, auto
rizada a organizar~se pelo Decr'eto
lei n.O S.O:U, de 1945.

Discussão única do requerimento
D.o 136, de 1946, solicitando a nomea
çã.o de uma. comissão de parlamenta
res para examinar, com urgência, no
local, a situação do pOrto de Santos,
São Paulo, em face dos últimos acon
tecimentos.

Discussão únIca do requerimento
n.o 48, de 1946, solicitando informa
çóes ao Poder Executivo sôbre a apli
cação do art. 19 do Decreto-lei que
instituiu o Fundo Nacional de Prote
ção ,à Infância e bem assim sÕbre
os lsposltlvos da Constluição de 1934,
referentes ao assunto.

Discussão única. do requerimento
D.O 22, de 1946, solicitando ln!orma
ções ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Justiça e Negó
elos Interiores, sôbre pagamento de
gratificações a juizes eleltoraJs nos
Estados e aos preparadores das eleições
de 2 de dezembro último.

Discussão do requerimento nú-
mero 40, de 1946, pedindo se consigne
em ata voto de regozijo pela chegada
do primeiro trem, cónduzlndo mIné
ri~s, a Volta. Redonda..

Discussáo única do requerimento
Xl.o 44, de 1946, solicitando seja.m en
caminhadas ao Poder Executivo su
gestões 86bre medidas a serem tomadas
para. debelação da crJse econômIca.

Discussão única do requerimento
Xl.o 62, de 1946, solicitando lIúorma
ções ao Poder Exe<:utivo sóbre as me
didas tomadas ou a serem tomadas com
relação ao problema dos nossos trans-
portes marítimos.

DIscussão ÚlÚCn. do requerimento
n.o :?J1, de 1946, solicitando que a Mesa
da Assembléia oficie ao Prefeito do
Distrito Federal, solicitando suas pro
vidências junto à. adnúnistraçâo da
Companhia Ligtll and Power, a fim
de que sejam tomadas várias medi
das que beneficiem o serviço de tra.ns
porte de passageiros de bondes.

Discussão· única do requerimento
n.o 63, de 1946, requerendo seja. suge
rido, pela Mesa da Assembléia ao
Poder Executivo, o estudo e constru
ção de duas pontes sôbre o rio São
Francisco: uma ligando Joazelro. no
Estado da Ballia, a PetroUna, em Per
nambuco; e outra, neste último Esta
do, em Jatinã.

Discussão única do reql1crimen'i.o
n. o 46, de 1946 solicit.ando medidas
do Poder Executivo tendentes a mo
bilizar todos os recursos e meios de
transporte disponíveis nos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná, para dar vasáo ao escoa·
menta da safra do milho; e conces
são de prioridade para o transporte
de cereais das zonas produtoras aos
centros consumidores.

Discussão única do requerlmento
n .o 42. de 1946, pedindo a interfe·
fêncla da Assembléia ConstituInte
junto ao Poder. Executivo para Q11e
seja considerado válido para os próxi
mos pleitos estaduais e municipais
o allstamentn; voluntário sob o qual
se realizaram ns eleições de 2 de de
zembro.

Discussão únfca do requerimento
n. o 69, de 1946, solicitando 1\0 Poder
Executivo a revogação do decreto Que
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prorroga por mais um ano, o manda
to das atuais diretorias das entidac1es
shJdlcaIs.

Discussão única do requerimento
n. (1 7;3, de 1946, solfcitando ao Poder
Executivo informações por Jntermp·
dio do Instituto Nacional do Alcool
e do Açúcar, qual o "stock" de açúcar
existente nas usinas produtoras e no
comércio encanegado da distribuição .

Discussão única do reqnerimento
n .o 65, de 1946, solicitando ao Poder
Executivo a. reDtl'ssa, à Assembléia, do
extrato da conta. corrente do Govêrno
Federal no Banco do Brasil relativa.
ao ilnanclamemo especial do algodão,
no período de 7 de outubro de 1944
até a presente data, bem como do
processo n. o 183-45. da Comissão de
Financiamento da Produção.

Discussão única da indicação nú
mero 9-A. de 1946, sug{!r1ndo que se
represente ao Poder Executivo, no
sentido de serem propostas medidas
urgentes de ordem econômica.

Discussão única da indicação nú
mero 32~A, de 1946, sugerindo ao Po
der Executivo medidas a serem toma
das. com urgência, para desobstrução
das canais que ligam as lagoas "Norte"
e UManguaba", no Estado de Ala~

goas inclusive a assinatura de UJ]:I

acõrdo entre os Governos da União
e do Estado, para execução e conser
vação das obras.

Discussão única da indicação nú
mero 29-A. de 1946. que propõe seja.
pesaprovado pela Assembléia Consti
tuinte o ato do Poder Executivo bai
xando um Decreto-lei contra o direito
de greve; e sejam pedidas mforma
ções sôbra os motivos da presença dos
agentes da Ordem PoUtica e Social
nas assembléias dos Sindicatos.

Discussão única da indicaçã.o nú
mero 37-A, de 1946, que lndica seja
sugerida ao Poder Executivo a trans
ferência do acervo de 4'A Noite' para
o Instituto Nacional do LiV!'o, c abo
lição imediata dos 1Inpostos que gra
vam a Importância do lIvro estran
geiro.

Discussão única da indIcaçã.o nú
mero 44-A, de 1946 sugerindo ao
Poder Executivo providência para pa
gamento imediato de indenizações
devidas às famillas das vitimas do

desastre ferroviário. ocorrido em ser
. gipe no dia 18 de março p.p.

Discussão ~njca do requerimento
11. o 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com a má
xima urgência, sôbre as despesas rea
lizadas até agora pelo Instituto Na
cional do Sal com o pessoal e a ins
tala.ção do seu escritório. inclusive da
Diretoria da fábrica., da Companhia.
Nacional de Alcalls no Estado do Rio.

Discussão ün1ca do requerimento nú
mero 20, de 1946, solicItando a inter
ferência da r.lesa da Assemhléia jun
to ao Ministério da Viação e Obras
Búblicas, por meio d,e oficio, sugerin
do seja. notificada a Leopoldina- Ra1l
way, encarecendo-se a necessl.dade de
eletrificação de sua ferroVia, com a
possivel urgência.

Discussão única do requerimento nú-
.mero 66, de 1946, que solicita ao Poder
Executivo informações sObre o mon
tante das isenções de direitos aduanei
ros concedidas entre Março de 1938 e
Outubro de 1946, inclusive as que o
foram baseadas no art. 107 do Decre
to-lei n.o 300, de 24 de Fevereiro de
1938.

DIscussão única do requerimento nQ.
mero 91, de 1946, solicItando seja. in
formado pelo Poder Executivo o anda
mento da construçáo da Estrada. de •
Ferro de Mossóró; a material de que
esta. dispõe; despesas com seus funcio
nários e operários; se ,o Govêrno tem
recebido reclamações conLra a sua. ad
min1stração.

Discussão tinIca. da indicação n11
m1:!ro 36-A, de 1946, seja sugerida pela.
Assembléia Constituinte ao Poder
Executivo a necessidade urgente da
erla.çiW da cadeira de T1s1oIogla, nas
Faculdades de Medicina do pais.

Discussáo llnica do requerimento nú
mero 129, de 1946, sollcJtando a no
meação de urna Comissão de 8 mem
bros, lnct:IIlbida de estudar a mnuên
ela, nt':. econornla naciona.l, das tari
fas alfandegé.r1as.

Discussão times. da. indicação nú- '
mero as-A, de 1946. pedindo seja su
gerida ao Poder Executivo a conclusão
da construçli.o de trecho;. de estradas,
de ferro no Estado da Bahia.



-447-

DiscusSão únic.:r. da. Indicação nú
mero 38-A, sugerindo ao Poder EXecuti
vo providências para. a retirada do
casco do navio "Itacaré" e do tubo de
sucção da draga "Bahia", que estão
obstruindo a barra do Pôrto de Ilhéus;
e dragagem da mencionada barra e do
canal destinado à. navegaçã.o.

Discussão única da. indicação nú
mero 62-A. de 1946, sol1citando se
constitua uma Com1ssão para apresen
tar sugestões ao Govêrno no sentido
de se fixar a. data do descobrimento
do Brasil; com parecer da Comissão
de Estudo das Indicações.

Discussão única da moção da ban
cada comunista, solicitando que o
Poder Exe<:utivo tome as medidas ne
cessã.rias para modtncar as ativida
des anti-democrá.ticas de autoridades
a ele subordinadas.

Deixaram de comparecer 51 Se
nhôres Rêpresentantes:

Partido Social Democrático

Amazonas:

Cosme Ferreira.

Maranhão:

Pereira Júnior.

Rio Gril.nde do Norte:

Mota Neto.

Bahia:

Fr6es da Mata.
Luis Barreto.

Espírito Santo:

Asdrubal Soar~.

Rio de Jânelro:

Pereira Plnto.
Getúlio Moura..

Minas Gerais:

Juscelino Kubitschek.
Rodrigues Sea.bra.
Pedro Dutra.
Bias Fortes.
Duque de Mesquita.
Cristiano Machado.
José Alkm1m.

"Olinto Fonseca.

São Paulo:

Novell Júnior.
César Costa.
Martins Filho.
Sílvio de Campos.
Lopes Ferraz.
Ataliba Nogueira.
João Abdala.

Galãs;

Guilherme Xavier.

Santa Catarina:

Altamiro Guimarães.
Roberto Grossembacher.
Hans Jordan.

Rio Grande do Sul:

Adroaldo Co..'ita.
El6i Rocha.

União Democrática Nacional

Paraiba:

Argemiro de Figueiredo.
Ernani Sátiro.

Sergipe:

Leandro Maciel.

Minas Gerais:

Magalhães Pinto.
Mílton Campos.
Lopes Cançado.

Sáo Paulo:

Paulo Nogueira.
Aureliano Leite.

Mato Grosso:

Vespasiano Martins.

Partido Trabalhista Brasileiro

Distrito Federal:

Segadas Viana.
São Paulo:

Marcondes Filho.
Pedroso Júnior.
Romeu Fiori.

Partido Comunista do Brastl

Bahia:

Carlos Marighéla.



Distrito Federal:

João Amazonas.

São Paulo:

Jorge Amado.

Partido Republicano

Minas Oera.ls:

FeUpe Balbi.
Artur Bernardes.
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São Paulo:

Altino Arantes.

Partido Popula.,. Sln4fc4lUtG

Ceará.:

Olavo Ol1velra.
Btênlo Gomes.
Joft.o Adeodato.

Levanta-se a sessão às 19 horas.

Fim do Volume X
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