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Hugo Carneiro ••••••••.• 

AJlla~oJla15: Alvaro Màia •....•••••• 
Valdemar Pedrosa ••••• 
Leopoldo Peres •.•••••• 
Pereira da Silva ••••••• 
Co;;n1e :D'erreira .•• , •••• 

P~u4; J.\Iag·alhães Bal'ata •••• ,. 
J, lvaro Adolfo •..•• • •.. ; 
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····· ~ ········· -~ ... , ....... . 
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Alves Pa.In1a. •••••••••••. 
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B1ttencourt ~-l::ambuja ·"' 
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Berto Condê ••••••••• · •• 

Euséblo Rocha. •••• •: •~·-•: 
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D. Federah Hermes · Lima ....... · ·~ 

Goiás: ·Domingos Velasc~ . .... 
PARTIDO LlBERTADOR 

n. G. Su.h Raul -PilEi •••••••• .-. n t:t 
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53.& Ses.são em 30 de Abril de 194ô 
~~ do Sc:nl~r .J:!c!o ric:ma, Pr~s!d~nt~ 

As H hol'!~ comparece=a.m os s~nho· 
:res: 

Ams.IZODl!-5 ...:.... Va!t:e~r Pedrosa, !"e~ 
re:.:ra. da. Si1.-a. 

l'aij. - João :Bot.elbo. 
Marà.xlhão ~ Crepori F·r;:nco •. 
Pia.uf -"'Ar-t-ia ~. 
l'UÓ G:a.nde do Nort~ - Val.il·édo 

GÚl:iel. . . 
!'araílla. - · Ja.ndui Ca:-ne!Í·o. Jc:;e 

Jofi.li.· . 

Jl'erilalribueo' ·- G~rcino- cte Pon~· 
tes, ~do :uma, C!>ita Pórto, Per~ 
raira. Lima, · ~ Gu~:ra • 

.Álligoas -. Teil:ei!"a ·de Ças:;cn~lcs, 
Mecieiros Neto, Lsm:o !&:!lter.!lg-:.'0. 
• Se:gipe ....:. Leit~ N~!Ci~ 
:Sa.ll!i :._ Eunâ:pi,::j de Q1.1eirc~. 

· Es?irttG S:mto ...:.. Ari Vúl.ila, C:.li".Li:>s 
L!::tie':llb:o.:g, Eu..-'ico C&S:-.e!-c. 

D!.st::ito Fedara! - José R.on1t>ro. 
Bl.o. de Janei:'Q - Alfredo .N':T:ls, 

Acútclo 'l'erres. · 
Minas Ge:ais - .Le\'i6ic Cv:·l.'1o. 

Melo Vlli..'\:i:, )lias Fortes. . Au~~o 
Viegas, .:R;:êris~s Pé:•eira., Olirito .P'o:l
z~~·· ·. 

Sio .Ps.u!o ~ .!.!;es Í=Aúna. 
Goiás - Qaleuc Pil:U..'lcs, Gu:':h~!· 

m.c X2. ne:r. 
.. "" .. +" G·"•~ - """",.J.'~•~n~ •r· ·u· ,·o· ...... _ .. .., • '"'""":".;"r.J ~\"4õ;il .... .1.4.114ilw .v .;";!. ...... ~ 

Para.tli;.:..... aobe:to Gl&sser. Fert~an-
do: Flol'eS, Cl«n! Jml!ot. ' 

~á;rita. Ca.t.a."ina. .:.... . Ne:e1.1 ~1nos: 
Iro. <l'~Q.Ul.i1.6,. Orl~:;.~o Br-:J.cil. 

Rio G=:l.:n.dc do Sul . - E.:.·!!:.z:<! :0;;~·

n(;lles, Da~!el Fa"!.'acc, l.!a:s::oe! .D:u:.:·•~. , 
ScUZ& COsta, N!.~o!a.u y-~T..;e-1:0, . .u;.::··
cio 'I'ei~sl:a, P~:iro v~r;a'!3., B:e!C:!>l1l1V 
.. ~zaml:"..lja. 

VzL·ião D~uz.cci"titit:ct Na!llet:LC:~ 

-~m~.,nas ~ Se•·e~á~ Nun~s. 

Ma~nháo - • .t,.nte::.o;: E:~sé!a. 
Pl:.u.i - Jl.útias. O!íttl?i~, Jos!l· Cà:.l-

dldc, Antônio Co1~ês. .. 
Rio G::andc do N'c:t.e - :rosç .\u(i.:.s~ 

to ... Ali.lizi.o .o\.l:r.es. 
-Pe---aill& ·- Aà.alberto Pibe!•o, .A:·

gt;lllil'o de Fi"gue!!·edo. João A;:l'i,~uo, 
Plinio Leriws. · 

Se:!.·õi~·c - Herlbaldo \'lah:a. · 
Bahia - Juraci Magalhã~. Dalbta:o: 

J Ú::lÍO!';. . 

EspiritO Sll-'l.to - L<ü:J -~..áU(lio. 
- Distrito Fedc!'al - Jurand!r P.i.res. 

Rio de Js.llci.'X> -, Pndo ltel:,i'. 
Minas G~...!s- !iiOl.lterro de C~5tto. 
Sã.:> l"~ul~ - ~é~~ l\!asa;ã-o, !;'U:úo 

BaJ:!·cto, Tole<lQ ~. Au.t-clia:u.3 ·r.tac. 
:Mato Gros...<OO .....:·v!:o/as<s.:!!.e lla:-~, 

· Jc·~o Vi!"asb~as. · · 

Pa:::!lná - li:r~Uoi:o Gae:t~ti;. . 

P.ío G!"&nde · oo -Su! - ?i~:~ i-, 
Cunha. · 

Partido 'l"FabaiM.&tA ;$1~~ 

~DlUOl\U ~. Leopoldo ~cl."e~. 
Dim~ ~1 - ~~pda1r .vr~r.~. 

· ma ets.· N el"eS. 

São ·Paulo - "Pec\róso .Jún:or. · ' 



Pa1·Udo Comunista, do Bra$il 

Distrito Federal - .Mam·i(;io Grabois. 
Rio:lde Janeiro - A!cides Sabe1v;R. 
São .Paulo -: José Crispim, O~·.·aldo 

Pacheco, Jorge Amado. 

Partido Republ-icano 

.1\{aranhão ~ Lino Machaclo. 
Minas Gerais - Felipe Balbi, Artur 

Eernardes. 
·Paraná ---. Munlloz da Roc''!a. 

.Partido Po1JUlar S-indicalista. 

Pará - Deodoro :M:endo11ça. 

Partido Republicano· ·Progressista. 
Ri<J G1·ande do Norte.- ca~é I<,iil1o. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul .- Raul Pila. 

O SR. PRESIDENTE - ,Achanclo
::::e presente~ 90 Senhores Represen
tantes, declaro ab~rt~ a sessão. 

P.assa-se 2. lei tw:a da a ta da sessão 
at1 tei'ior. 

O SR. LAURO MONTENEGRO 
13. o Secretá1'io, servindo como 2. o J 
procede à leitura da à ta. 

O SR. PRESIDENTE - Em dis
cussão . a· ata. 

O SR. ALFREDO NEVES - . ~h·. 
Presidente, peço a pa'la-vra, sôb.::e a 
ata. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a J:,la-
1~ na. o nobl'e Representante. · 

O SR. ALFREDO NEVES (.'Jóbre a 
ata) · - ·· Sr. Presidente, o · nobre 
deputado· por Pernambuco, cujo nome 
peço licença para declinar, Sr. João 
Cleofr.s, fêz ôntem reclamação a V. 
Ex.a:, contra o fato de, ainda, não ter 
sido publicada, a ata da Comissão 

1

dc 
Inquérito de Economia Social, ape
zar de taquigrafada. Realmente os 
debates foram taquigrafados e repre
::;entam grande esfôrço ele duas é,le
dicadas funcioná1·ias, c11-1e não perte.n
cehdo embol'a ao bl'ilhante COl'lJO 'I'a
qtügl.'~.fico desta CHsa elo Congresso, 
<:;s~enost·afa.rõ.m ~eguiclamcntc m;,;~,i ;:; 

de duas ho.!:as! Sabem V. Ex.& e o no .. 
bl·e d.eputado por Pcl·na,mbuco que a 
t:·adução dê~se apanhado .,..,1quigráfico 
lcn;.rá, no mínimo trinta horas pa1:a 
!:C:'l' dactilografada. 

Devo inf.ormar a V. · Ex.a. que de 
posse da e:q1osição dactilografada> 
achei conveniente remetê-la à revisão 
do ilustre Ministro da Viação e Obras 
Públicas, Sr. Coronel.Edmundo de Ma:.. 

· cedo Soares e Silva. 

.Coincidiu porém que S. Ex.a, viajou 
para os Estados Unidos, de modo que 
~cu gabinete foi que . se incumbiu .da 
1·evisáo em aprêço. 

~ Tomei a resolução de reme ter ao 
Ministro a exposição feita por S. Ex.li. 
iJorque neb há grand-e CÓl)Ía de nü
meros, e, nen1 sem~J:i.'C é possfvel, quan
do os mesmos s§,o uronuncia:dos ' com .... . . .. 
ce·rta velocidade, s,panhar-se · · taqui-
g~·àficamcnte, alg·arismos seguidos. 

E.:;ta semana. recebi, devolvidas, as 
notas, mas, como havia uma plrte . 
G!ll que os senhores membros d.a. Co
mi~5ão interpelavam o Sr. Ministl·o, 
sôb!:e vál'ios ponto;; da cx}Jo;~ição,· jul
gt:si que tamoém seri2, · interessante 
,fizesse. eu chegar a ·cada um cios 
·,s ... s "='-"·J-'"'"' 0 l't·"'I~~.,, .., Ilal·.t·"' aua lhes ,.. .... i·•·-.. ~ ... t.,;,""..,; ,~,."~._v .......... , o _"' _\,;;i 

dizia rsspeilo, para o devido exame. 
'l'rata-se Sr. P:·e~idente, de trabalho 
di:':. grande relevância, que não deve. ser 
dado à públicidade senão corretamen~ 
te, on seus precisos têrmos. . · 

~ste L·abalho está sendo realizado 
pelo Sccr·etário dtt Coiniss§.o ·.que te
nho a · honra de presidir. 

Er:un essas, Sr. Pr~.:.idtlite, ·as in
Jo:·maçôts que me c::.tbiam dar a V. 
l';x.:• , a p:·opósito . da rec:.amação ôn
t cm fO'l'lUUlada, desta tribÚna, · pelo 
Senhor Deputado . João Cleofas. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha
vendo mais quem peça a pah:wra sôbre 
a ata, encerro a sua discussão e vou 
submetê-la a votos. (Pctu.sa. ) 

Está aprovada. 

Passa-se à leitura do expediente. 

O .SR. HUGO CARNEIRO n;o Su
plente, servindo como 1.0 ·Secretário' 
- - procede à Jeitura do ~eg·uinte · 



. EXPEDIENTE 

Telegrama: 

P1·esidente Assembléia Constituinte 
- Sindicato Estivadores · Natal cum
primenta cordialmente vossência agra
decendo ·nome seus associados interês
se solução caso aumento salário e taxa 
de· estiva que tanto concorreu bene
ficiar estivadores brasileiros. hoje. de
vedores . essa magnânima atenção ilus
tre brasileiro. Saudações. José Louren~ 
ço, Presidente exercício, Natal 26 abril 
1946 Coronel Bonifácio 160 1.0 a.n~ar. 

PARECER N.o- 5, DE 194.6 

Concede licença, pelo pra.zo . tLe ·20 
dias, aos deputados Antônio José 
da Silva e Francisco Gurgel do 
.Amaral Valente. 

A Comissão de Polícia, tomando co
nhecimento dos requerimentos em que 
o.3 · Srs • . Deputados Antônio José da 
Silva é Francisco Gurgel do . An1aral 
Valente, ambos da banca.da do P4rtido 
Trabalhista e eleitos pelo Distrito Fe
deral, solicitam .. licença pelo prazo de 
Vinte dias (20), a fim de se ausênta
rem do pafs, opina que seja.m · c.lefe
ridos. 

Em 29 de abril de ·1946. - F. de 
Mello .Vianna, Presidente. - Georgi
·no Avelino, 1.0 Secretário. - Lauro 
·Lopes, 2.0 Secretário. - Lau.ro Monte
negro, 3.0 Secretário. ·- Hugo Car-
neiro, como 4.0 Secretário, , 

REQU~PJlltiEN'EO N.0 108; de 1946 

· Solicita ao Poder Executivo 'i-ll
fonnações relativas .ao montan·~e 

dás taxas an·~cadadas pelo Govêr
no do Estado de lli'lna.s Gerais 
~óbre jogos de azar e qual a sua 
aplicação nos exe1·oícios de 1940, 
1941, 1942, 1943, 1944 e 19451 

Requeiro que, ouvida a Assembléii 
Constituinte, sejam pedidas por in· 
termédio do Ministl'O da Justiça., tn
formacões ao govêrno do Estado ele 
lYiinas- Gerais em relação ao montanLe 
des taxas. arrecadadas sôbre jogc . ~e 
azar e qual · a aplicação dada à ref/.~
rida arrecadacão nos anos de 1940. 
J 941. 194·2, 194:{ 1944 e 1945. 

Sala das Sessões. · da Assembléh 
Constituinte. 
· Rio de Ja.neiro, 29. de abril de 194:6~ 

Lery San~~'J - A imprimir. 

INDICAÇÃO :N.0 56, DE 1946 

Indica ao Poder Executioo a 
necessidade inadiável do prosse
guirnen{o da construção das li
nhas telegráficas que fecham o.~ 

Circuitos Bahia-Sergipe e Bahia
Pernàmbuco. 

Requeremos que a Assembléia Cons
tituinte encareça ao Exm:.0 Sr. l.V!í
nistro da Viação e Obras Públicas a 
necessidade intl,diá.vel do . prossegui~ 
mento na construção das seguintes 
linhas telegráficas:- · 

I - · Fechando o circuito Bahi~* 
· Sergipe: . 

a) Itapicunt-Tob·ias Barreto, pas~ 

sando por Sàmbaíba; . 
b) Cícero Dantas-Par·ipiranga,. pas .. 

sando por Adustina. 
II - Fechando o circuito Bahia .. 

Pernambuco-Alagoas: 
· a) Jeremoaba-Quixaba, passando 

por Glória. 
III -'- Tucano-·Monte Santo, pas

,;a.ndo por Euclides da .. Cunha.. 

Justijicaçéio 

E' problema sôbre o qual não exis· 
te e nem pode existir divergências 
o do aumento dos meios de comu
nicações entre as populações do nQsso 
vasto "hinterland". 

Nenhum país necessita mais dç es
tabelecer facilidades de entendimen
tos entre seus habitantes, que o · 
. Brasil, dada a imensa ârea de seu 
território e, em inúmeros casos, a 
grande distância que medeia entre 
suas cidade~, vilas e povoações, per
tencentes muitas vezes a tillla mes
ma zona. 

E' bem a situação do nord.es.te d~ 
BaJ:iia, região que se limita com os 
Estados de Alagoas, Pernambuco e 
Sergipe, mantendo, morment.e com os 
dois últimos, intenso intercâmbio co
mercial, m augrado . consideráveis di· 
ficuldades de comunicações · 2.inct ~~ 

persistam. 
Não padece dúvida que o Govêrno 

Ft>dera.l vem) de s.lr,um tempo, Cl.ti& 



<ft,.tt:.Z.r;: lif~ .. :iiO~U~ãt» J~t· p.·b'~~ll"J.<it Yi
~~1 }~iil.:r~ ~~ 11os~:í:l g·ente~ l:'!:U3 . co:m 
\;L"i'....a. Dmro;.id&i!e.. e ilil:t·.z-lf~i'il~ne'ls .. -; 
taci~, qu~ :aio bi evKat±o,. prejuízoo El·e 
várias .ordens, em to;;\o;:; os setot~es 

tl~~ al.iiT.~5::u~:es- . eos 11:~~(1)~: :p11.trícios 
~n'~!ll~j:Gr. ~ .. ax.lt&.'i,. YE!!:n .a..e:wuetando 
cl?.~a na. ma.rc:ln.:i prc~l'essiv~ e. cul
t:m·-3>1 c.M.sse JiKl·7Q•, d:l:plCJ> de melhor 
~-tr; e. tde Gjeciãloo 81!1\Joa::tc,. povo 
f.jtlt.l'"" 6a.·. infànc;:.:i;a; à· Yff'l1bi.fi:e,. luta in:. 
,.,f:tl~.rLt~ e ccrajo~:ameute;,. C0;Ll'\Jro, a 
ng:tm·e;.;a, ~:ea<Jindo, clenodada;mente, 
~ ·:lliPe· P~Prmt~; ... ~ nt;;,~ f~'iii&,. eou· 
tn,': ~ fie'l'rivtl :übg~lo da-8 skns:,. (lf1iisa1'1-

-w· ·mio · s&f~. ~1mo- €m ·época! mo. 
mmt~ ··Ji!:rtli'.lta, as- · <ttiJ~raçt1;~~s- ~l'lise-

~ n"l:ii !2-M a. · .re ganlfl:~~~s ]tl6lr:;JJ 

~u-n. vida e :511<. pr-~l~ue ~ · 
· :JA,· eêl!a. · ~ c~ncy{t..ft'filil- an(hQJ p~s

~®s. 1oi o. l'torrieste da Bahia tleQ,
-~ü~ · d:• ~~d'a.. a·o;.m;,:-:&, ~- c~~Jl!H:

tl{)S' · . cuju tr:iõt~ J:llir~mia~ l1:~).c; co~1.tay 

Q• ir'e~'iw.t l@~;t;€l\.ID6 . d41i Cnnoo: 
XL.O· deeê1'1-i-o.. l~f».~-!5-~ p..'i-.Jmill14l~l o 
~ ~;:n! tl'aro cla. ·n~rntr~io }')át rio 
'-' í'i.:FJ.'li~~I"&eio bsnriftiJt ''L~mpeio.'·~, 

~eamcto Wdal a. S6!t~ Q cl'ill-les. ~ 
de p.ervet·sià·a.cfJes, .· lzn~anrl<il· a . m:rfam
q~Qie: e. a : ,-i:urr.,lf · ~ I!>S · J:t;»nm.fiffis r~ne ~ 

CÍ OS S:f'.'IZ~[íG>S. e-, :llmtitas. WAêf~, clii:
zimanda famili'a.s intF-iras. 

J;;m- 3mb8,s e-.s e-Te<::~:tu:alidades . de 
peljo~a' recorà~,çií:.o , u.m elos mn i ores 
~- à, a~a- !àJ7'0ini.\iJ tt: !'!.Mar~ de 
p~Jrtft>, do P.oditir P\il~ n& repre.s
si~ &Q$. ~!0\m'la.~eires e ao-&. j.:l!grm.~oS' 

~ llt-G ~eattll1'. às p&f.~ot!lb.~ m>rà~

.Eua:s , foi precisal,n~1!e .,~ ce e.rx.'?.~en

. fÚIJJ. fi, •... C.tiDnlrtt~~~âe.'! r.clpi.~. 
~~5, e .. ql.~Il/UG:t:. \PI~P.;S dei.'to'll 

. . ~ eo-ItllJI.ta. er.~cio-~ã.r.~ de mar·
~ em. persei~io- ~ Q'\. ~?ndii~,&, 

ll;e!~ !a;l:ta K €o:m.unic-;tçã=s-, tlí'.;Jt .[Die'J~ 

.r~1'al~mmt0,. cl;~~~. -cliE.:vita· à:.. :hr~lti.l.• · 
... . . · . ... .. . . ' ... . ·.· . . •· . . 

i· i.n:c::~ C:• m ~~ Iie,e-i'.l'oo ~e- tlí~'t11 smí,s_ 
·.'ii& j, 
.. ,.Qua.nt.~. e quanta...;; ·vêz~s ni& é- ~~~~-
~f·~el al!r Pedtm· J!l'1'i~}C0· ~C'llõir a!Ere a:pÉ~ -. . . . . - I 

1:~, . ~- p()1:f.lil'l~~$ so·tretl&MM' oo ~m~t,t-
e;.J. dts. •~ · scrhime-ntcs-, pela El:t:l'E:Cil:a cte 
;Úl:e~r.-a~ srn. c:onh ecill:terrto ésse:s ~.~.e:5 -
r+t.as': . ..,.~1ry:::-:?' : 

·Por oU1f:~·~~ 1!-t-W:Q·, Q;uoS~nta não. hãto 5-el't· 
úlf.o:: i.s re!aeoe·s cmRerci.ais, wi.eu1t~i-

... . I 

~" ~ impedidas mes-mo pe-la. mmt~i_rl. e&> .. ~~1tcaç:õear ~ueufi~ Pl'i~ 

,_ 
:j ulzo~; :.\.os nejecf:!l,.n.\..~ e SOE"; fa4ende:-. 
l'N; e at6 mesmo ao :C'l..c:;co.? 

......... e· DI'e't·l·-·a~ n ·" o 1··'"""1 .co'<>',)<;<· .. r ...... ~-.... \";'~LI . , J ·4. 14 ;":} ...._-,-\/ ~V....A . ·,.;;.....;)..~ ~-U.t..A~ ~-1 ""' 

~3-d!O (;.5· ser.i~S. ptth:i'ICOS', ql:'t!l"' .· te,
del''J;:s , q,ue~ estedit.~afs~ qu~ mmid* 
t~is:, nn ttn'dOG oo smrrs O:esdc:~e.."'t

t.os .. com 2!; dfl3:.C}ia nm. tntn~";icto 

ci'tu:.n::t orn:mr, ttu: n·ctm p:!dioo 'de: 1n· 
; ·fl:rm::;~~es-:-- ~~nim ~~ n2t'S· eo:r:r:f.:. 
qiftieut~s r~S!J~~s? · 
· Enfim~ Scrh (ltt\llq~'~ 3.$p.ed:O CJ:~ ~"t· 

er~.eare o p!ob-!enm. :r·êQ'i:sar~· a :noo--.1~ • 
sic.Tr..de pren'1€'1Tfe-~ e i."l.aõ.~yei. tte !t.t· 

sniuci(!ln~do cem \·m::.t~r.Je fírm&. ;; :T~ 

df';f_:co:J.t.h!.uià!adt.--s nem. líli~tos,. de ~ll::l:lo 

que o progra-ma tias construçõ,es t êle
gl:"áii.íil:2:s pr·:*:sig21,, at~ tit.üta· QS. fi(IS• s,1~:il

.t.a.m. :j)fJS p.cru.tcs, m'ai$ Ioog.in41'.W$ do 

E no c~so em e~íe e~ 'Df;·~~J

da d,e aindla. ~:.e· tmna :m:l.:is pal_uitruü~, 

d3·das· ~·s r~%<i·es exnosta.s. e a eonvr-_ 
nJ~·:C"~.d.a C:o. fech.:rn'le'!Vtct cas clrou.ft~a. 

·: E~ <:>rtr.l'ot; , ~vit:a:!!d'.) ~·5e' .. JXf:' tl!!:;-:m~1!a ~ 

a: r que um teiegnun!:t ~ii.)~d~ t!i~· 
:rta.p,ecunt p-ara To.lJ:h1is :Ba.rreta (& pli
rnf)ir a. cids.de em :sa.J;1fs. e a. :resn.mf.l~: 

~1n, Se!1!ilJei, dist antes ~Jle::"%s seb li-~ 
gu a~ perco:tr;t. a itil::ério: lnl1~!9i3~;.p.;::·. 

Aig.~oínhas, .Ara-c21.jú:, ToiJ.io,s- ~:r:r.~·:n! 

b 1 que um t;-Iegram,a . ex.pedidt)· õe 
Pã::·L~r~ngs, para c-E~·& nantu ~,u 
G~:rre-mos,lriQ., . t.!!~n~ite ])C·!.' Araajú·,. A~
t.ail.rl:llcl .'! ~ c~~ã, at~ aCD:gir se1.1 fi~~-

eJ q.u~ nm te-1.: g;'t' ao.Jn~ · e-:!p.édid()l ({:~: 

G r:r emm\.bo (Bahf..:G) para · Qu.ttm~J:. 
(Ferna.mbuco.l, viaje po-r Cipó, ... ~1~tgo : 

~nh a.s. AYr..ea,l~. ~Ia.ee:ii&; · R~.cffe e-che
gue .llnalmente a. Quh.a~a; ! · 

d) Clllte- a cifll'ad.e de' Ma!I~ · &ntc. 
locali~~da em pl~nO'< noni'~ · dQ: · E-s~ 
ta.do ftll. :Sslliai. continnt, ·:mpmos a-s .. 
s:m, isolada;. do. mMdo! · · 

Com. os. motives co-n.%a-nte.s: dês~,, 

Justif:ica~.io· eape:~m. os I~~u.eientes. o 
apo-io. da Assembrêia. paJ:a; a jtistíi~ír.na 

~ita.çio q;ne o Requ.e.r.mento enee: ... 
r~. na !Jlem. e~rte:m c:fe q~ . m!:dct':.l~li. 

}a~ acolhida ée P1flte fio :&.~o. · âti! ... 
l'lbor. Ministr~ d2t Via.çio. · 

Em-. Ass~mblêfa. ca>ristitl'.lSínte - No~ 
2e rle abi~i:l de 1S'4S:" _.:... .DG:t~ts8 Jímior. 
- :nu~~ San~tw. - Á.&mttr BR~eiro •. -
L 1ft$J 1·~mz:(J. - OffWI;to· M«nttúldrf'.. .~-



iAd4 Lay:o rle Antítiq~ :.... .Jui·acy Ma 4 

gq.Jfkfle.3. - Amo.ll4J> F'OJ~TJte;s-. - 1.r~t., 
.te Neto. - LQ.l,TQ• dlt:t r-ra:ktas. -·- E1HS 

:B'tZ~~ ' :.- Bran.tl!~ de ··Qtúi!Vr.oz .. -
lY~J.nJfl.'i. ~~~. - M6rifo · G~11!l.~s·. -
çaq. M.oo.tiiro. 
-A impi!mr. 

:nmiC~\ç.ão. 11r.o 59, l)lt 1M8 

S'l.G,;ere a revi$ão da -pl(!,no de 
btm#íeio do~ 17t,$'tit'«:tos e Ccr,!xas 
d~ A.po$e:.~tt~l~orict ~ Penso~.~ Pt•ra 
a à?m:~.tS'(lt> · d·~· ~posentctrlona . em 
eos~~- d~lermi'&aEiQS. 

. ' · ' 

IncUc.a ao Pod~r· Exe.e.utito. s0la 
revisto. o p}an~ ·.de ~ne-t~eoio. d~ 

lnstit.UtQS. e C\ÚXR& dQ- A»e.csen-ca
d~i:a e Pensões,. para. Q. ef't~it() de 
wnce~i.Sã() de apQse.utad~?. oom 
os · \·encüuentos. da. ft.inc;ã"Q .. · ~o.s 
se.gurac:tos das n"\esma.s eattd~.des 

atacados do Mal de Ham.lt-~n. Tu .. 
_be-reule&e~ paÍ:;tlisia. gera.~ cã.ttce~·, 
lQue\lt$., c.eaueira.~ ouvidos os. õr
gãi>-s técnicos autorlZJ;\ilos, quanto 
à · eontrlbl:rlçã..o adie.fonnl. ·a s~r es
t~beleolda p~ cqpE;Utu!Q~o do 
fundQ d.e · mal'ltlte:ãgão dtl novo 
benefieio. 

Oclrwder~.mdo. que o ~tual . planÓ de 
~guro. socl~l em beneficio. do. 'l'~·i,~ 

ba;lbado.r ~asileiro é lac,un()Se,, na ter~ 
· r~:c.o d& rn'OteçiQ. ecpnômtca qutt ~·e ... 
· cisa. aer da® ao~ se{jtu:~dos a~ac.adQs 
;de nioléstr~ ~té agora coruide.ritdas 
blcm'à.Veis e soe!a.lmente pe:r:Its-osas -~ 
coniuntdacle; · 

·q~dmJ.:t'ldC> que· ta!s en!etrnicl~~es, 
enttê-outras, lt1~fs frequentem~ate, a. 
tu})ereulQse·, ae.Qmetem o ·individuo 

-:pxe!orenteznente na ldade prdi.SSio-
nal .. qu&ndo. o hotnem do traool~~ re
p.res~.ID,t& para a.. nação. mah:' Y~lor . 

.. econômico; 
r.. êo~crando ~ se vêm . d~n!Qns
t:raonãó deftcl-~tes. e i:n.-efie-aaes os· mek s 
:pl'tivezili..\%0$. existentes,; atuàlmente, nc 

. ~~~ da. . nrofl]A:ti~ d~ ma!es, 
. euj~ · .PfrOP6~çúo eons~itui verdadeiro 
.flagelo &oo~ B&.rulo.'etrlel,. igualmente, 

_ que à. evolução, c.omo e tnvoltt.c;ã.o, 
d.es&as . doenÇas, depende da. situ.açáo 
eoo.nômie$ d& e:nfênno, que ·precisá, 
eer assegurada. de mQdo a ·. conlttga.
aa condlç&s' sociais e- eeonôm!eas . que 

f~üJa.lh ~s rece.Uw: e. iJ.~SPi.i«S de~ 41· .. 
~:tFttul.'ID'los bttm~n~; 

... ' co~tsid.~od6 · que a. t~n<l.~r~ot~ 4.o 
)Doer · púb}ieo é PNel1~her _as·., ~I.J.P.~ 
mais sensiveis, de;) n0$:$Q. &tval st.steu. 
ci;~ pr.e.T.~i'r.d~ e a$!S~1+-~~ ~a.ll 

qu~nto à meJbo.ria. (}(). &~1\ll() ~ ·1n· 
1-alide.~, nos. CtE,OS ~}?ae-ia.~:Sb\~ de 
lepr~,. t.tibereura.se· ativ~- · · .. n~,Q.~~ll1. 
mal:iin"'· ceg~eira e p~'Usit. gerfil.;. 
· Con~id&11tndo. que- o ~.rQ~!.et. n.u
mel"O 8 .. 3.t&, d.~ 10: d.e D!~r~ 4e 
1945, eo.ncr~t!&.an~ó essa,, Qli~t.~, 
~âbla., jl\sta. ~- l':t,\1~ Q,Q . . o~~~&tuo, 
manda ct>nc.~:;w.plal: o_s, ~.emdor~~ <las 
.rn ~Idades at,ttl\rqutcas junsdlct.Qu.à:.a$ 
fiG MiriistAl"i~.; C:a Viação . e Ob~~;~ PU· 
blicas, quàr.c.o a.t..c~ d~s m~les, 
cow.. apo~on~ad'.~ti~ tl~ ~ àQs, v~ci .. 
mánto& da f'!.l•1f'l.f:; 

c.o~~i~era~.do, e:ntr~t~nto.. . que,_ o 
mal;lda~P.l't:tt' e•ta«;l.Q, . cria.nüo tU~ r~fl· 
me d~ m~:\h~rist ·ó~ ~e~~Q! tmtat ~~~ 
segu:r-~do~. t(-'1.(\f.t• ~~ ~ · l:$~ém. 
u.a.· fa:w:&r 1~$~1.. os d~js r.v~!tl)~~ün.· 
tese S0gl.lJ."·.:õó~ 'ritim&.s ~-:m~o. in· 
torti\lli0o, • c;:.w- eonuarlà :> !'&t~d" ~ 
a !inaltdflid!. da · PN:~Jl• · $oel&l, 
que a t.o.litos os · seaura.d.~ . fioe.w ~ 
teger e ~uar, ~entro da.'> Un\itc,s 
de \tm ~.a~ dk.1 ~fi.~ C)QU!_patl'fel 
com os :r.·:!.f)e:rativos da. cUgar.'tl.J.~ 1\\1. .. 
:rn~nfl.~ . 

~d~rant:l~ estar ~~~
me:OU an1p.a:tr~t.la~ d~ntl~ do ~ ~ ~ .. 
~sn.t~, oo ~~rau.ro do Es.t.ad.O'lJO • : &!\\:a• 
e~.o econô.~<.~al c4o;l- ~~n .. 
tl!s atillri!·~.o.s po1· ~etoell.te de que, rG·· 

-~Ult~ tri~vact~ $bic.lu.t.a,, -~ to4o • · 
qualqn.~r ~~muo-~ · 
ln~~ é.!l., a ~se.o:tbl• :tf*to

nal Con~t.W'nte nla.ntteáte aq- ~O<t~r 
!i~euti~ · a l'Jieee!$ida~ d.e •f" tt:lif~ 
a ; legisla~ia ern ~~ nQ$ !~l~ 
e _ ~ixll$ (j~ Apose-ritadQrla & 'Pen~, 
para os-efetulE setJ\lintes: . ,~ 

I - Concess~o do ben,effei-) C~ go
~e.nta.do~ .,. ·com. O$ ~~r-aa 

tunçio.;ou e.~m:~ aQI ~os· w 
me~& tmltdalilei:,. at~ot 4o · wal 
ó~ Hans~~ ~a~-~
.sia geral,, ~·;: ~\11& - e. ~ 
li -- (](~~'t~ssi&. Õ& ' idi~ ~ 

cio, W.. ~zm.~ base-.... -lQY~aQgp. 
en1 colJ..S~ci.üênciA ele aei~ • ·que 
resulte· total mtall45 ~ to4o- • 
qtlalq.~er serviço. Ott ·~o ~oe~ ~"" 

' " . 



; ....... 
r,:ona.t; ()bSen·a:do, nestes casos, o dls
_i;~osto na pa.!•te !!na.l . do art. 1.0 , do 
Dec·teto-lei n.c 8.3-i8, de- 10 <i~ Dezem
j·,ro de l94~. 

Sal:a cias SN,!'ócs Q.a Assembléia Na- . 
c!ona.l CcnstJ.r~linte, em 30 de Abril ele 
19~6. - Franctsco . Pereira d~· Silva • . 
- Le:oWltio Pér_es. - A lV(ZTO . Ra:rr.,os. 
~ Catt Filho. - Adelmar Rocha · -
1'~<i.emar· Ped.Tosé.. .:_ LeOpoldo Ne
-z:es~ - .S.everiano - NunB~. - - Ltno 
ltfac1uido. - Domingos . Veüisco. ·
.lodo Botélho. ·- Nelson P4Ttj6s. -
EpfltJgo de Campos • .....:. Agostinho ·Mon- · 
teiro. -:- llugo Car~ro~ .:.._ A im-
'J1rl,mfr~ .. · · 

Justi!U!cu;t3,o · 

I. O Decreto-lei .D. 0 8.34.8, ele lO
de dezembro de 1945, manda conce
der aposentadoria com venclinentos in
t~1s tros u'T"Vt4or63 c14s . imtúüules 
cm,t~utccu 1umdkionocüts czo Minis
tério _ t'la · Václção e Obras. _ P'ft.blicae, 
qtll'..I!.do ata.cad.os de t~1berculose ·.a ti .. 
va, a.l,lenaçã.,s> mente.!, neopÜts1a · mallg .. 
na, .cegl.\Eira, lepra ou · paral1sia; .. geral, 
divid!doo oo encariOS . pecuruá.rtcs do 
beneficio entre a.s instituições segura
claras . e ·a.s entidades emprega.dOrtis, 

· na seaumte bare: ._ 
a) Os Institutos e Ca~ pagars.o 

a.O segurado na bálie estabeÍeclda.. n.a 
le! própria, para o · f]egúro-iilvalidc~~ 

nos ct.80S ·de moléstia inl'ecto-cont~.~ 
liosa, coru-Jderad~ in_curável; 

b) .. a_ entidade empregaaora cantl1-
bt'!ln1 com a dl!'erença que seja veri.
flc~.da _entre a quantia do beneficio 

... concedido pela enddade seguraaor:ll. 
e_ o. vencitnento . da função ou emprê ... 
go exercido pelo segurado, ao ser aco- . 
m~tkló pela moléstJa que o . torndt! 
clefinlt!vamente . inapto para. todo 

1

e 
qualqu~r .sentço . . 

ll. ~e ~tetna é errOneo e de exe
cuçio duvidosa., ··de -vez que sõment.e 
as grandes empresas poderio .. estar fi
nance.trainente habilitadas a · cumprir 
com o anea-i"go legal de 1ntegral1Sar ? 
be.neficlo, em corre.spondência com f 
salâr!o normal do segurado; · 
m~ ·Ocorre aln4 que~ visando; em .• 

bora., a melhor1.8. do benefício ela apo·· 
13etit~dor1a, nos casos . acima. indica·· 

dos, sanciona. um tratamento . desigual 
para os seg\.U"Mios na previdência : só- · 
cial, que não sejam empregados das 
autarquias subordinadas ao · Min.isté• · 
rio da Viação e Obras Públtcas,· 'os , . 
quais permanecerão subordinados -'ao .· 
reg!Irie do~ 2/3 · sôbre o ·salário. J>erce .. 
b1do nos . três últimos:· meses de em
prêgo. 

IV. Essa desigualdade é incompatt
vel com a nátureza e a. finalidade do 
seguro social, cujo sistema. em nosso 
pai<;;, abrangendo ~L obrigação ·de uina 
contribuição tripartite 1giuiH"tár1a. (em .. 
pregado, emprega.~or, Estado),·· colhria 
o mesmo . tratamento, .. quanto .ao gôzo. 
dos . benefícios da previdência social, 
aos trabalhadores regularmente 1ns· 
critos · nos quadros dos· Ins-tttutos e 
Cal:l".!\S de Aposentadoria. e Pens.ões~· 

v. · Ora, há um objetivo de prote:.. 
çlio socisJ, no conteúdo · do Decreto
lei invocndo, cue só se. pode coneet>er 
abrangendo a totáli<iade dos segÍtra
dos dos Institutos e Ca,ixas . de Apo .. 
sentadoria · e Pensões: · .~ .a :melhoria . 
da condição econÔmica do contribu... · 
inte acometidor. de moléstia conside
rada incurável ou altamente . perigo
sa à comillifdade, pela . sua 'naturez~ 
infectuosa. · 

:l!:s5e objetivo, . Dorém, . estar~ preju- · 
dice,do, se não adotar . o . Poder E.-,:e..; . 
cutfvo · medidas que anulem a restrl~ 

. ção absurdá ane o mandamento con-
sagra, de a.penas . conceder":'se ·a·- mé
lhoria .-do benefficio, em favor. dos em
pregados . das autarquias . subordinadâs 
ao Ministério da- Viação e Obras Pú~ 
blica-!. · 

VI. A 1ndico.ção que ora se· apre. 
senta, nivela dfreitos, repelindo uma 
desigualdade de tra.tamento inconci
liável ~om .os , f1.mdámentos ·da :previ
dência social~ devendo o Ministéi'io do 
TrabaLllo, orientado· pelo Servi(}o Atua~ 
ria1, encontrar a fórmula para . o · f:s• 
t.a.belecimento elo seguro inválidez pa .. 
ra os casos acinia indicados, na base 
pretendida .• 

• VII. Nilo é ·preciso encarecer a jus .. 
teza social" da medida, nem acentuar 
a situaç-ão terrível do. t'l·abalhador 
ataca.clc do 'Mal elo l:Iansen, a quem, 



por · eqüidade e . alto sentido a.e soli
dariedade : .humana., .. em grande· nú .. 
mero ele· casos, vem · sendo concedido , 
o beneficio . . A legislação federal .e do: 
Distrito· .. Feder~I,. · já. . ." atenuou :. :.-os .-so-. · 
frimentos ·. de . . seus " ser.vidores ; acome .... . 
tidos dessa· · doença .. nedion(\a, até ... 
agora considerada incurável, con~~· · 
dendo~Ules. aposentadoria · com. DS pro~· 
ventos da. funÇãp. O· mesmo em rela-. 
ção ·ao$ tube.rcwasos. • A .legislação·. çle 
nossas fôrças arm.adas . ta,mbém se 
orienta ,no . nieslll'Ó . sentido. . . . . . ... 

Nada hâ·,, porém, de· ·d~cisi~o e un1~ .. 
forme, qua.n~o aos segurados das ins
tittúç~~ · d.e .. Previdêuda Social. O que 
exi~t~. ~t~vés .: . de .· um~ : . leg1~!ação. 
apressada; · ~m benefício . de determi
nados · agn~pame~tos dos. empregadas. 
não . satisfaz . e apenas . vem servindc) 
para .. .. acentu.ar .. uma.. . diferenci~ç:ão 
ab~urda . de tratamento, . em ri:üa.cão· 
ao. ~ei~~o-inva}Jdez. · · ' . . ... 

VIII _;.. :ti! mistér, portanto, a revi· 
são ·cto. ·plano · de beneficios a cargo .. · 
dos. Institutos . e .Caixas de Aposenta· 
darias e Pem~ões, tendo-se em ·cor..:Si ... · · 
deração:· a) '-:.,. necessida'de de. assegu .. . 
r.ar aos trabalhadores e empregados 
uma situação econômica favm:l\vel . a 
um tr~tarn.ento adequado, isolado da. 
com~idade social, . é . certo, más ccr.· 
cadp,. q.e relativo . c~nfor,to e complets, . 
assil:!~~nc~a n1~~~cs>-:hosp!tála1:; · b). -
o~ . grau g~ periG~.los~dade: d;e cacla m.c~ . 
lestlf11 ~P91' .. SUI~r. rtatm·.~za contn.O'iante 
vehf_·_ ~Bà,- e·~evad~ .: morhilictacte, ~ çamo: 
por e_xemplo, em i'elacão .à · tuberculose 
que ' é o' flagelo número um do noss~ 
trabalhado!'. 

I.X _ .·; . :· Quant~ à. chama~a • ,;peste 
b;.oan~a/'' .).1tmca . s~i;á 'demasiado real.:. 
çar ?-.,··prepond.erância ew· que · se e·n.,. · · 
co~tra; , .n.a. d.estruição de. :vigas numa:.. · 
nas,_!l:O, ·Bras.n. Está,ti.sticaê, ja do ·co~ 
:nhecanento desta Assembléia Nacional 
Oohstituinté, demonstram : de modo· 
irrésJ.)ondivel, qttc ·á · ttibe~culose~ · eirt 
nosso pais, é a mais grave das dóencas 
infectuosas, reclamando, portanto, · ~rrí 
favor cie sua_~ . vítimas, medidas de 
proteção s9ci~l especialíSsimas. . ' . .· . . 

X .:;_ 'A ·gravidade sempre creseent e 
dessa.: doen-ça devastadora., entl'e nós. 
pode ser esquema tistlda: · 

1.Q) .- Pe.Za elévada-motta.Ziiúide.--- · 
A tttberculoBe . é ... a prinCipal causa 'de .. 
morte no Brasil, fato que s·e vertf!ca. 
em ,tôdas süás ·capitais;·· os·'únic0s,. dB·.:. 
dos ··estatísticos, · qt.H.~ podem·· àet>· ·repu
tados· como cértos; sãO. os:· aas dife~ 

rentes· ·capitais ; estaduais·:. e:·-· 1:eaerál 
desconheceridó;.se ·quase · por ,~·olnplet:~· 
os das dciades· do interibr~ · ltsses da-: 
tioS' atestam ·uma morta-lidad-e elevadfS.J 
sima, ·éa-!act.erist!ca' dé fase · epidêrnicü · _ 
da ·moléstia.:. Assiiri, · por e;!teinpio, a· . 
médià da· · mortalidade··::rias· · caoitEis· · 
brasileiras no ano'' dé :..i943 "foi. de. 263,5 
por 100 mil habitantes. Em 1934, c1é. 
acôrdo com o Dr .. - J,.· ·Barres Barreto, 
diretor . do pepartame~to Nacion~l de 
Saúde, ·êsse ·coeficiente·· de mortalidade 
do Brasil era· 250 por- 1oo-: ooo···haoftan--'· 
tes .. Para :se ter· uma 1:déht::de ·~~rin1ó' 
essa:··mortalida;de .é ' "e-lêV'ada eni· no.ssa: . 
pais, basta. comparéf.;l~ ;·oom a · tnor~li~ 
dade ·por 'tubereulosé .:em-·alguns páises~ 
naquele· me.smo·, ano-·de .l9S4:· .;.;.._ ·, íi0~· 

landa .. . 54.·. por· ·100. 000 :' h. ;.· . Estados . 
U!lidos. 57: por •. loo~ooo~ h-:; .Alema-r.:hn, 
73 por .100 ~000 h.; , J;nglaterra 7-ô ;·pot 
100 .. 000; h. i .JtMia . 92 por ·-100-; 000 h·. ; . 
Fra.nça. .13l .Por .. lOO·.OOO. habitante. ,· . . : 

. Tomando-se por base· . o ' coeffdênte··· 
médio: de ni01;talidade ··-por· tuberêÜloz~ 
nas capitais< brasileiras · no ··'fÚlo ,' ' de· 
1943, o · qual foi de 263,5 por-L lOO.oon ·· 
habitantes, e .. aplicando-se · ·êsse· -coefi~ 
ciente à populaoão ·total d~ Brasil, cal~ 
culadar e~ 45.000 ,000,.: poderiamos 
calcular .o l;l.Úl11ero tptal de ó.bi~ . p~ra 
o Brasil, por ~.u~çrc11l~e, _paquele aT'o 
d·e 1~43, . ent 119;475 . . · · . _ .· · · 

J · . • • . , • - ~ • _ • • - . .... , . . • ... . . • • • :.- •• • • - . 

2.0 ) . ·- · . · . Pela eleváãa mor-bilidâd~ 
(total ' de in~ivíduos . acometides: ·p~1 ~t 

daença) • O . cálculà d:t - ·morbilid·:d:dl!· 
pode-se fazer·de duas .. maneiras;. :a.) , 

a.plicando-se um coeficiente -determi• 
nado, , e .-multipl~cando-.se :. ~Sêe · ç~n_,. 
ciep.t.e . .. l?:e~o tota~. de, . ólq~.tof3. ·. ~11:uai,~; 
b) - .p~lo r~ce.nseam~nto torácjco·,;a.: 
dioló.gi?~.- de_ amos_hus d~a 'popt\i.àt}ft0·. 
O coefiCiente pelo qüaJ se deve lÍl.,.J~tí
pli~ar ó nú~nérp ânuar'de Ób.ftas·,"·v~·r~a. · 
de acôrdo corri . OS "âUlores;· ·o_ menor ' 
coeficiente achhitido . é '5 e o rnáiof. 9·~.; 

Admitindo.;.se o · coefiCiente~· ri1e'dio ·7 · 
· e mültipl~eand6.;o pelo tótál de 'óbitos> 
presurrtivel, .. para o ·.- ano · de ·-1943·· 
o 19. 475) . pode-se calcular o númen> 



de tuberctüc·~o~ ~::m todo o Bra&il. a pro
~thadam~nte em $36.000. 

3. 0 ) Porq':le ac01nete o ind.ividu.o 
:pre,fer~n.temtm.te na iciade projissional, 
(!1ld-1'.ilo ~!e repreunta. pa.ra. a. naciW 
Úlli.i.01' m1or econôúz-ico. - Em tcdo3. o-s 
~i.~..e..o;;. os·· maiores 1nciice~ ele m01·~a-

1~dade se veriüc::un m1 idade profif.
sictwJ, do~ l5 nos 55 anos. Nos E.sta
ti-oe trn!dcs da América -cio No1·te-. na-
çãl) que P!:l~~lii dados estatistico.s per
feito~ .. a t'i:.bt"l'.cu1cse ocup~ o 54 o lug·:u, 
·como -c:g·m:a · de -morte, cabendo o l. g 

lu~-l' à-~ . llO;ll~S'S dO aparelho cireuia
têl'10. l!:-co nu d!!dOS nbsciutos. En. 
tr.etanto, nê:~se me.~ mo .pais, quando os 
ti2.dos (le. tr.ort:llidu.de são disuostos 
e1n 4ii categorias: a) de () ano ãos 14 
Ano-r~ ZJ) ce 15 :mos aos 50 anos: c) 

· :ti~ &1 ·an~s p~ra Cima, a. tuberculos-e 
;p~s.!t.. a ocu?ar o 1. 0 lu~ar na 2 ,li. c a
te:gm:i-n. de 1ncli<:"iduo, dos 15 acs 5'0 
anos, gn.1po etár5a em qne a mortali• 
cilttH por tubf!'ClHcse é igual a 2 : 3 da 
;riortl.rliãaC..e total ?>Or e'ss.a doenca. 

Donde se· n~rif!e!l que a tuberêulose 
·aeomét.e o inrii-r1d-uo p:·efetentemente 
na ld.s.de dQ tta!Ja111o. Por conseqüêl'l
d~, i. tllbercuJ-c~e ·.se áfl.gm:a como fla
~·elo cf.est!·uidor em l2.rga escala da 
msJo1· fôrça. 'Eoda1 -e econônEca - o 

. ir-.a'ba!iw. · 
Ccmput:u:.do•se, {2-e aeôrdo com C1e

. meDte F:e.!Teira, cads.. -i;lda en1 Cr;S; 5.600 
. . I' . ' 

t> caJcul.a:n<lo-~-e o tempo de Jn<•.apac!-
'taõ~ ps:;a t.!'?.IJ!-liilD em dohs a Ros, em 
:tnécl1e.. p.e.1·a .cada · indirlduo f::JJecido 
~)OT tu'bercu1os~,- p;.de~1~c c-alcuJ;a.r que 
e.~;ta cloBnç3, camoa à t-conomí<':. 1 n:·H.:i,)- . 
nal um prz.iui7.o de 119.415 i.Õhitos 
.a"rn7sts ea1~n1aàfl)1! x 5.0~0) 1.195.0.3C.ôOO 
'~:-uzeil'os para o eno de lS43. Por on
de .Se 'rê que uina d3.s c~Í~<:~s de nos~ 
,.:;o p~upe!'iSl'n'O e S. d0€11~2.. em pi

1
!H't-icu

lt,r, ·a n1J~::culor.:e. 

4. 0 ) Pc;r q1u'- é nnur. dns pri~11.cipai.s 

-~~aJ~.<:as ct:~ imxtlltle~ •. - - A s estatjsticas 
ao~ In1:!i::~u-t:.o.!'. e Cm:-res de Apose;:~ta

·eit>!'ia r:· !3-e~.'!..~õe~ t,êm rev-elado 'q'ne a. 
. tubercu}~s-·e é. ~1m~ d:u; p.rindpaj_s cs.u
~& _tle- :~nv~3 ; .. ut.z. o::mpB.ndo .. sell,llH'ê o 
l. 0 cv 43 2 . r.:. lugsl' _dfntre a.s df:ft:!' i.'ll 
t~·$ , ea u~s. 1.; QUE ll1c.~t.J.HU:a.tn a. m \'ahd. ~. z. 

No . l.n ::t.(t u to cios Com.e:rc!Jirio
1

s, po:· 
~xemplo. . nc~ au.os à e 1.92·J -a l!13S, ~· 

'!it~b.e1·cnloÚ o·cúpou sem~>;: e ·o prim.:.iro 

10 -

Ju~;,;u: <::heg·andu em 193·8, a _.er res· 
'J)Cl1J::á,•el po1· 51 ~ó do· total õ~s ~po .. 
s~ntad~rins. A _percentagem · da tt1ber~ 
culose sêbre o nwmero ele ~osents,.. 
do.") no sno de 1938, é a · seg-uLnte, 1loe 
principais Iristt~tioos ·e .caixas: 

1) Instituto õ.o.S :Em.pr~ge.dos ·em. 
Tr::, ~1sportes e C?!'ge.s~ 63 ,3S % ~ · 

21 lnstituto -do5 Comerciários: ·:fi I !é. 
3) Insti~uto dos F.mprega4oo ·el». i'6-

~i v a: 28.,88 % ~ 
4) Caixa da Light~ <!0.8 ~ó. · 
5 ) Caix·a elos Servi0os TelefOnieoa do 

Distrito Fectrrnl: 45.~S f;ro (média io!iua.1 
até o ano cte 193~1. 

O que :-~ disse com· .mls,ç?..o i. 1.\po· 
.sentado-r:?.., poàe~se 1.tpli~r .. een~· 
são c!o .aúxilío pecuniário. · · 

5 • .o} Porque é f!-aeru;a. Cl!-itJ . evol~ 
:titpcnd~ est1·eita.m.ente IUt situa,cii,o .eco
u.&mf.ca_ tio eniermiJ. - Ji que trD. t,a ... 
n1os aqt1i elo ampar-o ooonôni.i-00. do 
tuberculoso, ct.m1pte iemlM'fU' qu~ · :a tu
bel'.culose_. apezar- ·de ser moléstia in
ffçtuosa, .que se prop!l.ga pelo -contá .. 
gio, está, no ents.nto1 int!mrunente re
lacion3-da com os chum~dos !atores 
e.conômicos e socitüs. · As ests:ti:st~ess 

realizadM em vá:ios pstses têm d~
lnon-st:!:ado . que eY.lste U1lUl te1~çã.o 

co!'l~ü1ntc entre a situ3.,ção ~con~nrt-ca 
das diversas .clas$es ~oeia'is e seus .res
pedivos coefidentes tle mo!'.truitlat:l~ 

pm.· tuberculose. Têm e"Videnci?.Jio es
s~s. s · estatistica.s que a mortaüdade .. oor 
Hlberculose é se~J.1pre ma.is· ~1e~.ada nas 
cla!!íses m.r,!s pobres, ele nível ooonômi
co mais baixo, lUtS classes de ril~nO! 
eonsum..o, vale dizer. Po'tlle..:se · 'tUzer 
que a.s diferentes classes . ..sociais . .sê c-1-
r<icterizam, ou melhor, .se dlfereri1h1-m 
pelas . at±rit'lades de riroàng(UJ ·e con
su.m.o de ·~-a m1u õ:ela;.s. de -cu3o ~
Uhl·io clepe~e, ~m .llltimSJ. un.álise, o 
t;qUllibrio das réc.eita:s··e dás :flt!$'PU(J.S., 
do oTganismo hn.1ru:a.'J.-a.o, ind:ispen:ni~el 

i m:x.nuteu('.ã.o da saúde. 
PG:de~se ~firm.ai, como zm;ten..~'V~ 

F.t.jenne Al'l':l:o-v.ld - - 11 gJJl€m ie de·ve 
·um m~giL'l.Üiea B:iittl(il'(J) do as~to .'E:O• 
dai .d·r. :Gnbe:rculose - .::~u,1.e ruis .SC.e.1e• 
da. de·~ .0::1dt; Gl bã.eHo tilr:b~ne~túoS~ e 
clifunciiu - oomo .$lieGn.tree :em ~s 
.c.api.tzl:) -·-, a freqüência e.·~ gra;vifuril<le 
em mu'im· ott menor .espa1a · ·c1a · .. t.u'ber
cu1ose resuTto es.~e!:cb.1mente· ilo, malol' 
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tJU Ü~enor . bem·~>'-t <.;Onftl'ido ~o~ in
<iiv:ió~os pelo seu regime de vida, isto 
t, pelo conjunto Cle condições soc.in.is 
é ec9nô~rlcas que regulam as deepesas 
e as receitas dos organismos humanos, 

0 

condiÇões'• dentre as quais a.s mais deM 
cisivra.s se relacionam com. o trabalho 
e c<;>m a, a.Hment~;t~ão., 

t.T.ln~ daquelas estatir;ticas realiz:.t· 
.·;das na Inglaterra nos anos de 1921:23, 

abrangendo individuas de 15 a. 65 
i.nos, ntim total de quase 12 mUhões 
~e pessoas, na. <1ual as classes sociais 
1'o.rim divididas em 6 eat-egol'ias àe 
acôrdo . ·com seus recursos econômicos, 
mostra a elevação gradual.da morta
lidade por tuberculase, à pt·oporção 
que ·se vai da. classe mais fe.vorecida. 
econ()nú~amente - com mortalidade 
de 8,1 ·pcir 10.000 habits.1;1tes ~ a.té 3t 
classe mais desfavorecida, represen .. 
ts.da pelos operários não qualifica
dos, com mortalidade de 20,8 pbr .• 
10.000 h. . . . 

Tais estudos estatísticos veem provar 
·que o individuo econômica.mente íraeo 
se defende mal contra a tuber~ulose. . . . . 

. Por outro la:do, cumpre assinalar 
que a. tuberculose destnúndo o traba-

. lho, invalidando o indlvl::luo, ao mss
m.o tempo que lhe fecha us fontes de 
rec~ita, abre-lhes outraS' de aespezas, 
r·ept'esentadas pelas nec~s.sidades c~e 

tratamento; (Alimentação melhorada, 
medicamentos, médicos, operações ci
l'ÍU"gicas, internamento' em estabele--
cimet1tos hosplt~úares.) · 

Ainda .mesmo que se conservem as 
teceitas normais do · t~berculcso, suas 
despesa.s serão ·aumentadas imediata
mente em face da necess1dade urgen
te d.e tratamento. Acontece, entretan
to, que 'ltnla vez tuberculoso, as re-

. ceit.as do cidadão .são aütomàticamen
te d!minuidas pela. concessão <h!ma 
aposent-?-doria, que muita. yez, é ape
ltas 50% de seus vencimentos. Se se 
tr~tava dum Individuo já econômica
mente fraco, - como · é o caso da 
grande maioria de nossos. tubcr~uosos 
empregados --:. com a ln.stàlação da 
do~nÇu, se tornarâ ainda n~is fraco. 
e. por conseguinte prêsa fácil ela . tu
bercUlose, contra. a. qua.l diflcllmente 
»9derá lutar. · ~ 

1JU- Tub~&u:ulo;;;~ " du LttprlJ.. .so1J 
o ponto dft vista (ia Perlgo e aa. 

gra'vi4ade que representàm. · PfU'fl. 
a coletiv.iàaxte ~ · 

Pela Jq•eqilência; a :tuberculose $5 re• 
vela doença infinita.men~ .roai~ 1ra.vt 

··e . petigosa do -que a l-epra. 
B-~sta cousultar os 49tdos -estatiRti· 

oos. · Em 19~8 mo1'e1·ra.m l.U.S caPit.iti.s 
brasileiras .14.-807 pessot\$ de tuwr ... 
culose, enquanto apetms 27.5 fai~.am 
de lepra, i.sto é, a mortD.Uda4e · por 
tuberculose foi 53 veses mais elevacla. 
que .a mqrtalld~de po.r lepra. 

A mesma d~spropoi·gio verl.fto&•ie 
nas ·. percentagens d~ a~t.tw;r13. 
~las duas enf81'.nlld~cles. lio Iuitit.u ... 
io dos ComerciárioS, nos all(l& de 1935, 
36, 37 e 38 foram. COl1C~cllda.s. Li13 
aposentadorias por tubereulo.s9 (Sl '."~ 
do tota.l üe apo.sentadorias) , ·enqual'J. .. 
to :foram concedidas 68 por lepr~ •• 
(3,2% ·do . total) . Na .Caixa de Apo .. 
s,;ntador1a r;,: Pensões tlo~ Empregados 
da Light, no ano pe 1938, .foram con
cedidas . 68 ~posentadorla.s por tuber-

. culose pulii"..onar (22,44% do tota-l), ·~ 

% por lepra <e~ft % do total) • · 
. Verificar além disto ~ tabe~ anem. 

Pc1· outro lado~ a grande dtfusãp da 
tuberculose está a demonstr~-f' ' q11e 
e.sta doença é mtúto mal$' eont~csa. 
que n lepr.a, cujo maior peri~o :se ~'lm 
na .dificuldade de· ct1.ra, e no · terr~r 
q~ i'ea iflfundin.ã.o desde a ma;a r~ .. 
mot~ antiguidade. 

Proteção econômica do tubermllbso -
SU« 1recent444e · · 

A proteÇão econô~ca, do tuberc~ot o 
é mn dos problemas' fund\\~ent~1s (!f. 
lu{le, oontm a ful.ieT.cuiose. Ni.o bâste.m 
.as meà.idas preventiv(l.s, nem as eurll .. 
tivas, umas e ·outl·as ainda .ml.tlto (i.~w 

ficientes entre nós.. Indispens!t.vel 6 
tambêin amparar económicttmen~e o 
tubereuloso e sua. farnil1a, sem· o 4t,.e 
de poucof ou mesmo 4e nad~, valém es 
medidas Pl'ofilá,tic~s ~m ~ tet·.apêll~ 
ticas~ · 

P9tle-se dizer que .a luta .con~rj\ :a 
tuberculose· re1)ousa ·sôbM 1!1'l'lA tr~1>Ííc~ 
estrutura: pr.atíla.xia.1 · tr«t4tn.en~o e 
ampc,ro eco1l.ômico o.o tul)erculoso .. S~t~ 
três problemas básicos dt\ ct:.l!!:r;>"-tl_.lR 
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contra êsse imenso flagelo social, o;; 
qu~!s n~essitam ser encarados· stmul
tã.t~eamente. Nlo cabe, no entanto, fo
ea117.ar aqui, com. particularidade, c•s 
d.ot.s .pt!n'ieiros .desideratos, - a prí,
fllax~ e .. . o . ~ra tamento, - P.Ssenciat .. 
ment.e· de ordem· mécll~a. S.ntes· da al
çada· doa órgA.os técnicos e adminis
t!'átivo~ ~ luta contra- a tuberculose. 
E'• entretanto~ a ·proteção econ6mtca., 
d~· tuberculooo 1n!CÍat1va que compe;e · 
ao legiSlador·- tomar' sob· ·sua ,fnt;lra 
responsab!11dade. 
M~ acertadamente andou a .a.• Con .. 

f~t'ência ·Regional. de .. Tuberculose, rea
nlda nesta· C.apital :e~ agôsto, do ano 
pa..-!Sado. ·com· deiegado~ de São Paulo, 
Mii"..a.s Oerà!s, Espiritci Santo e. Es..; 
taclo· cia R!o_ •. '1J!sse «?ertanie_._. prcmo,•ido 
pela Soc1eoda.de l$rlisi~ira: ··de Tn!:>sr· 
culose, sob a presidênci~ · d(), Prof~ A. 
Ib!.apln~. eritre suas diferentes · C v!:• 
clu.sões. aprovou uma, por unanimida .. 
de~ que: reêomenda 'lo amparo ec.·onô
xcleo do tu~erct)loco . e sua famflla, co·m · 
pagftmtmto integral: d(> sa~~tio, q1t4nào 
UceTiclado. ou aposent(Lclo,.. Aprovan.do 
t.al conelusão, aquêle ~ongresso de tr
siologist.as ·. reconheceu. o_ desamparo 
econômico . ·ao tuber6uloso, como um 
sé.rio obstáculo à . eficiência·. c1as medi .. 
<1~ prof!láticns e terapêuticas· d·a luta 
contra o mal. · 

lntemijicaçâp da Zu,ta contra . a ·~z~ber-

. cu.lose e tr(ltamento . obrigat9rf,o 

Já foi dito no curso . desta e~planação 
que a luta contra a tubercuíc~e r~p~11-
,;a iôbre uma trfpllce estrutura: pr o .. 

f iZazfa, trata:trJ~nto e amparo econômi
co ao tuberculoso:. três. problemas que 

I 

necessitam ser simtt1tâneamecte enca-
riútbs. Fot por êsse motivo . que a S.• 
Co'!lfereêncin. Region~l ·_de : T'Jbe:,culose 

· recm;nendou a p::tr da' protiçA.o f!conô.;. 
m!ca, o tr~tamento o~riga.t-ú;Jo1, e L\ 

lntensfficação da profilaxia, com .a rea .. 
l!zaçáo da roeng-teníotografia (IiLétodo 

• • I 

de Manuel de Abreu) · comou.1sôrill. e 
" I 

. em ln1S.'~a, efetuada perlódicarrtl':'!lte, de 
todos os empregados e candidn t-os a. 
~mprê:o. 

ConcZ·u:;ão 

Diante da argumentação desenvol~ 

''id"'. nesta. justificação, impõe-se, corno 
medid~ de justa reparação econômica, 
bem compreendidos os Intuitos e a:5 fi,. 
na]idades do. segtU'O social, e re·:1são do 
plano de benefícios ora. vigorante no.s 
ID$titutos e C~lxas de Aposentadoria e 
Pensões, nos têrmos da indicação apre~ 
seritada. ' 

QtUtdro com}Jarativo da . mortq.lidade 
par tuberculose e lepra, nos, Estadvs 

. Brasileiros, no ano de 1938 <Ver 
Anuàrio de Bioestati.stica ele 1933 .. 
1938). 

'l'uber-
Capitais cu los e L2pra 

M~naus . . •• • I I I I ,- • • 305 93 
Belém •• . .. ate I I I e I I. 814 37 
S. Luiz •• ... •• • ••••• 166 17 
Tere~in(\ •• •• •••••••• 25 1 
Fortnleza •• •• . ....... 133 5 
Natal .• . . •••••••••• 133 õ 
João Pessoa. •• •• 216 o 
Recife •• •• e. I I. I tI 1.637 24: 
Maceió ... •• • ••••••• 196. 1 
Aracaju •• •• • ••••• 87 o 
Salvador -' 1.492 4 •• •••• •••• 
Vitória •• •• • ••••• '231 o 
Niterói .. . .. • •••••••• 3!)9 ô 
D. Federal •• . ....... 5.654 57 
São Paulo .•• •• • 4 •••• 1.695 ·i 
Curitiba .. . . . ........ 155 o 
Florianópolis •• . .... 32 1 
P. Alegre .. • • ······ 992 6 
B. Horizonte . . •••• 548 1 
Goiânin .. . ....... 18 3 
Cuiabá ·•. • • • ••••••• 28 1 --

14.807 275 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da a leitura do expediente. 

o Senhor Campos Verga.! envia à 
Mesa as sugestões ·da Federacão -dos 
Empregados no Comércio do- l~stado 
de São Paulo: · 

Exmo. Sr. President~: 

. A Federação elos Empregados no 
Comércio do Estado de São Paulo. 
atra.vés das entidacles in!ra assin!t
d~~. coiabora viva-mente · . na solu~ão 
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do probl€ma da "Funchwão· cl?. Ca
~~ · Po}mlar." . O · pronunciamento 
abai~w merEce figurar no Diário ela 
Assembléia pelas ~uas c:!.'iterlosas con
siderações ·com vi.3tas · ao Exmó. . se~ 
nl:).or<lVIinis.t::;-o do. ':I:'raballio; pelo que . 
i·equ~iro essa publici çii.o. _,... Ca~J.pos 
Vergal. ·. . . · . . · . . . . · · 

s ·aia dr..s Sessões, . 30--i~lS·lG. -~ !l 
c:::1nissiio · Parlmnén'tcn· da C((,sct · Pa.-
1Ylllar. 

O SR. 1:1 RT.CSIDE:NTE -:- · O Senhor 
Euclides' FigU?'iÍ'<;clü cnvi:i . à lVIe.-;; ~ à 
s:::g~linte . reqL1erimerito' qi.le será. jul
g:;tc;io. objétÇ> de deliberação posterior· 
mente. 

FJi:QUERIMENTO N. 0 10-9, DE 194& 

Solicita a nomeação de úma co
missão de parlamen t ares pa.ra.pro ... 
cede?'. a investi gaClões no Dep_ar-ta
rne-nio de Segurança Pública e .no . 

. extinto ':i'ribzmcíl ele Scgu..rançc:, 
Nacional. 

Requeiro · que, co11su1tàda a Assem· 
bléia .Constituinte, seja nonieada tmí.a. 
comissão de parlamentares para:· 

a> proceder a. profundas e· sc:·i,;erás 
investigações · no atual Departamento· 
de Segurançn. Pública, no s2nticlo ds 
c·cmhecn· e. demmc~::-.r o:llcialniante à 
Nação os responsáveis pelo tratamen
to· dado a presos políticos, .· na Pali
ei~ Central; Policia ·Especial, Casa ele 
Detenção e de Cm:reção e ncs p:·ç.sí
dio~ cl:?.s llh:;:.s Grande e Fei'nanclo · de 
Noronha, e Estaduais, durante 6 perío
do decorrente entre os anos · de ·1931 a . 
1945; 

b) apurar quais os rsspon.sáveis pe16 
agrava-mEnto de pEnas a . que foram 
condt:nadcs· os incrinünadcs pelo ex· 
tinto Tribur-al de Segur~nçu. Nacional, 
isto é, aplicação d.e . penç,g de prisão 
com trabalho, s·evici~s, injúrias físicas 
e morais, reclusão celular e ·simpl8s re
c1u:3ão a te dos que, . pel:?.s leis decre
t2.das, d .e 1935 até e;,ta data·. foram vf· 
timas . de mtiorcs (;Onclenaçfics do que 
as prevü:.tr,s n::tq uel~s esta tutcs . . · · 

c) ve!'ificar quais . a~ vErbas dispen
did~s . _ni:l.qüele p·~ríodo pelas organiz~
ções · de vigilância . e segur2.nça riacio
naJ, · supastameDte a!Jlicadas para di
ligêi1clas, investigações e outros mis· 

té~·2s da me~ma nal:üreza, bem· cem o 
as pésscas qnc percéberam desss.s m ::s-· 
mas verb::ts. seja à pretéxto do hem do 
E;~tado; seja para ~manter as institlú
çõ~s então vigentes, ' seja pa~:a sufccàr. 
ou impedir quaisqu.P.f · organlz::J.ções, ou 
ma:rüt'estaçõe.<J.'cla liberdade · de pema.:. 
mehto."- ' .... · . ~ -' 

-Sr.la .dns : Sesscie.s, .3o çb . Übdi ·de 1946. 
-:--: Euclycl.es Fi;f!'l~&}r.eqo~ · · 

A imrF:':nh· • . . - ;,J.... .. ..... . . 

O SR. F RESIDENTE · .. ·~ · ()s Se· 
nl~óres· Jc4io Al'nazonas · e Jorge Ama
do .. cnviàni 'it· M2.sà o· seguinte .-·reque .. 
rim2nto;-' cuja delibera.çã6 ·-será tG-
mi·da p ostertornterit'e: · 

' , · 

P.EQUERIMENTO :N. 0 · 110, DE 1946 

. solicita a nomeaçáo de. .uma 'éo
m.isséio · de . Repres~?J,ta,ntes. :para 
estudar. a situáção ··doS.,'.traballút
dore;> da .C. C. L. F. It i .. Li· 
mitaaci .<L.ight and . P.ower) -~ 

· R2qu~remos: à Mesn; seja nomeada.. 
um3, Comissão . de · .: Representantes · 
p::tl'a e.::;tudar a · situa.ção - dos· traba
lhu:dore3 · da, : Light- e procura.r junto 
ao PJoder Exêcut:vo nma. ··justa solu
ção ·às reivindicaçõ2s ·que a:presenta- · 
ra·m· . . 

Sala das Séssóes, 29 ele ·abril c.~ 

l!H6. ~ João Am.azcnas. - Jorge 
Anwdo. 

O SR. PRESIDENTE 
· sôbl'2 a nEsa o segtún,t~ r:.querlmei.1to: 

Rsquei:·o que:. se · insi:ra em ata :un1 - . . . . ' . . _, ~ - . .( 

voto. congratulatório p~la .inaugiD'litrtáo 
da Ushia da· socie'dade Brasileira de· 
Side!'Urg;ht; . com· . sede . ~m 'Corumb:i, 
Esta:.lo de M3.to üro3so, :inla ii1st:tla_ 
'ção ausp:ciosa. de sua• ·usipa e remessa 
ou. exportação para a .: República . Ar~ 
gentina ela ·primeira jJ~rtida d~ ~eno 
gusa li. o to t::tl de L 500 ·toneladas. · 

; . ~ . 

·11Úciativli e realizaÇio de bi:asllei- . 
ros, pois. cú~j são setls fuJ.idacldres 03 
Jj'ffiàOS Charhma; despei't~m . d entu
sias;:no c a con:liança;· ·dos· que aci·~éli

t:pn no .Iuturo indttstrüd de. nossa Pá-
tria. · 

Sala dus SEssões, c1n :::a ele -~bt:.l c1~ 
1946. - Flo1·es cZa C~;n:uz. 



. ' 
O SrL. l'LGJRES DA CU~UIA "'- St· ~ 

.nhor P!·esidente~ p::çQ á pala.v r::t .. pE'la 
crdem. 

o SR. l?R.Esi:Dlili~TÊ ;..;:. 'tert1 s. :p~ * 
b.\T:l o nobl"é Reprt>sent.ante. 

O . SR. f~LORES DA CUNl-H~. (Pela 
ordem) (*) - Sr. PresictanteJ quis 
tomar a jÍ1iciat.iva de pedir êsse voto 
de cbngratulaÇÕi'S pelo a~t.l3lJ~ClCSO 

a.contédme:lto tia p:::hneirct.. éxpoi'táq~o 
<i e . fen:o , idta para á Rep?t'iúkJ~. · Àr· 
g~nthm. }lela "socú~ci~de rte s :d':far,éia. 
.Bra~!lei:rJ,. éoni sede eiil cormnr1á., 
f~i:iàsdei. ~m ja.neito de 19~~. 

vzJo nisso o f!sforço tie t,l;is V!llcro_ 
.sos moços paulistas, que, dirigimio-se 
p'ara ·o Oeste, esta.beleceram naquela 
ddat'i'e :eficf.ehM orgsnimç:ão~ jli. em 
pléna atividad~. que aca~a de inic:ar 
a i·emésà vàrà P. Argentina de :í'e~ro 

gnsa. pesànclo 1. 5ÓO tone lá-<le.s. 
Arrleriorrn.en-c.e, e em ple!"!.O pericirlo 

de guerra., .os innãos Ch:ar'nÍ11e. - Jo1.'
'l'2, Joberto. Salim, Nelson, Henriquf.' e 
\va~h!ngttm - exportara111 fel'l'O e 

.:.; ._ ..._ ,. L. ~ · . . ; . • ' 11n nganes, ~n nat-UTa, nas l'lC::ts mm,.,,.s 
dó Urucum, pelo3 portos de ~1o:1"::evL 
cléu c Büenos Aires, para á Arné"rit· .. ;, 
dv l{orte, coi1corí:é.rd.o g1'iahdenier:t e 
p~ü-a dâr ativ1t1âde é trabalho a. urha 
eonsidei·áv?l parte da. p~l)ulnção dó 
oeste bl'a.silei!'o, ou Seja do ·EsH.do do , , I 

}\íato Gi'os.coo. 
As _minhas simpatias por aqnêle 

gr~mde e déspovoado ~$taclo, Sr. Pte
si~ienté, o:at am d~ muitíssimo ·ton.1!JO. 
'QúsXi<10, por si só. não 111e in~sr>inÜ;?e 
He ~ssa. J:>impa ti-:1, t~::i~ eu, n,inéta, 1~.~ 

t os de ~ft:to a é~~e gr~n:de ·e I'1eó E:-: ~. 
t~d'Ó , pois .o su'l de ~{at~ Gros~o é ha-
}. ~ ;.,., r~o "1,0. " R"'~ 1 t• Ci"' 60 Ar.",.,. s·ul ~;.·1· O>"Tt' 1, -.J lo.lo; lloÁ '-"'. .,J .1. , J..\. -.· ... .::; _ ~ - .v.._..~ ~ ... ~ _. ... ...... . 

. {;;-~~Ases, m.-eus ql;-er:dos ~o-estaiiur...tio_;; . 

·l?2vÓ, ccmo pa-rênt e3ls, declari:tr . que 
t~-1.-s :-to:!lt~rrân€c~ , . que pa.~saran1 u. 
j?vó r !l<!ti~a regiâó, foram. e~n ·g1:an ~ 
~l.e -p-a_rfe,, escorra~adbs do Rio Gr~r:c : :: 

<:1"0 &;til pêlas nmsàs ~e~ladi"ílçf{es pJ. .. : ~ 
tiã~ri&s . 

. . .As 'ftl.:bbà.s cbngi'~\ttih~f)~s. ~,~±·. P·re
sf~_rr~-::~ , ~lte espero SBj~m, t :H11bfri1, 
as ct~t .... ~ssembléia N.adonal Oml:stTtt~'.L:l-~ 
t ::., F;p,o ~ra que outros bra~;ilHros :5~ 
,Ti -:~1· ~~ .. 1.'1. -J. ,: .. ~1 " lln '·' ;li·e ~"ai··"" 0. ...-~ ' ... ., ... • . .o:. L.u.~ • . - - " , !., ..-~ O ,8.:. ~~ CuJ 
t. o2s'õ paJ•, ·ormcd'l·r;ndo, s s:J rp, p~.ra. 

o eng1·úu1eé:t:nen to. dt' :Et·•sii, qUe ;>t'r:"' 
€is~ tle pa.!~ ~ tl·à.lãttlho. pá.~ tio1rjàr :c~

.sua pt·osp~riEltl-t1e. (JYlu.ito ~em. · l'til .. 
:nicr..S) -

Q ~R. BA;RitÉTO :P!N1'é .;--- sr. 
:Presirtentê, ~ço s. pa.!a.Vrit, ~~ or-
der.n, · 

O SR. PR.ESIDENTÉ - Tetn .t . . Pa-.. 
Iayra o nobre Reptesf:nt3.rit~. · 

o EiR. B .. l7:=tRmTo :PxhTto (Pélt:z 
orde7.it) C) · S1'. Pi·es1dente,. ·àQ . Ç11e-

. gm~ ·a esta Cása, Y. E~.~ anlmcts.\-.; o 
'i:C!fl't.tel'iínento de ·congi·àttilá.ÇÕ~3 . rle1a 
fmÍdãçã.ó,'.da ttnih~. â, qüe estia Jlt:h:lc'; 
os oper6sos industriais . que j.l-0 0..<; 
irmê.os Cha .. mma. · · 
Enó?-.mUlh~tntio. e: vot~çã.o do . teÇnw-

. ri:i:he1~~o, _ ? -Sr~ : Fl~res . da cun~lf, _ il'~}G .. 
t;e e ti~~ no Represe(U:~.te d~ R1~ Gr~u
de do sul, teve oportuni<la.de de téee1· c.o
l'nent~ .. dos . a respeito e it:~r QB fui,is 
ju.stos ~ elogios a êsse g!'âi1de. l'iti lt.). 
Ctuupto, entretanto, dever ; d.it nt::tis 
rigorosa justiÇa, a~:sceiarido a .t:i.i~ · 11o
n18n~ge11s ó n'ómé do . C()ifiie~d1h1,Jr 
Jose lÜ:s,rtinem, o ~rà:nd~ t1nt!!.'ntl~tibr 
ela Usina Si:dert\'l'gÍêa :tie M:~to · Orcm
so, e 11om.~m qúe ~,q\ú ~hega::\o. eolii0 
.inug?:ante, soube. fa:Iel'' -~onstãerivel 
fortMa que t-em distlibi:iino -padt c 
progi-esso do Bi"asih . Assim süoodeü 
nQ Rio Gt'àntle c'lé SUl, . h~s · ànt~g>c.s 
_minas de carvú.o. A p::.'Qpó$ito,- qu~ró · 
1eml:n·&·, com· esP,eewl ·praz21', ã a:tnt-:. .. 
de do .Gen.ert\1 l"iores dâ . CiUlli~.. qtJtê, 
então goVêlJlO, não pOl.\POU esfor(}ê.s 
uo .sentido de arilparàr a. ini_clãti'"~ 

nem deh:ou de lhe ~litr ineonõ!do!l'!"l..l' 
~oildurié:1ade, numa êpóca em qu~- f : e · 
dizia que o .carvão niú;ionaJ.. e±.U ti.to-
p ; a 

... w .• 

Cwri.pro, lJJtt-á :o.1t o; · . dever de tigc
rosst .jUB'Giê.a 'foca1iz~.n:do, tamM'm; fies
te n1omehto, o nótne 'Cio si~. Comencttt
dor .José !Yreât-Unélil '~Ú> e~~liar a,''cbra 
<lê~ses· 'linsti·es ~ ·di~Eoo ind'ltstiiã.!s -
Os li'!tiães Chanün1l>,' qt1e . t a.nto . t~'!"n 
tn.zendo pé1o progt~sso· do Bt asH {!ri"i-!.~ 

to êrem; muito frem. .'i 

o sn. 'PR.Esí:o'Él-.rTE -r;- t):; s~uhp
i'cs que aprovatli o . · r~quel·imento de 
congratula•ções do ·aeneral lí'lorês da. 



$!:1,.) 
· lJ.~hi á.pr6vndo~ 

6 SR. ivrtaiElROS NETO -
Presi.den.té; peÇO a rJaian·a, pela 
denl. 

S1·. 
or-

o SR. 
1Jah-.b.·ci. d , 

:P:B·ESibtrf{tJ'É ~ Téfu a 
ndlbre Ref~teEehtahte. 

ó s1:L lv:ÜIJDE:l:ROs :NE±tó ~ (Pela 
cm:iem.) . ~-·si·. :Pi·esictehte,_ nóbres se
nhol'es Reprêsentrtilh:s. Não h~, pela 
cett~1, no :Bhtsil inteiro, l'l_e:;ta hora, 
quem não . e~~:;;el'imente êfu&v-!i e.legria 
ao ter C01Ülecirnentc, de que s~ Ex.a o 
Si·. Prt3lt1ei1tê. dà . Repúblicà deêi'et·á-
nt â éd.h1Ção rlo jôgo.: . -

Fa.t(cé trüe se mó1•ilné11hi e se . agi
ta à ~hna ti~.riQiUln cHt ú&cio\1Rlidade, 

. nàra comtU:l:brr com o Governo êsse 
~to a.cettaáÜsímo. · <2\iuito bán). 

' . •.. ' '• . ' ' ,, •' . .. 
'l'a!.;}s recolihedámos, Já dé 11:1 mui-

tci ü;mpo, á urgent~ e pbmêl1tc necés~ 
dcbde ele se _ ~t~tiúgul.r essa caüsa ele 
m11 cáos ~oc1hl, que ~nrtea.çara fazer
i1bs SÔ3sôb~·ár a ·CSGá ihstanté. 

d jüg;o, instóntest~.vdihéllti, é 'cá.ü
si da qual bi·omslianl ·e ticpeildem 
tÕd!ís as cihiJnklarlN> 1ic.d.onds, que 
hde, ho Br:tsl.l, amc::-d;am a c2truh~.ra 
;:ódaí. 

:Ól:::.Íu, de mün feita; grz.~1tÚ: e~;tudio
. ~o clps proh-kmas soc~is da 11'-' d.on:.:Ji
ela de chiê, . dá .,Ania~Ônià aos l)S.U'lJ}1-S, 

dá e:mú:rsJo:a Hquiiia do Atlánt.ieo ao 
. 1 · iulto g:e~'mitr.Íll do c2sb, nâD h~ vJ:-:t 

t 1lh :~·6 hoi!lêtn de. pê q_Ue hão . ,Pro
clz.ir.ài~!;e a ilé~2!'õ~idúie da é~:th:ç~.o c1o 
]ôto. i~' de i à to ~:ste túú esfôtco na
cionül, no cent'ido ila nessa réh!?.tilit'a
ç~@. . Ji'oi bni. g;htfrdé pllSSÓ do .Go
v·etn.o, qüê há de Jlgur 6 siHt 9.dh:driis· 
ü<iv1o a I:ostti·1cladê~ wl'ecendo a 
gha.Hdãó · de td dôs hós, qu~ ·con.i ê1e 

. . Co!ilünf,r;,mós. TêtJ1os de entêtàr, ini· 
cis.i:,' utria: êra oova 11a vlda . pút\llefl, 

. D~êion'tl~; c, pabi tsn.tto. s~1~a por Ci€
inais . n1.!sté1;, eht.h~ tôclas as c~\lami .. 
dádes :::odàis, ehin.gHir est.a com · p:r!o
Hdacle. porque dla, d.e fato, esbv~. a 
úOTijlll'Ui' 9 U dc::!afiàr QS ÚoS~OS gmT;:~·-

. n1.tl't't'$ . ~ ~jtttt a q:_'asi ~1n:e Hg·nt1a. {r. 

~tua:c2.~ d1.tl'cfl, ,etn qUe s~ tl·~bite . o 
.:.tH'a!':~l mte:,ro ·. no m~u . Estactn, i10i.' 
cx?ín!J~.o, o Jêg'6 eh~ scbrethan~ira. mrw, 
cu .. latdr.!:::de ~·C:cíoT: tu·hünn·\:'.f.i. o lar ct;)z 

!.>ohrt:S, e t ü!'i'Ol11pia o ·~~u· . tlo5 i'ii~Õ.~ . 
O m~smo fenõrrren~J ~shJ.Vr.. ~ .~é T-'tQ
cerhá1\ 110 n.io de Jân.eii'b, onde o~ 
ca.sünos erâin verdadeiro::; sntros :::o ... 
ciais de corrupç~.o; dé miséria. a de 
de~tadaÇ§,o d-iuil:o be'i;t) .. 

Hécohl1t-cenios rt'ne êsse mal vinh3o 
mili~üdo os sJicerces da estruturi cb 
ri0.1SÓ. Ci'Vili3ntdc. Tínhun~os de afa.;;
ti•lo, de removê-lo, tie "E:·:..:tihguí-lo, se 
~t'éshs~Jnos vtr G Brasil na plenitude 
cie úl'c:;;peridi!tie e ns, ina.~·nit1lde c.l::.~ 

scüs d~stinos. 
~,.if'l1n~·:~-:- ""'~·~"': •I, . \~l.·--.·. . ,. .. .,.' ~· ~~L .. • v~~_,, U<.,)~.t\1 Q "'"~o e 0 :p~ ... kl 

dos ~rand&s g:m·f~:11o.::; pôr no L.'lüo s s 
degr~d~ç&::s sociais é mis~âo de todos 
os poi~o~. 

C6!rto hJ, que1·o. {h: ·qui l~v·~i:· :li:dn:h~ 

fe1icit~ç~b a S. Ex.~ o Si·. P..c<:::::ittente 
da P..~p{:bli~~l por êste ace'i~tadis-slmo 

ató na Iíl\rt ftdministr2.Çun que, sein dú
vida, ligri,rii s~'t'l. noh-:!e ~\ r;o:::terici::-t:te. 
(Mtt!ta bêm. i•t:tl1na,s) ~ 

ó SR. PRESIDENTE - í!á sôhre 
n Me·sa· um reqttm'irri~nto e ,J:n~.r~,. mo .. 

' çfi.o. o primeiro, rehtivo à d'-tta do 
tm~H11"'"rloi• b~·asil'eir6, que se come .. 
nmr·a Rlúanh!l. ·::t&'Siht .l'edi:gtr!à : -

r.;.l i1om· .I>'Y''lo'el11 "O t·l.,..,.,~~~c-·lr· ·· 'n··~,.. · J.:'J .. l A. •'-' - .. ~'"t:' .;... · ~Jj" · Llf",., · ~.J- 1- :;....,... 

siteh·o, ~ CUj~ ·gi·::tnc1:~· daj~f\ Sê COll12-

111Dl'R, toh1~n1\'ã . 1.0 de }vi~io - e at~!~
c~entllo a ·que. n:ess·:; clitt , úã..o !:w.>r2l'i 
sessão, rtqn:e:·e!ho~ .que :a ~~-ssenlb~(~:ia 

l.Jac.itrt1a1 C02l<;tituinh~. , se mâ!it~·~il-JG tl•..:-
1~·é; jSor üm 1úiüüto. 'Se1·ã J;.1stn o i:n'êito 
~ hhorl-éss d?.s~e que tanbo t-:m 
e~o1Jehvclo r~arl:t o p:ro:;_!;resso do o:~!. " . 

Sala das Sesõ:::s ~m so de ~ ;_;~·~! d ::: 
1946. --- E'il'í'iHt.iidG Rarreto Pir:k. ·-. 
Sefl~.iiàs Vimia. - B:tet:tt . N·ah~~. :_ 
PN!roso ·J-unibr. - )lqamétnnon Mt·t-

. ga(i7.ârJs. 
. Os S::!nhores que o fli}i·ovatn, qn;I ... 

tüili. L~\' artÜli':..Ec. (PUWj(t.) 
Está. apí·CJ'Vadô. · 
be acétcto t!nin o qúe fk~· )n deilhz

r~db, convido cs. si·s. Rêp·r~s~~ltàn:t~-3 
à pti·'hbnecen:i'il tie p~ lH)t· u!n mi
nuto. <Paus·a.) •• 

<Os S'is. CêH'!t:'l.}lúinie8 ~! n, c..~'<1.~

tênc~u rje?'írH-m.úJ~'m lle .:'P'~ 1Jor wn 
?nirt-:l to , > 

A moção e:sbi.. tt:~.ss~m redl.-t~ di't: 

Ezmo. Sr . .Presidente dJ. :~ :=;;~m~ 

b~(;i~ K~:cicn: ~\l ·Constih.U!!té. 



GDlicüar..lOS a V. Ex.a :mhm2b. à 
n;):·.-,.·;..·2- c;i:o da Casa a s~guinte mo)í.o: 

"A Assemb}éiR Nacional 00i1·.:;Utum-
te, ao tl'õ.nscorre::r ama:·,_:_l~,. l.<l .ele 
],!alo, a dàta int2~·nacional dos tra
h:.-lhr.~:ores, CO:l~';ratuls.-S:;> C0m O !='1l'0-

)2tnrinclo · do Brasil, r<?.afirmfl.ildo, 
numa clemonst::::1ção ele so1ü:lnried~c1~. 

. os sens p!'opósitos de asse?;t~rar os cli
r2Hns essen';iais aos reg;iil".:~s 6!>1no
c::átlco8, en tre os qmüs a lib8rdade e 
r. autonomia sin::licaiE;. 

Ssla d?.s S2:::sõ2s, 30 de Ab1.·il de 
1946. - Iriaur:lcio Grabois. - Domin· 
gos Velasco.- - J11w-zhoz da R(.Ô7~:. -
Café Filho. - Ccpnpos ·vcrqa.L ~ 
José Candido Fe1-raz. - .Joc!rJ .A~;'í'i

pino. - José Maí·ia Crisp~m. - Jcrge 
A maclo. - João A nwzonas. - Ola.Ll
dino José ela Silva. - Alddes S!t-
1Jença. - Batista Neto. - TJ ijihO 
Correia. - Osvaldo Pacheco." 

Os Senhores que aprovam a moç:i'\.o, 
tenham a bondade de levantar-se. 
(Pcmsa.) 

Está aprovada. 
·' 

O SR. MAURICIO GRABDIS 
Sr. Presidente. peço a palavra pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - T:;m a 
palavra o nobre Hepref.-•~ntante. 

O SR. MAURíCIO GRABOIAS Ave
Za orctem.) ( ':') - Sr. Presidente, Sr.s. 
Co'!lstituinte;;;. . 

Muito justa é a homenagem pre3ta
da pela Ass:;mbléi~ N2.cional Consti
tuinte à cJ.ata mngria, ct.Js trabalhado
res - 1.0 ele maio. 

Na história politjca de nosso p~üs, 

não é possível esconder o papel que 
vem desempenhando o proletariaclu na 
luta pela Democracia e pelo progresso 
em nossa terra . 

Numa Assembléia vercladeirament~· 

d~mocrática, uma efeméride como '1.0 

de maio é revel'cnciada pela reafir
mação ele luta intransigente em de
fesa clrt democracia e dos direitos dos 
tnbrühadorcs. 

l.Jcsde 1386 os tra b~lhadores, 210 

Evu 1d:• :nteiro, comemoram o 1.0 de 
n:aío como o din que marc3. o in~do 
da pugna do prolebriado intern::tcto
nal por suas reivindicaçõ2s. 

( ~· ) · Nfw · foi rGvisto pelo or:a.dor, 
I 

·Em 183ü, os proletários de Chicg,g;o, 
insu1·gindo-.se contra a exploração en
tão rdnant2 de uma atividade de mais 
de doze hm·as por dia, e-m péssimas 
condiçõ8s, fon:m1 à rua e, em memo
rável movimento, exigiram. o cumrri .. 
mento da lei de 3 hora.s. Foi <=ssa. 
uma grande vitqria. 

No entanto, a reação patronal da
quel:i épocJ., ntio queréndo sa tis.faÚ1· 
f!.s aspü·açõ;;s, ai·mou provoca<?ões 
contra êlcs, fazendo · explodir, num 
dêsses comí~ios, mr:.•a bomba que de
t eri11inou n morte de uma pessoa/ e 
ferim::ntos em muitas outras. 

Os reacionários de então 'pro~urara!ll 
atribuir aos operários a responsabili
d&de dessas pro\•ocações, ·. àcusando-<?S 
c1e causaclortis daquelas ocorrênc!ns. 

. 1V12s os trabalha dons núo se intimicla
l'am e os acusados pela reação fm·am 
massacrados, levados ao cárcere; nem 
por isso, entretanto, o proletariado 
americano deixou de, lutar pelos s::1;3 
direitos e reivindicações. · 

E, Sr. Presidente, . tão justa. em n. 
luta. do proletariado de então ,e ainda 
o é hoje- ·quet no · ano de 1390,_ o 
govêrno do Estado de Illinois reconhe
cia a ·inocência dos condenados à. 
morte, somente se aproveitando de8s=t 
circunstância os que cnrtiani pr~~ãa 

perpétua ou outras penas. · · 
Isso mostra como a luta dos tra ba

lhadores cada vez mais. se torna . vi~o
riosa, forçando d3 inimigos da. clítsf!e 
operária a reconh~cerem.· que ela pão 
visa fa.zer desL>rdem, mas zelar p_~los 

sagrados interêsses seus e ela . coleti
-vidade. 

Em n:ossa terra, o 1.0 .de maio é in
vc-cador elas tradições de grand0 t.ut_as 
~lo noss,o proletariado. Temos. preszn- · 
dado, ati'avés de nossa história-. como 
os trabalhadores vêm. lutando pelas 
suas reivindicações, Sf1n' r~cuar diante 
elos arreganhas de eleraentç:>s r~tróg!·a • 
elos, que :não querem reconhecer no 
proletarirú:lo uma fôr~a construtiyi ' e . 
política, fundamental para o prog:t.';'sso 
da democracia no Bl'asil. 

Infelizmente, no periodo chimJ.clo 
''do Estado Novo", assistimos ao des
virtuamento das comemorações do 1.0 

de maio, preparadas nos gabinetes. &. 
revelia dos trabalhadÇ>res. 



. . · O SR. PREE.;.IDENTE (_ta : endo ·c.ortr 
c~ tímpanos) - Lembro r:.o nobl·c 

· oràdot qüe seu tempo está t:;rmi:aas':o. 
O SR. MAURICIO GRABOIS ~~ 

Concluirei, Sr. Presidente. 
. As ' comemorações a qÚe me ~:inhD, 

refe:!.'lndo era'm um verdadeiro ach:n
c:llhe ao O!)erariado lÚteional, n::~ é~J:::C.;:t 

em que os sir\.d"ieato.s não podlam ft:~1-
<ú)nar livr;:mente, quando nao llrl\'la. 
lib::rdade, nem · autonomia sin2ical. 
Eram re.1.li:mdas através do li~Faisténo 
do Trabalho, . d~baixo de um-:t cUsci-

. :plina - não proletária - mas G~t.:t 

' disciplina de cima para ba.ixo, .obri
gando os trabalhadores a batermn l)a l
mas ante um falso pai dos pobres. 
. O.Sr. Segrzdas Viena - V. Ex.:\ t2m 

unià viva imagins.cão. 
' . . ~ 

O ·SR. M.I\URIC!O GRAEOIS 
Essa, a realidade; e o nobre ans>..rtss.n
tc, que diz ter eu viva imagin;ção, era 
,iustam(!nte um dos que orga:1h~avam 

essas manifest::H;Õ3s d~ r.plÚuso :20 F~.'
tado Novo, a negação da liherclac:e do 
proletariado . 
. _Não m~ quero re-f~rir, -çor2m, U!lt

cam~nte às CO:T1·3:'-10l'RÇé23 do 1.0 de 
niai'o, no Esta'co };ovo. Des~jo lem-. 
brar a .. todos m Constituintes qu-2 o 
proletar~ado . brasileiro, hoje, como no 
pass~do, pretend<:= comemm·m·. pr,cHi
camente, o 1.0 de m:üo e mo::tr::u acs 
homens çlo govêrno e aos patrÕ::s que 
·qüefem · cooper2..r no· s·entic~o d2 cme . . . 
haja paz em nossa terra, a fim de que 
possamos resolver todos os angt~stic:::os 

problemas que assol)-erbam o povo. 
No entanto, nesse 1.0· de maio, o que 

-présenci2omos? E' que o povo não est.á 
tendo liberdade suficiente para que se 
possa manifestar livrement-e. As vés
peras do 1.0 de maio·, a Polícia do Dis
trito: Federal vem tomando m~didas 
arbitrárias contra o movimento sindi
cal; . medidas que atir.gem duramente 
cs .operários. 

'O 'SR. ·PRESIDENTE - Lerribro .ao 
nobr,e orador qu-2 está findo o tem-
J.?O de ·que clispüüh.a. · 

O SR. MAURICIO GRABOIS -
Em ob~diência ao Regimento, vou en
c~n.ar . as minhas considerações, por
que, Gomo Deputado do povo, sou dis~ 

cipliriado e · quero cumprir, fielmente, 
a :Lei Int-erna; ~:eservo-me, , porém, o 
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cireito (e p;:;Jlr ~ V . E~: .a, Sr. Presi
c.!ent:> , cpcrtunam2nt2, a palr;.'.' l'a para 
pross-eguir nas minbas consicl2rações 
em torno das P~rbitr2.ri-ed?.des que estão 
sendo pr:1ticadas · p::la Polícia caricca 
cantrn. cs trab9o1hadores, para evitt.r 
uma demonstração paci.fica no · 1.0 de 
mr..io, nrrui · no Distrito Ji'ederal. 

Tcnl1o élito. (!vlu'lto bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDE:·:.J'TE - Tem a pa
lavra o SL Carlos Lind-emberg, orador 
inscrito para falar [;6bre ma~érla cons
titudonal . 

O SR. CAULOS LINDE:iVIBERG -
Sl'. Pre.:;:dente, pro~rügo , lloje, nas con
sidc!·açôc.s C!Uê vinha fazendo cles~a 

trtbuna, eia tôrno da distribui~.ão .das 
rendas públicas. 

Aludi.a eu à situ::tc;ão das populnç:iks 
c1o interior, cha!:fla.ndo a atem;ào elos 
Srs. Constituintes pa!·a o crc.:;cimento 
rápido d::,s populaçô;;s citadinas. espe~ 
ci::J.lmente das (;'l'!lncles e atraentes ca
l)i'cai.:;, à custa do abandono das do 
nos:: o hinterla;tà. f:, por certo, ê;;se 
o maior probl.::ma a ser enfrent~u!o 

pelo. atual Govêrno - dizia · cu - -
qE&ndo v. Ex.n. me advertiu de haver 
termin~do a hora destinada · 2.0 expc .. 
dic.nt c. 

Com efeito, (} problema reqneí· a 
nosp,a maior atençEo. O êxodo das po
pulações rurais, se não t iver pa.ra
c1eil·o natural, humano e justo, com 
providências adequaclas, levará, er.1 
breve, a Nação à iomc e à tnisé:;:h. 
Nenhuma providâncla se conh'ece nté 
agora, tomada pelo poder público, 1~0 

sc.ntido de deb;:lar êsse grande mal, 
com segurança e de modo racional. 

Ao contrário, à lavrador, tem sido 
r.té agora o verdadeiro - "bode ex .. 
piatóric", vivendo, c·omo infelizmente, 
nem todos s!:'.bem e poucos querem sa
ber, quase em completo abandono, luw 
tando contra tudo e contra muitos. 

Luta contra as intempéries, contra 
o Bol, contra as chuvas, contra os 
ventos, contra as pestes, contra as for- · 
migas, contra cs insetos, contra a.s 
pragas,, contra as ervas daninhas, con
tra a erosão, luta com o t empo, com 
raríssimas exceções; luta com .a falta 
·de transporte, de estradas, com os 
açambarcadores, co!n os interm ediá
rios, com. os comerciantes que se os 



_: L!Lí.nd:Mn JlC~:'i ~nt~' c·i>~\ ft'a.s, illll:.li;>i!:rn-
j • • • • 

i. i: f:·s p1'1:ccs hn I~:~os :n~1s colhe:t:rr.; e 
fz. ~nd:cl d~·<itF~'C,m r,,~ l11édiclàr-:, t'Otn rr.,
r;~,:~!J:m':S é~:r.tçM1: luta com n. falta. 
(c ctt'tUto b.J.tw:; :1c, . cotn o (!escon
.fú:rto, coin a. fal~~. de flssistí1:.1da mf
d;ca. técnicá, Mcia.i e fi.11~nc:.e-i2'a. com 
r... fa1tu. de b:·aços; tle adttl)DS. de in
E~t:~id~s e de fc!'ra.menL~t; C!Ue m.es 
.~;to impihg-ldns o:·c:Unárias, e por pre
~és nb~rLl:Úl.cs: l'Uüt on(lm r.otn a. n~a
lál'lu, a v~r1nlnM.:.: e oi1.tras endemias, 
cam ó fisco e cont a jJclicia; com im
po$torcs, ladl'úes ~ ir.alfeitores, qne os 
e~ploram. 

Não é~age1·o. Estoa cU:1endó a ver
u~d-~ ~Othó deVe e lJi'~CiSa ser êot111e
c!da. 

b fisco e a policie, ein étd!it antoi.'i· 
chde muibs vt:~es se it1sb.la:t11 ind!- · 
vfc1uós 1ne.sci·upulóso3 que explora.m 
e éotvejam . o 1avrnci01·, com multas 
fa!1tásticas oú :fabulósas por causa ele 
utrl.a vírgula, à.estl'tti:hciõ m.lÜ1 instaúte 
o tl'P.balhó que o fcitnento 3.grícola 
lo8YOÚ · ti.i1bS á fazeí•, predsa:ill tomar 
out1'a oHentaqãô, pl'incips,lmenté~ pón
cl.d;.se têNno ao t:::anho dé percéhtagens 
p0lés autores dessas multas. Nessa r;; 
l)ei·ccntagens é qué . reside o mal. o 
Dtivol' quê os agenles fiscais do h11-
1Jôsto d-e consumo iniunélem àos la
'1"tarlorês é dé . tal ordem, que êlss pte
fel'eni abster-sé i:l~ produr,ir üí.tl!tos 
prOtlutos de álimentação sujeitpf.\ a tal 
l1i1pôsto compHcaélíssimo, é, irtte1'P1'e
~.ac~ó . de ~m.\11eil'a ·dife'dmi:e pór' to8.os 
cs .fisé:a1s. bizia-me certa \ 'üZ um Pre...; 
1:eitõ~ que '~ cs fL~ê!is d3 hüp\ôs~o de 
tld.n.~üino dtsptW:ün à s'aúva o seu (1t1i
nhãõ dà lavb'Ui'a11

• donhéÇo 
1 

ô csso 
!ié uin ·~Iü:r.et~ót', de ~e11~has 'de ru
é}ü::u··b, flUe b í'1orti~ta cháinà de. \.lru
f.1f~hw., cua i'e11da bl'trtâ. ttnmtl nto 
1~ ã. Ct$ 1. 000,01?., M'ié foi 1\mltaclo 

· ,rick:.n tlmpot'tô.ncitti porq\1~ 11âp màh
l"~nh:l i'egistráda sti.à t: tábrlcu.'' com 
Ih~ps, ~eléJs, t â1õês fie notn, . ~üntda~ 
:th;r'.:J~, iHc. 1 • 

Pela' policia, t êm ti~ldo os lavrado· 
res. sisí:\ç;mà.t icamente d~spoj~.d0!3 áté 

, . . . .. ·. •- . : . . I 
ele, s1:ras c~pmg111.rçlas de caçe, ootthe-
êi'clas co-mó ~· piéa-pau'', ficando ttss!m 
p·?izvek1os de ~~a (ti~ica c1i~traçio ~ a 
caça , coi-'nf.t à é .J;rualciuer meio 1 de de
fesa, óorift'a ~i'lú",.~is i'a.~!o:í:li.ls ~u jrta-

.· , . . • ,. . I 
c10n:us. 

.Pol' ou l·TO liotdü. t~;):s~, IneGmá- píl'ti{'ja 
ms.r.ltenedotí llít. o:er::.éin, eoin o hon-
1'0~1~;8, pol',éni, !':ü•is '=*c~?.ã~s. n.i~v é·~áa 
i.le clc;!~: :üm~,r oü 1:1~rs~gw· o$ ~lfei
tort=s, vuienwen e litdtõ~ é.\e t>rt.·rb:1os. 
que ií1festa1n;. f:Sp:3rhilin~htá, r.~ ~3ôné.s 

fN>ntNriçi\.S. São- 'ra1tr..te~r:~, . e; por iMo 
nt~si~o; :respe.itá<;los, e .Me pi·ôte,~c;ios . 
.l\i·m~tiloo, contra tt-('1tt\e3 ttUe f'Jib!ni 
~ljsolutamen·ife clt:;~a.tÜ1ã-clt:>c,
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lli'aticéri1. 
a sol abéi'tõ. tôda sorte de to·uüos. 
prlllcip?.Jinente i:ie áfili'!.1Ms'. Miii:'!a 
agórà <J &têabo · C\ é reashêr 11Mieiã,.g élê 
:Bai~ô CH1~ndu e Monsd c1àttd1à~ mé 
ii':.foi'lnam:lo q_ue em cett;ag iooás 
des~es 1\umlcívios O:J lâvtadoi··~s t~ãtb~ .. 
pot{àtn nà '' eo~\ll1da'' se\~s Ptotltuttls, 
p·orcfüé os at1hnais íoram torlôs ftlr
tâd.os é qtla.ntos ap2.reçam, qttât).totl t!~ 
rão o mes1110 destino. Os fwbe:htleifos 
estúo trttM1do de \'e:tt~er set'tS últ.ithc;;: . 
:animais de sela, Q,ntes · (!ué ~j~.rí.1 
JMiótes ôs lJí·ejüfzos, !1orqüé, at~ . os 
bti.t1·ós ~hucto.s, er.::tão ~entlo !.1.11anhs
dos :;z. lb.-ço ··em pleno ~a:mtJo 'e a.tsã
vessrtntlo ~ frott~ir~ !f~ 9.ie 'r'fi.õ p~.Nt ~ 
Estado de Minas. · 

Os · gove:n1ot; ntld p~d~.tn (tebtttt t1u~ 
essa. sit1.!aÇP.t) pé!'ffiane~a, totr.á~1tlo, S. r; 
ntedidt:ts t1uc tr :Ctl:so ~~ige, e qüe tie
pimtlf!rt ap~fi~S tle iniciafhr~t é. lísa, 
vcntad~. . · 

Com e&:t~s palavras; 6stil1oi'es. nas 
quais nãô há o menoi·, t:l~~Jgêto, nio 
pintei ainda ben1 a odíssêta do l:<i;~·i
cnltm\ · porfm , Ulvez; b~:dtéin · ria.h:t
expHcar algtünns elas razôt9 rio ~JJa.n
clono. âos cátnpos . • hi~tit1éiinc1Q· a;,~Ílll 
êliise mesmo aba.ndcn1o'. 

Pe.Tê. .. ~JcélÚtU· ó . ê7~édo a. qt1t!. n1á te- -
firo, enéopti'ainós ai11da os. Et.g&.n~!:a
dotes en'V1Mics ao 111te:rioi• ·pb1· · er.n~ 
pt'êsas ii:tc\\tst-i•iats, Çle ~m~1fJt.iiuç~ilo e 
outre.-s, t!tte ·petcô!rem it-s !a~~I'-!àa r, , 
cisns de . colónôs, ele pecmenas. s1ti~;(1-
tés, cidatles; rQéss e ~.1tleit\s . B'!dnzlüdo 
OS moradbres com ~S S'i.li?J:; lJó:\1àf1riCSáS 
proi11~~sas. Aé~i1é.ni..:.ll1es emn tU~'tra
Ções, b~aa ''idaj grandes sáhhlos. â~~s
tência social ~ fi119inci2li'a e tanttts ôü
tra.s · facilidades, enfim, que os meios 
g·rnndes ófel'eéem, embot-a, muit ti tl T,'~
z~s, ~ngano.sas; .. 

Senhores 1 Tenho visttll cifuinbúes 
e a.~ corr!bóioo int-.:etroé- óà."Ti!g~d?Mt d.e 
:tef.ira.ntes nesta~ ctrtü.ií~ªe~1 t1ei:U.n«o 
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·· ra~, e dit desoi'uçã.o. 
, · ·Aos :trabal11adórcs da tidade, pi'o ... 
· ·pordonam.-se, aliás, com justiça, assis .. 
tência social, jusUç:.t dO trs.b~Jho, rra
rantias no empl'êgo: instrt1ç:lo, apo-

. sentadoria e muitàs outras pterrog·a
tivas atle ·o' roceiro hã·o rlest!·üta. tetl'
nan:d:o ~a situaçã·o m~is desigual é d.e.~:
t-:nrorávcl. Não é sé isso, e'r.l.t!'et~nto. 

lfü. nirida, a con\•ocacão ül:l'rà. o :br:t·vir.o 
lnilitai'~ que, se :necêss&r~i.~f pata a clt~-

.. fesa 'dl:l Pátria. e í1til mt próJ3i·ia ins
tnu:ã.o ela mocidade e sua. fOi'rtl~H .. ~o. 
moral, cívica .é física, concorre, tan1-
bém, graildemente, ·con'ló j'ã, se c1isse 
11esta Casa, t)llra a~lerar o d!:"spovoa
mento dos campos. 

Raros, ·cs tapm~es que ·Sel'vem no 
E~;éi·cilo e Voltam pa.ra à lavoura. 

·. :m são êles . m1!lt:?,i'{$ aitttail'nente. 
se se fizes·se umá estatística 11esse 
sentit\o; éstbu cetto de ·qtte as cifras 

· setüun 1mpres3ionan~s, ·aevanâo os 
1"efJPoltsáYcis pela defesa 'do País, ctue 
são, t~mbéln, pela · frente ·inténa. a 
tmnn1• m·ovlctênribs adeqUadas para 
rcsol,·ci' ou reduzh· essa bce do pro
ble1n2 .. 

Penso e ouso ·sug·er1r, que os Verdà:
déii'os . lãvrad01'Cs, natul't-1melttc, den
tl;o de determinada~ con~iÇões e íis
co.lii'aç9,o. que a lei estabelecesst>, pc
(leriam set .considerados reservh;tas de 
2.a categoria, dm·aúte, ~_;elo meno.s. cs 
:dez anos qüe se segnehi, como uma 
das rnedfdru; contra o êxN1o dos cam
}JbS, e, aincta })arque, não s·e poderá 
contestar qu~ ó lavrttdót e türt dos 
ll'u\i'ores esteios éitt · frente iüterna, 
como das ·v·ang<~.'títtda's, pól·que nihg;ném 
ti'àhalha sem àlirn~!1tô. · 
. ·D€vo refcrir'-me Mfid~J uma ·véz ao 

· Jl'!zco. 
E:ssa Iilisco di.fbü, cb!fl~1liêado, ine· 

xol~ável, ·qtté, rnttitàs e tant.as ,~&-zes, 

paa!· coht'ar son'!as Htnéulas, lêvâ a lei
làó a gleba do hifeliz roceiro, cuja. 
fél'r' JJ - a.b ah'n:ndano é transfol'mad::t 
em capocil'as Í1iút•êis. E, não se p~nse 

·qt1'e ·os cofres públicàe 1·ecebe1'iUfi essa. 
l'idícula.: soma, f_,o1s, o a.iJUi'ac1o na 
"prttço:', não bàstou para. a.,c; despesas 

: Judklâ.l'ia:.~ .• ·. '' 
•. Agravando- a síturt~ão.. vamos por 

. ~êzeB, en.oonttar eorn.o dirigentes no 
s~tor àgri~o!~. nos E~ta.dó~. ho:r.nens 

qüe por f~1tn. dr~ g~~lv . cte conh~ti

ni ântcs c 41 de pendores l)!:Ua tlo aH.B, 

e ~rro.ve jnvMtidüt(;t, oncei'tevdOS elü 
cot-iiortáveis gabinetes fee:hados, cu! .. 
d~m de polit!ca:g(l)m . e despre~r.tnrt o 
Jayradnr. se se lhes fDJa de :formiga, 
cie H1tetiéitla ou de se1n~ntzs, de ara
clo8 on de tratores. o ~:eu desinte1'êsse 
é m~nifeslo. Sei nne certa - vez um 
grande !nsti tu!.o P.:rulh: La rt:i;;:)uéü El· 

visita de tnn . ~n·,·~·') d.e 16 secrétários 
de Ag1·icultt1l'O. . ftsse Insdtüto, ml, 
épocs, tinha paar sü~s tJesqttísas, a 
~'erbs.. de 30rtl00 ·contos. tal a. impor
tância de seus ser"t.'leo3. A visita durou 
2ô mbtttó3, se tant6. Dl:is del>~is, seu 
dfret:.or, uin grande e dêdlcáclo c:.ien-

. t1sta.. 1anie1ttaVa·sc com 11111 àrtúgó, da 
decepqão que sofrcrâ, artte tal desin
terêst.é. 1'Nenl1un1 daàtléles' . di::slrt êle, 
"é secrctárló cie Agt·I~nltut::Í/'. li: J:i .. 
írtentáVe1 qUe ~' pro<luc;ãô àgtícóh c!o 
Brasil este.H.t Emtregue a tais Ji.omens. '' 

E3ta á vm:'d±drh;ao. sitttaÇ'ãó. 
:E íJréeiso que se ci'iem D'lélhb!'es 

cündt~e~ e .racilida.ãcs p:JJ"a o lavra
dor, no tun de quê à te1'l'à ihe O'fe!·ec;fl 
atr~th'os e ineiô cie vída inais cón
fél't~,ve1 , ctigno e coml>ehsadGt·. Só 
ai.<;lti'l :h.óssos catnpds pode1'ilo .ser l"ez; 
ta.urados e colofiiztidos. Do conttário 
s fome será eada vez mai(!)r,. porque 
é lógico que- n:i !)ropor~ãô que <iÍhní.áui 
o número dós· que pb11tam, Sl.l,mo'lenta 
o dos que querem t':o:tn.ez·, tel'ldo de!
XRdg d!! plàntar. A :méêanizáção da 
lttvotu•a, der c1ue tant<> se tem ral-f!c~,5.o , 

po1' ~i só . não resolve o probletna. Po
derá aumêtl.tai' á produção ãg:rí~ola, 

mn$, n[o prendei·á o hôihém à t e1'ra. *' stta g!eb~. se otttl'rts p1"ó'V-idê±ici~;·~ 
não fôretn tom~d·~s. Ueg~e sétítldo, 
enténcto que a Cotts-tituinte- mi"Sito po- · 
dei'ft fazer. Providências ha, que se 
não fôretn ínéluíd&s na éóllSJdhüÇão, 
os Estàclós cü Mun1ci:P1os não as to
:z.Jtnl'fio. :Nâ dtvisilo, ·ru!e:t- rendà·s, po:r 
e~:etnplo, CJuer o' inlpô.:;tO' territó!tai n
que para o Estado ou 1!>:n·a o Munirí .... 
pio, deve à .ConstituiÇo p1·esc.:.:ever nR.o 
só tnna limitttÇáo d~ t:lxa c·on1ô ltrü~~. · 
ire~ ·mbl\trtf), sôbre' a crüai l'i~ta incido.. 
ta~a<;ão, Asnil'n, as teri~s tr~b~lheH\ns 
:Pelos próprigs ~OUQS; de ~re·as infm•io~ 

1·es à 100 hectares, cujo valol" nã.ô ex..f 
cedít Cr$ 60 . ooo,oo, devem ficar abso ... 
luts.mente isettas elo referitló. ~"" 



pôs to. Eu iria multo m::Js adiante 
ainda. Isentaria ~sses Yerdadeiros he
róis, de toclo e qualquer impôsto. A 
reduc:ão na receita pública seria mí
nima, talvez, mesmo compensada, 
:.:1penas, pela diminuição das despesas 
que são necessárias realizar, para co
brança de tais impostos. Estou con
vencido de que, só o efeito moral de 
t~l providência, daria sôbre o lavra
dor desanimado e desiludido. os mais 
salutares efeitos. e por isso deixo aqui 
o meu apêlo à Constituinte, nesse 
sentido. Julgo, também, necessário que 
a Constituição, no qu~ se refere ao 
impôsto territorial, de modo geral, li· 
mite a faculdade dos governos de ta• 
xar, como fará em relação a outrQS 
impostos, ~ fim de que não se ex
cedam, reconhecel'ido o imperativo de 
proteger a todos quantos se dediquem 
aos miste1;es agro-pecuários, facilitan .. 
do-lhes um pouco a vida, como o sen
tido de que •· os nossos campos não 
continuem a se despovoar, empbre
cendo a Nação, criando problemas ur
banos e trazendo o desconfôrto e a 
fome. Não é possível a, existência de 
país· industrial e forte sem produção 
agrícola, farta e suficiente para ma ... · 
nutenção de · seu povo. É certo que 
muitas. outras providências, com es· 
pecialidadé, no que respeita a trans
porte, precismn e devem ser tomàdas 
11rgentemente, pelos Governos, dentro 
de sua competênci~ e que não depen .. 
dem dos Constituintes ou da Consti .. 
tuição. 

Para melhor esclarecer a situação 
dos Municípios, tomei os números ele 
·um município tipo médio de meu Es· 
tado: Santa Teresa - A arrecadação 
mun~cipal em 1945 foi de 346.3~4 cru
zeiros. A Coletoria Estadual a_.rreca
dou C r. 1. 734. 087,90. A Coletoria Fe
deral arrecadou Cr$ 424. 501,40. f: pre .. 
ciso que se note que' a arrecadação 
estadual, não parou r.í pois, os pro
dutos do município, que são expor .. 
tados mesmo para o consumo interno 
do Estado, ainda renderã-o quu;,se ou-
. ' 

tro tanto até serem consumido1;. 
Vejaiil:OS agora os encargos di,:J cada 

um~ 

Govêrno Fede~· a!: 

Agência Postal-Telegráfica (em nllH 
mero de 3 ,sendo que a da. sede ocupa 
uma casa . cujo · alugu-el é pago pela 
Municipalidade); 

Govêrnp Estadual:. 
, · 

Justiça, Polícia, Instrução Pdmárla. 
(para a qual a Prefeitura contribui 
com Cr$ 32.641,00 anuais). Estradas 
de rodagem estaduais (84 km para. 
cuja· conserva conta com numerosos 
recursos) ; telefone (com renda . pró
pria); 

. . 

Govêrno Municipal: (Previs~o or;
çamentária para 1946) : 

Cr$. 
Funcionalismo (vencimen-

tos irrisórios) ......••...• ·· 87.360,00 
C o n t r i b u i ç õ e s ao Es-

tado (!) • • • • • • • • • • • • • • 86. 058,00 
Serviços Públicos •.•••• ~· ••• · 43.810,00 

·Obras e Melhoramentos.~.. 35.700,00 
Dádivas • . . . . ... . . . . • • • • ••• 24.000,00 
Encargos Diversos. ..••••••• · 18.5"12,00 

Note-se a desproporç~ol ·· ·· 
o Município com trezentos mil cru

zeiros de. arrecadação, tem ·.ainda ·a e 
dar ao Estado, que arrecada · sô na 
Coletoria; quase dois milhões, ; 86.000 
cl'uzeiros para os seguintes fins:· · ·· 

Cr$ 

Instrução Primária .... ~ , • • • 32. 641,00 
Departamento de Saúde... 13.570,00 
Serviços de Esta tistica. : .. ~ · 3. 960,00 
Departamento das M'\,mici· · · 

palidades , . . . . . . . . . . • • • • 7. 323,00 
Tax3. de Santa Casa. • • • • • · · 6:000,00 
Taxa Escolar..... . . . . • . . • • 3. QOO,OO 
Aluguel de · casa ·. para Fo-

mento ...............•.• 
Idem, para Soldados. : • ••• 
Icl'em para o Correio .....• 
Alimentação e ·vestuário ele 

;. . ' 

1.200,00. 
1.2oo;oo 
l~20Ó,OO 

presos . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 6. ooo·,ao 
Só isto cm·responde a quase .;trinta. 

por cento de suas rendas! · 

Entreta11to, os problemas municipais 
a resolver, são inúrp.eros: água, luz, 
~aneamen~o; construção e conservação 
de escolas, estradas, pontes, edifíclos 
públicos; fomento . agrícola, ·extinçfto 
de formigas; assistência social .e tal'l.
tos outros que vão ficando sempre 
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Rdíacl.os ~ serilpre sem remédio. gsses 
dados são bastante eloqüentes para . 
nos levarem ao bom caminho, ainda 
porque · estou certo de que os Senb~· 
tes Constituintes conhecem tào bem 
e melhor do que cu o problema, para 
lhe darmos solução conveniente, tendo 
em mira apena s,os altos interêsscs 
do Brasil.· 

Nes'sa oraçáo quís resumir o meu 
pensamento, fruto de longas observa
ções, para ped!r e apelar para a As
sembléia, no sentido de realizarmos 
trabalho ·eficiente e propício em -be
nefício e amparo a essa nume1·osa 
classe de lavradores das ter1~as bra
si.leiras, Classe que ·bem merece, pelos 
serviços que presta, ·pelo seu estoi
cismo, pelo seu trabalho, pelo seu 
ralor, e, principalmente, pelo esqueci• 
mento . em que tem vivido-, conti
nuando, entretanto, sempre na luta. 
ipgcn.te, para que nós vivamos con
fortàvelmemte nas cidades. 
· Sendo· essa. Senhores, a posição do 

interior brasileiro e a situacão das 
populações rurais em tempos . normais, 
em tempos de pa,z, imaginem agora 
o que estarão sofrendo os habitantes 
da zona espiritossantense ocupada mi
litarmente iJelo govêrno de Minas Ge
rais;. aond0 impera o livre arbítr~o de 
prefeitos escolhidos a dedo e estimu
lados_ com banquetes e discursos ofe
recidos p~los seus chefes? Onde do
min:a, o cangaço organizado p1·oposi- . 
taJnren_te, onde impera a violência de 
uma polícia fardaõ.a . e à paisana, à e 
metralha em punho a impor a von
tade _de Ul_?l. ·tal prefeito Fernanclinho, 

. que ordena c dirige as tropelias, os sa
,quys, a pilhagem. Não é possível que 
o Br2.sil representado pelos Poderes 
Legislativo, · Executivo e Judiciário 
~Jel~.s fôrças armadas, peio povo, pel~ 
1~1_1prensa, pela Religião, pelas asso
Cis.ções, continue -indiferente ant~. uma 
tal situaÇão, jéJ. não cligo de sofri-

. m~nto dos 1nilhares de brasileiros re
sidentes no local assolado, mas .. de 
desrespeito à lei, de desrespeito à 

. Constituição, de de~prêzo pelas · delibe
rações . dos órgãos ê poderes da Repú
blica~ como se não estivéssemos numa 
fêderação,' Não é possível/ que o Bra-

, sil possa· ver, , indiferente, brotar e 
.. crcsc.cl' em seu próprio seio a semente 

da desol'dem política, implantad::t prlos 
caprichos ele governantes que par;;<:e 
tel'em pcrdi.do o uso ela razüo, cm.pre
gando a fôn:a coritra o direito, usan.:lo 
de processos fascistas de ocupação. 
criando ódios e rancores, permitindo 
a subversão dfl. ordem e o cangr,~:o, 

c:)m tódas as suas conseqüé'ncias. 
Não é possível que o J3ra~;il po::;;:ct 

ver indiferente a ~ril;l,ção de novo cem
testado, porque, ninguém se iluda, de 
que isso está acontecendo. O sangue 
de nossos irmãos aincla correrá na
quelas terras, tendo coh1o responsá
veis os homens que hoje náo cum
prem ou não fazem cumprir, a Cons
tituição Federal. 

Terminando, Senhores, devo decla
rar mais uma vez, que o E.)pí:rito 
Santo confia na ação pondCl;acla elo 
govêrno federal, cujo interts3e único é 
fazer cumprir a Constituição, p~u·à que 
exista equilíbrio e igualdade entre os 
direitos ·e interêsses dos Estádos, n[to 
permitindo que os grandes esmaguem 
os pequenos, porque nesse caso seria 
a anarquia, a· desordem, a guerra ci~ 
Yil, o desmembramento -e a ruína do 
próprio País. 

·Há, contudo, urgência no sentido de 
ser ·pôs to em prática o laudo elo Ser~ 
viço Geográfico do Exército, que re
solveu o assunto definitivamente, ir· 
recorrivelm~mte, po..ra que a popu1a ~ 
ção local possa viver em paz e tr2.n
quilidade e trab:;~Jhar, como nós otl· 
tros, pela grandeza do Brasil. (Muito 
bem,; 1nuito bmn. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE. - Está finda 
a hora do Expediente . 

Passa-se à 

0!.1.DEM DO DIA 

Comparecem mais 165 Senhprf.~s 

Representantes: 
" 

Pctrtido Social Democrático 

Acre: Castelo . Branco e Hugo Car~ 
nciro. 

Amazonas: Álvaro Maia c Leopo1do 
Peres . 

Pará: Magalhães É.arata, Ãl varo · 
Adolfo, Duarte de Oliveira, Lamcira 
BittCJ1court, Carlos Nogueira e Nélson 
Parijós . 



1-.~~r;:rqh<l:9; Gl.oq~unir C<:trdg~ç, "li~ 

to.\':i].1() :E1l'eir~, Luis · Oarva,)lm ç Af0.11~q 
J\fa tçs.! 

Rto Qnt~1d~). t.Jç:~·te: q~çq·g~h1Q An:li11q, 
Deqç:léc~q I;;~qa~tr; ç .Mgtil, :Ne~o. · 

P~:rp.aml~UCQ: Novais Filhq, ~Fch·ülq, 

L in13. · ,f\_gam<;muon ~to..g·fl~lhãe~, ~urb:ls 

1\lf.aranhfl.o. 0;.-;qr+l~ Ç::t 1mc:#d..;· V.l~~~e~ 

Lin~ ~ B.a.rb.o:s~ ~ tUl~~. · 
AlB,g·oas : Góls · Monteü·0, ~ilvest1~c 

Pcrictes José l\Ia:::ia e Afonso dê Cr.r~ ' ' . . . .. . . ' . . . ·.· 
•,·nU~9· 

Sq:gip.e: Qrilc,Lho C~ r doso. 
· ~.h~~:- Frlnto . Al.ei~o, ·l;~w;!q (le, V.tei: 

ta::;? J\lot?ü:> ç!e C;;:.t1,;o, 't\e]_ra_ llf ~Xe\9, 
Altumlnmdu Requi;lo; n:~ts çlt~ Jviotª'· ~ 
Luís ~rreto. · 

F,:~pirlto s~:~.uto: AWio VivB.qu~ (:: ÀSn 
dtLl_pal Bo~l~B::s. · · - · · · · · -• 

Dir::tüto l:,edcriotl: J onus Cone ia. 
:.. . . . . ~· -· ' ·, -· . . . . . . - . . ~- ... . _. -:· . 

Rio tlc .Japciru: f.\mnr::JL It\i~;:oto, 

Ed'J~Ú'~lo l)~rivl~~·. · c> l;1.~)s v-i.nto.''f:;.1Ú~o.· 
I1'c~•·r.a>1(}"' "' 1::1"'' 4-Cl' C'o)l·'t n., ,.'-!'1' ' 'l'a· ~.1.-;f . .l_:lf~v ~•J1 .j;-. ... .~1~ 0}: '"""' _t:· .·, ~~~~.:.; ~':..,.~·' ·. ,. ,"':"'. 

\'Hl'e~,. J3r~f5~d\) 'l;iU.Q~~ü ~ nilg\.W·l Çmi.W~ 

Mina.s, G\:~rais: !t:n :::dito V~!Q.qare3, 

,jusçt'-lÍno lfubitsehck, Israel Pi~Ü1.eiro, 
Cristiano :M[l.eh::-do, t.1cx_:c ./UkluÍ.:â., q(ls
ta-ra · Carm.ueina, C$1~o W{~Cht.'\QO, MUo:o 
ton :P.ra.tes e Alfrcrl.o Sã. 

S J_q Pf.'\Qlo: CJJ•i!q Júnior, Goffrecle 
Teles, Noveli Jún~o1· . Ant.ôní.o .FeliciG,l10, 
César Cpf?{a, Costfi, NetQ; Jo;;é A~·t~1i:q) .• 
do, l-I,ç:n•4do Lafer c At;3.li.~.<+ NogW~i.rfl. ~ 

Qoiã.,s: Pectr_q J,Li~1Pvtço, IJ.a~·i~ Ç:;\r~. 

do3o é Diógene~. 1\:1 ~'\~~lbªe~. · · ·· · 
l'v~a t<;> Ovos~ o: Po.nçg. \1.9 ~rruçl~. 
P '.' l'O· · a' • F'l~'- · ·1'o C'Ul.'~"'l.•n•,;;,~ - \\Jr•.tl,,,,.,-. 9<: n .t .. l . .. . .. ~') \' r . _ ,~ ... ~ l ~ ~-ü ~ .L·i_l_.ç: . -J·\\~~:-.. f · 

de :~1.e1o, Lauro Lopes e Aran~is .A,tu1qç:. 
Saúta Catarina : Otacilio Cost~ . . 1~~

lJerto Grossembacher , Hog-érlo' Vieira 
c :t-\ª11~ .J:Q~~<:H~· 

Rio Grande do S~l: O~ston E.~n~l;;:rt, 

AcJroalrJ.o Costa . Brocl1ado da H.o
eha, Elói :Rocha, ".ri?Ócio.tn>ím Ji'D.ti:seca, 
Ba~!§ta ~.~lfd_o, Ante:f{) ~~tv~~. ~~t":' 
tencourt Aza!nbuja e Glicério Alve,s. . 

· V1~iãa Demoerátí c-a Naeio1-u;,l 

J?a.1·á: Ago~tinllo M;o1;1teiro, :r,:;pilogo 
Camp()s. · · · · 

~l~ ~~~ ·. E:.mw,ra:f:~qq. d~ :V:~;.e!t<:W, "~Ç(.ç~."! 
nwr Hoclla e CO'a+ho Roc1rigucr; . · ·1 

· 

Gt?q_n!:: l?l,i;i.~1g .Pgp;m~.t1. - ~,~·..t1a.+-~4~ê. 
Tó,Y{jfft, ~laql~ §u~·àsli,~ç. ÇtçntH J?;g~ 
l'Cir~, ~~nt Ç~\.f\':_;tElq, fi?l'l1C]._nç\ç):) r.rçJes, 
Joà~ .ç.l~ ::CõrJt.~t t·e~~o. E/;hllJ{liQ. ~ ~q;;ar · 
de N:~;u~\~~ · · · · · 
, ~i_Q Çi-r~.l~g~ ~Q N,o\~~c: f,ex\~.qir.;t cl.t 
:=:.ousa.. . 

··.' -.- . 

.. P~r~li~: Je~o fH'.:J\~lQ, ~~n.ªn~ f!)$.~.tro, 
Ii'ernal}.d:o· Nóbr-ega e 05n;lar Atj'ijinq. 

B~fila~:~buco: Lüüa. O~ v~~ca~1ti, - Al~e 
Si-oüpaio;. João, ·olco.phas . e . Oilbe:~to 
Fr~H;~~ . . : ... : . . . . ·. . . ' 

4lªgo? .. ê: · ~r?i~~.:?. ·ç?: 1'1?-:I,<;~l.!lU ç .M$.,ri.Q. 
Go~1~§: . . . 

.B~l~~~: . -Alç,i?>Ái? g_C! Q0;;:vn.l\J~. qtü.yiq. 
,~4a..\1~~-~iV<l.,_ :(.uit~ . V~i!n~~ A~i9t;n~~r ~4~ . 
lee~to ç .ftlJ~ $a\~~9s;_ · . · 

1).\.stritv 1\tec\en~\=· {iat\~'H.o11 Nogqo·~.~ 

ra, ·~~e,t:Nes ' {:.1.~1;~ e lt:u.c~lqes. ti$L~~i-. 

n :u A -.• J ·~ l''"fl'<'. 'P. (~' 'l~:,o lU'llÍOI' Jo·;e'~ J'-~- '-ti\/ '-" " t .. l, . 't , ~~f '"',' ' . f" , f r!J.;. t.. _ -. ~' I _; 

L~~tii~ül c SO<l.l"€ S ~Uh o. 
7'· :1:~n~'l.:'i. G~rajs: Jcy,-:é. ~oJ;liNç·A<:•, N~1;·": 

g-~-d~üh~·s ~·ix:Çr.1, ,, G{.\bt~iel r~~s~p~: , M~ltrJ);l 

C3. ~~Ü:J9S,.. . J.JQ;p~s . Gçwçªd,Q,. Ç 1.-:~Çl.\n!,O 
t.ei~<i."~. · -_ · · · ·.· · · -· · · ·- -

~o. Bav~~; 1?? n)() No~'te.i.r~._ 

OQ~ªs :. ~>.pJ.1Ü\lgq::;, VeJ~4~cq. 

:tJ-4;:-:. ~'3 Crc:::~ o: Agr~ol:.t ci€ :t!r~rrv8~ 

f:l~nlt~ Cl;1i:t rt~l<J.: · · TQ, ·v2trç:;; g 'AW.Q.rn~l 
c Tom às I•\111 tes·. · · · 

. .\ . · -- t- ·: -. •. 

~!ÇJ. cw~,\1:<~~) çlV ~l~l:. Q~ó:J(i(l 'J:'U,~\~lt._ 

l?a-t~(f4_Qo 'Jlralja.~hi.~tC~; J;Jrq.~Llqt1:q 

Bahia.: Luís Lago. 

D~~.t~·itu ~''~(!~w:ü: r.~u) A~r':'e~g~, ~~'~ 
j~Jn~n. · Ji'~rah, V :;ir&~·~ ~ q~o~ · ª~~ücio. 

Fo\~tç.\l~le. ~- ~.~r-te~<? fi~~vQ. · 
Rio qe J.apeirq.: -A-4~18,1~49~ Mat.0.: 

~\liJ.~S (~.~~d;? ~- ~~e.11~ ~\1~~~ .. . . . - . ) . . . 

Sã,_o ~·a 1~lo: O.rJa:riJ,~i .';lilvt:tra, ~O~'l:1C.i.! 
F i oi-i e ~J;.to (!qúd$ ._ · · · · · · · 

Pa\'an.ã.: 1\l;el.q, ~~gQ.. 
. . ' ' I .. - . 

:@.«~W~~.m\lqcÇ!: 4l~qQ Qg~~~100~ 
' , . . . ·' 

Di~trlto -Fede~;q~; ,J.oãQ L\w,~zqu,aª ~ 
, B:-.tfsta . Neto~ · · ·· · · · · 

Rio ~e J~~1c~1~q: · ÇJ:~v .. :çl_h_w, S.Uva .. 
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~ ~ulõ:·JQ3! C&.pim !' C':iliés-d!! 
Brtto .. -

&o Gran4é &lo Sul; 'nffilló C=s!a. . . .. ~ 

Pq;rtido Repu:blmna 

l"~eo: Sousa Leio. 
~pe: riurmi Cruz e Am:>ndo 

Fonté3. . 
Minas ~is-: Jaci Figueiredo, Da

niel OS~, :Etr:nerd~ ':Flll1o e Mtf\-
rló ~rnnt. · · 

sia · PaUlo: Altino- .At•:mtes; 
·:· 

_ Ptlrtiftf) P~r S!nd!cttZisla. 

ceari.: St§!:rio aomes e João Adeo
d~tp. 

P.arl:i4o 1:J&tn(x:titta. Cristtlo . . . 
- - ' . . . 

t'êrJJ,:Utl.liuc~: Al.·.nida Cãz'OJ!.l:a. 
Pa:Tff4o · Eepn.tl>!icano -p;-ogreasi8ta 
.Sio Paulo: Qzmpos Vél'gàl. 

. ,Ve171 à. _ M;:sa ô réquerimento 
ab~o, ciae será sub::nctidó à d:;-
1-il:?é!"ação oportunam?Tité. · 

aaqilere!l'l.os urgc:bcia . e -preferé!:lda 
p:t:a. ·S. · âisc;.;saáó. e '\'ótaçá<J d.o reQ.ue
r'~ta n.<; '79. de. lil46, que co:•::t<l da 
01·~ .:!o D;a. 

_'Sm Sé~ilió1 SO de Abril da 1iH6. -
Li'l'll# Cctii.!c:4nti. - Octe>Vi.o J[G.'!Wa,
ld;~. - tz:.1:; G,e Tal do Fi::Q. Soõri1;ho 
- Jose Ca.ndido Ferraz. - Jose A;t
gu.::tç. ·- A~.A!ves. - Ept.uJga (},e 
CAmtY.>s. - .Jo:niJ:u.'hy. Cà.rn.eiro - Ju.
rli.cy Mti.{;a!T:itcs.-~ iuze Sa7iipa;o. -
E.U-1/ $Gfiió.1. ..,.... Alof:a!o tle Cttl'Vct!!>O 
FUiw. ...:. At~olti1tho _ liionteiro, 
A~t.-·nD.r Rac!,a.. - Fernandé~ Ta.va.
rei - Fé1"r.IJ.1z!Zes T~lles. - Hennes 
Lima. •. _) .tl:i.~_r.eli«1~o ·:Z:.eitc. - So:z.,·-~s 
Filr.a. - ATgt:m~t'o 4e Fiaueircao. -
.~Osório Tuúutif. - .Bémtéi.Õ Junwr. ;_. 
tur.i:.:•(Jo Liiíte 1'illw. - Mi~toii C.:;,,:t.
JJos. - A;tlôil.io Ut:rúz de R~zcm~te 
Catréa.. - llftJ;thWJJ OlzrmP'io. - G!!
b'r:<!! F.. dQS Pa3:ro9. - Mà!JaZidie:: 
Ebta. ·_,.; José l'.ra:·ia. Lopes Cá.!l.t;c:co. 
.:_ Jõ~é B=ij(;c!ó de -1-ndnúla. - p_ 
.:'..{]rtc:tli .Paes . tle :êam:;:;. - Cóclha 
.1Uidri{f4!.es. · Gen't!l Barreir-a. 
Plírja Po1npcit • . ,:.._ f.~am:.el Tti:Vfl-?'es 
~·~r.i~I. :.;.... MC.r'.o GQ11~:; •. ...:.;_ Fer· 
1ut.r..do Nóbtegc.. - An:C:·n<n' .Elogéa. -
?l:r.!.:J U:~c::. ·..,.. 1lt0'1:úie ·pontlfs -
L;:c:l'idcs F;guci.-cdo. ' · · 

O SR. SEGADAS . 'V'ÍA~A ,-· · Sr. 
Presidente, peço a pa!ana, pe~ o::~ 
dent ~ 

O SR • .PB.ESIDE;.''l'TE - Tem a 
l'ara vra o nc'bre Represent:W:t;;. 

. . 
O SR. SEGl.JJAS VIANA <"> -Sr. 

Presidente, &s. Constituil:!.tes: . tive
mos cporttr...úct.:.de d~ o\r;ir, na l'lcra do 
c:;pe-clien:;e, a palavra de um .rl'pT'.:~ 

scn.tante da. baneada: cour.:mista que. 
f:;;.lanclo sô;-,::-e 1.0 lie maso-. :refer~u;.se, 

especialmente, ao. senti.:to · iníerna'Cio-
11S:l a~s com:en:io!-açãe$ d.essa. dS>t.a:r cc
ma luta de c'ts.."=:?Cs,. co:::r.o ~- que 
ma.!Ca, de :mo-ào sangrentO, :li· je:'lla.
da dos pro1etúr!cs con~ ~"'::Uio
rcs reacipnárics. 
- Aludiu também S. E:;:cia. ás co
mcmora~ões áe 1.0 ãc: maio da:=te 
j :Estada Novo, esqnz::iáa. · pC!'ém, _ele 
qtte- nã~ sõmente se C:?leta:t.l'a ess:-o. 
ci:;ta . no- Es!a:do- NcV& m?.s tamOém 
out1·as demérides nacic;n~.is, · co-mh- l:. 
de 7 de setembro. dia em .que, no anu 

.p:tSsado, o SJ.•. G<:ttiliu Vargas rcc~
J.>eu. no Estiilio do- Vasw ai t:isma, 
imlJOnent~ mamtestação }:icm:l·;!c!a 
por ele1nentos do MUT e üo. Partido 
Comunista .• 

'I'ooa vià, Sr. Presidente •. como o 
ilustre Rçp:zz~ntB.nte se :reportou 
àquele_ aspectv dessa' data. quero !em
brar aqt'!i também· que há cut:::-o sén
tido nes5as comemoraço!:S ·--·um. sen
tldo cristão e. brasileiro. E' C)· 1." dt: 
.maio Q.ue c.a!ébram~s -com as ela~es 

apr.oltini.adàs, en'!oentlcnclo--s~ harinll
nics:mentc. o trabalb.aC:or :;:-ccebidcr em 
todos os 1:l.i:cs e ern todos os m"ios so
ciais con1o homem- digno e cide.dfi.o 
ig~Ul a qu~\Iquer outro. E' êsse 1." 
de ~io, Sr. Presidente. que de-;-e
mos. comemol'lll', todos os àn.cs •. ,;; :izn 
as . cl2.zses . unict:?.s. com o c:;l)iri~t: de 
cc.;ll!pl~eensão · r.eirzando Cnt;."c t;.:..--d03 os· 
br~i1eiros, poiqu~ hso é q~e fát:J. do 
::.os3o pais uma grande pli t.iia. Pro-. 
curarmos. cacia ::~no, n::tnter ês~e Cli
ma Ge luta; procuriu'Irios, · cada · ano 
dividir os trabalhadotes brasiíeiros -
de um 1ado _llm gru;>c cC'Ill a ba!;l:ieira 
brasilei1·a, de outro lado, um rn'l1?o' 
com a batldE-11"11. rus;a ;_ n&o será 
Vl'UPlll)nRJ: po:< um Brasil gra.Itàio:::o 
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ncnt pelo bem cslar do prolrtc.ria
dü. 

Um 1.0 de n'.aio ele paz, de ll::tnno
nin, ele dignificac~b.o elo Ln~ beii·:t·.c.!or 
é o que ctc'.'Cmos todos fcsl2:i8r. Ului
to br;.m. Pàlmas. O oi·c..clor é c:nn
prirncntado. J 

O SR. LERI SAN.TOS - Sr. P:·c
·;,:;~;2ntc, PEÇO ::~, p~lavra, pela ~·:dem. 

O SR. PHE.SIDENTE rf\:m a 
palavra. o nobre Rcprzscntante. · 

O SR. LERI SANTOS (Pela or
clcm) - Sr. Presiclente, tive a ho:E.1. 
GC apresentnr à As~~mbléia o segui.n~ 
te rcquerimen to: 

''Requeiro nt:::, ouvida a As
sembléia, s8j::J,m p~did::J.s, per in
tcnnéà.io do Sr. Ministro da Jm
tiç:a, informr.ções ~tO GOVí~rno do 
Estaclo ele Minas Gerais, em t' (~ 

lação ao montante das tax2.s ar
rccadac!cs sôbre ~ogos ele azar c 
:a aplicação dada à ref2rida anc::
cadação nos anos de 1810, •11, 4.2, 
43, 44 e 45.'' 

Br. Presidente, tenho. em mães n:n 
jornal de Juiz de Fora., a "l<'ôlha Mi'
llí.::ira", edição de 18 de janeiro dêstc 
;,1110, o'nde há longo editorial sob .o 

I 

titulo "Onde está o dinh::iro", cujo 
sub-título "O pov:l tem o direito de 
:saber" peço licença para .ler: 

"Agora, em plc:na democracüt, 

f 

o povo t em o direito ele snb::r , 
o:Jde vai o dinheiro a1Tccr~ d~clo 

pelos pcderes públi.ccs, m 2smo 
que tal arrecad:?,çê.o s.cj a ilícita, 
como no caso elo jô:so ·livre em 
Juiz ~le l"ora.. ·E negar e:;:plk::;,çõcs 
ao público, como vem succdcnclo, 
constitue fato perigoso por ali
mcntar suspeit::.s entre os br:-ns 

·intencionados, os crue uinda · pen
sam serem os comentários d :;sa i
rosos, . obra de indivíduos int!·i
gantes e perversos. Para satisf::l. 
~~ão nos homens decentes el e J:.nr. 
<l.c li'ora, aos próprics amic~ e:s c 
aàmiradcrcs das. aütoridaàes p2 :· 
cujas mãos passaram milhões de 
cruzeiros nosi· dois últimos anos , 
Ç prociw que haja uma cxpli.c:J:.-

ção sôbrc o cl~stino- ·dê.Sse din.hel· 
ro orir;inac1o da lama ... " 

Falr-nclo à · ··Fôlh~ Carioca", ·· crn 
.Jni.z ele Ji'o:::a, cntr~ ,outras coisns~ cu 
cllr:.:e o scgui.úte: · · · 

"Há umrt coi:::a grave que pt·ç-. 
ch:a ser c~sch'u·ccicla: . o d.inhe.íJ:Q 
elo jôg-o. No n:no passado · fol'Fllll 

alTCC8 dados CrS 1.1:70 .. 00,0,00. ~s~ 

se cÜnhciro não ·foi es·criturad~ 

r::gularrncnte. Ninguém sabe 
onde foi empreg-ado e Q\lal o des
tino que. tomou. Há quem · diga 
que foi dzstüiacio à campaaha 
política. do P. S. D. no muni6í· 

· pio, no último pleito, por oÚI.cu1 
do ex-govcrnadoi·". 

. O scntiôo do meu requerimento,. Se
l~!v:.i' Presid~nte, não é o c1c fixar .. res-:
poi.1.5nbHicln.des c isto porque, j~. de 
há mui. to, snbern os min.ejros que o· 
5:u Estado vive · em um regime de 
C811lpleta irrespons~bilic.lade adminis
t.r~tivn. 

O q:.:;:: pretendo é qü.~ o go~:êr'.10 elo 
Estado p~·este à Naç~o e pal:ticular
mc:üe rws meus coestaduanos; infor
In:~çu~s ~i:rn~Jlas sôbre a arrecadação 
i1egoJ de ta~~Qs sôbr:: jogos ·de· azar 
~~ que digfl, sem os subterfúgios· a que 
s~mp~·e r2carreu para iludir a opinião 
pública, que apli~aç§.ó deu· ao dinhei· 
ro arrecadado. 

'f~ fato 11úblico e ninguém poderá· 
contest'-1r a minha afirmação - até 
,,: r::}a há pouco.'3 dias o govêrno elo 
E:sktdo permitia a jog;rüina desenfrca
àa, cxi~indo apenas dos· contra vento; 
rcs uma dctcnui.aada taxa, à guisa 
de multa. ·· 

A questão era assim posta em cqua
c:·:.o: qu:::.lc1ucr cidadão poderia explo
rar o· .i oP:;u clí:)sdc que ~.ntcs passa2se 
pela polícia e lá pa.gasse, diáriamen· 
te, a . muita estipul?,cia. 

Um regime àe comr;l:õta hnorali.da
c'!e ::tclmini~~tn-.tivn, Sr. Prf:sidente, cín 
q;_~·~ o Es~2,do permitindo tiin grave 
t!.e~;rcsp ::: :~J à, lei, incentivava a práti· 
ca do re:Jelentc vício e se locupleta
v::t com a arrecadação ilicita de avul
t :1 d~.s somas. 
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Em quase todo o E:stado c1e :rvnnas 
Gcn:ds· o joga C8.lllJ.1Ciava E'\Tementc, 
protcgi.do, RlTIP2.rado e e:~plorr..do pelo 
próprto p:,yêrno . · 

Tal fato, embo!;a constern~s~c pro
fundamente a. gent2 mineii'i?., nr.o ve:o 
aument::.r a clecepção e a· r.ngustüt 
do nosso povo, porque em longos e 
pei1ows anos do cm1sukdo benediti·· 
no; a imoralidade administrativa cm:.s
tituiu um dcs seus ponto;:; mais a~-

tos. 
o Sr. To leito Piza ~ V. Excb. po ~~.:; 

generalizl3.r a todo o Brasil essa si-
tu~.çáo. · 

O ·SR. · LERI S_'\~~'I'OS - Obrigado 
a V. EXcla. -- l\Iu:;, Sr. Presid;:;lltC, 
'prtra que os Senhores Constituintes 
t~nham uma lioc;fw exata de tã·o grave 
at::nt2.do à lei e à moralidade públi
ca eu a!)enas vou me referir ao caso 
de Juiz d6 Fora. 

Na Manchéste:r · Mineirá, grande 
centro industrial e comercial - ci
dade eminentcm~nte trabalhista., dado 
o eleva.do . n~un~ro d8 trabalhadores 
ali existti:.t~ e que tanto -concorre p::,ra 
~. ma tor expa.nsào c f ortpJecimen to 
da· economià i.1scional -- apesar de 
sucessivos, constantes e ·veementes pro
t8stos da po!mla çf'..c e da imp1~ensa, o 
jogo era pcnnitic1o r•.té R.inda 11:1 pou
cos dias nelas respectivas autorida
des. Funcionavam, na referida cida
de, um cassino e . uma outra ca.:;a --: 
est·a colocada hem no coração da ci
dade, na principal tu·terín publica e 
onde erám praticados · todos os jogos 
ele a.zar - . o bac~.rá. a roleta, a cam
.pista etc. . . Estas duas c3.ss..s paga
Yam, cada uma c diàriamcntc, a mül
ta de quinhentos cruzeiros. 

F sta3 eram a~;; "oficinis" porque ti
nham o seu funci.onamrnto livre c 
frr,nco plenamente g:1ranticlo pela po
lícia.. Nos lugares mais afast::-.do:s e 
suspeitos.,. exi:::tüün ainda outras casas 
de tavolagem que, hábil c astuciosa
m..ente, escapavam à sangria do Esta
do' - isto. é, nào pa·gavam a multa. 
. O s·r; • . 'ioledo Piza - O D. I.P. proi

bia qualquer referência contra o jôgo. , 

O SR. LER! SANTOS - Do cha
mado jôg-o do bicho, Juiz ele Fora che-

g::;u a ter crn pleno e florcscs:üc f1~ : 1.:. 

cion::~.msi1to~ nos :J. l'lc;; c12 13 e 4.1, 
apro;~imac\nmcn~e SO C3.S8.s. C::..ci::.t. un;ei. 
l~:J.gavJ. diàriPn'lentc a multa õ.c cento 
e oi to cruzeiros. 

Níi,o precisa ser bom matemf.tieo 
p::ra chegar a uma cm:::lusão defini
tiva: . o govêr~10 elo Sr. B.:medito Vs.
h::\::tres arrec8.dcu, i~i:::it::m:;nte, 111:.1~~ 

tcs e muitc.s milhõ2s d2 crv.zdrcs ele 
ta:~s.s ou mvJt.1.s E;ô)J:·e jcgos ele azo. r. 

Tomando, por bc.s~, o ano de 194:5 
- em Jtüz de Fera foi arre~adada de 
r..1ult:J.s, t::~..~~as ou qml.isquer outras cl:';
nominaçõt:s que p01'ventura pow2.n.1 
t::r as exigências do fisco estadual, no 
ret·erido ano, a quantia de . um millüJ 
qu:tL-ocentos e setenta mil cruzeiro:s, 
segunC.o cálcL~los rigcl'osamente. fc:
tos e que não po1er8,o ser contestado'3. 

O SR. PRESIDENTE- Advirto uo 
·nobre o:·:1 der ele que f2ltam pcucvs 
min11.tcs ps.ra t:=:rr.1~::.8.r o p:·:tzo de q:.:::: 
dispõz . 

O S.R. LERI SANTOS --. Pcdlria <'• 
V. Ex'~., cnt:?.a, m2 coac:=:~L~:::se n p:'.
lavra pam um.a e:;;-jJlic:ação p;: r;sc:d. 

O SR. PRESIDEN'T~ - Pcderia d::r 
a V .. Ex11 • a palavra pars. explic~~\-~,o 

pes!>oal. · só depois da ordem do clia, 
l1áo havendo oradores inscritos. Con
cedo, entr2t8.nto, a V. Exa. mais al
guns minutos, a fim ele terminar seu 
discurso. 

O SR. LER!· SANTOS --:- Agrade8i-
do a V. Exa. ' 

Avultada ~:omR, Sr. Pre;:identc, a :-
r::~.ncac!a à cconmnia pcpular. Adi~ 

cionada esta quantia ao~ astro.aómicc.s 
lucro.s c1:;s banqueiros e demais cles 
pes:ls dccorr:-.mtcs do funcionamcn\:.CJ 
d 2 s casas de t.ro.vcl8.gcm, fácil é im::: gi
ll r.r-se o vultoso. . e1esfalquc sofrid:) 
pelos tr::lboJhadorcs ~~ povo em · g :.: r~\1 
na s u:1 c~onomia privada. 

JJ.:st2 é m~1 dos aspectos mais ínipr.:: s ~ 

sionantes da. imor::didace o.dministra
ti~'a no meu Esb.do e em que o go
vênw, ele parceria com · malandros 
que nucla fazem e nada p"..·oduzem, le
vou a d3sgraça, a intranquilidade e o 
desesJ,;ero a numerosos lares mineiros 
- cujos chefes, seduzidos, fascinados 
pelas atrações do pano verde sacrifi
caram o bem e~ ~ar d e su:t prole e s~ 

Lon:.ararn, por i;:;so mesmo,· inúteis à 



O SR. L];ar _[;:.ANTOS .,._ A ;Pre:fd~ 
t::::ll_. cl~ ~~(r:·êo :cznn ,fi, · l.J:Jlicio;~ .. 

0 ~~r. Fe.lZ:]JC ;Br.!iliJi ,_. NH ·~r~hün 

tch·::., t<J,m~;.t-~lJ ·'· Pn:·fc-~:u:·a ·:·r.~~~,:'! 0 
,.;,J~,·l" .. .,;, ... , · 11' ' 'S 1,;:;,~ .'1'• ·1 ... ~,~1 , . .,. .. ·:; ·"' d. e "'-·"" -, .,.~_-..,;v_, ...: ~ .. \ ... ~I.J - \A~ .'J."'-"'J. ~ .. ·.lt.: ... ..ll • 

rccW,]. · · 

'Q .~. ;t.:SlU S~NTOS '""- :f.' t:::i:·nr: t·~,.. 
;·i~:t#~ .,çta r·~J:ifi.;·:1o d-o .·sr. ;8·-.:?.'..1·:üit? 
"~·1•'1·(.1"' ""' /i; . -=.·'·>tl'·');.'., ·fr··l· ,, -:;-;i 1'" 
~·~•U. .,l~ ... :"':.-·.•· ·""':''T"'" .. ~• ... - ~ , ~. .p .. ,~ .. l -, 111:~. 

'Mp~ . . S;:. ,Pre.:.id.í?nt~, ~t1ã tünd:'l :n.n 
~J !!tl"_o ;:::;5!1€;.CJD ~;:(l<:'f.~ (1~. Çl:Hf,.qtâc; tõó.J?-.S 
•:•c:t"'.S -~'<11-.,_y.'o· ., • ..,·.c: QôJ•>>Jt'-'" · .•. ),.,.,r· ;:·~1·;.,;j .,,q 
.-~ ~ -Lt. .I:J ..... .o, -1--:."'""''' ',..,\. . .,A..!. ~ ·- ~(.l,lt) -.c" ·• -•·""--·~~-L .. Y. . ,.;.~t._...., 

.,.,;:; ~ f'o,'a'-'1. J' '·~r·; 1·:: 1']J1.""'~ :"' p:-r•;•i:l·t:!'•';., r1. ,., , 
'"·U~ -• . ;_ .. . ; I..:~ : \-v ~-·-~!-.-.. . \..,."--''•'"" ...... .l"'....-f'- ~ f.J. . -:\ .· '""-'_,.,_,") • 

Ü.::i b-'·P~"~"'··".''•'-:-' rJc in•JJ', ·di'J1'Í" ~'.,...''1t•, J' '1• . • ... ·'- ~1.·· .... ·,'- -' J....Y.- ·~V .I ... ~::V · ""' .... ,.... ~.4\.:..l ... •, . i. '- :.J.\. · 

.e: a \'@.1'~1 .as .S1,J.~,:; ·n) ul.h~ ~' .ou .ts.~s ,1í'..:=t. r,r; .. 
~J..:.r~ü;~lv ~-::.,)-ecia111;.l'/nt'2 .de.~}g".!!l\l.cta ;L:>;.t:>.:a 
·cstP. J.\11.1 c .o ,c1inh~~l !'D lJRo ,e,ra .. es.r~l'i .... 
tur.n çlp,. J:~L? .é, nuuea. ;f~gl;lJ:(;l./.';8. ,et;-.1 
ha~·L1cet.e.·.;. or.ç:õrucntv O'U quaçlro::J ,ele 
r,-e·!'tdS,r.; do Eztado. 

E! Q?:Í .a. xa.t!íB,o pcc1~q;;.c .a i'.JJ})l~?n:::a 1de 
Jlõ:ÍZ ~e _Bp,;·a Jnü::ga .ondt' . -ç.s~~á ·o. <()1-
~1 iH'irP :2}:t~:·C:;J.çl::J;do c .qu~d .a ~q:rHe.a~-ão 

r.;,u~ é;1e :tcv~: 

A'té ~1~je .l!lfiO Jçi t:S:':~J:::.1'8::',Ghl 2. 0pi ... 
niã.c> 'PÚPiiQt?, · -~ !ês~t.c . l'e.f,~eit-G> .e i~,;to 

}JOl:QU,e C'\),lll. V2'tíÜ:tam::ls, êle .foi •CL.:l?SYJ,a .. 
elo .ps,1·a, fi.ms i·:.'l.<:nn'fesrdt ~.'.Di::. 

'JX)) .ano ,eLe U?1é., ~<.ió .en1 ,Jr.zl;-:; 1cle ;p~,:~a 

't:J não se l~vando f :Ul c,:; nta . a ~1.r11:r:~e.a ... 
<.iação ife.it~ em mlJ;!.lçru~~s .ç,~p;acte,s ,do 
.Es l::l.clo -- um mi1hão ·q uatr.c~..;e nt.ps ·.e 
~ete11ta :rui~ ,cruz~.irc.s . O.m:l~ est.ó. êEte 
c::r~l:leiro? ·Teri.a ,p ex-g.o:;..enH11io:r "V:a
J;::.dares c.om ê~ç .euste~ú:l.o -.a .cup.1p?.nha. 
paJ.ític;;t do ;-sr.2u 'P~a1:tiG..o ou t~~l··ia d~t:~·r

mln~do ~\lma ~nagn~fica .CUJ:it,riP".li-;;ilo 
entre amig:os do PGi"cG? 

F.s$as a.s perguntas Qti.c façp e cujq. 
1·esposta, .estcu co..._;..{), ser~ .a.~ua:rdaél.::t 

com viva an:.::1·E>.~la.cle pelo :povo xuine:,i-:·.o 
e . pQ;r J:f:..cl a ~- :N::LÇ.ã~J.. 

c.,. 'I!t1·e"1•·d·"'J.)..'I." . • Q.,.,, C·~··.'l4· !i t'1 l .. l~·i:"" '\1'1' ... ,,. .J.- . .. . - J~J.!.!. J.Y. \...-; #;,).,.;,;.) • .V't4 V :.J -4: W. . . ;L • , •.- . • 

G ,rno..nlelíl.:t.O . é de .il1Q.VJ.cta9ào ua..c:to. 
nal .sob ~·..á~os 9.,CJpec:tor?. 

Aqui .e.s.t.anws p.ar:a elab-;Ji\H' um ~~s

tatuto p.olí.tjçó, . J3ir,..çero e justo, qu~ 

ate~ ·~ al'p~ra~~P d9 iJQVO fJ ~ue 
seja, ·t&a~Jn.ellte ~ f.'~}Jtm;E~ e~ata !los 
nos.ws , ~e,ntiment.os : deilJ/.).c.r.ãtic.ct> . 1dG 
prc,rqn.d•:J à:q.J..or a.o Bz·iÚl e .à;, HJJer<J.a-
~i.M p~bl.i<c.as. 

1 

· M~-$; ·pp:gul!.b, '.$~·.. ~:r~~ !:J:en:t~. ··~~ ~- · 

cb Qgal•-o.mos a .().! t::: -~:e.su.ltactm ·,J.ílu~:rrl.> e 

t~(t tu :1.ne~ül. a ~.N~çâo) ·.CJ1:1.r~l~~~;O il.il;!i. .'i'J.o.~ 

. m~;:n;:; c1e go\.S::no ou CJ.lJE :?..úi;da tc.la.bl.u;u.7 
. · cl~:o,!Q-.v a i!~fl Hê~c,ia ;SÔ~r~ ,tJl~ . ·.Cf~líe ®i ... . 
cem .M ,e~~:;.;.~a..:.·ins ,Ci0 ;~ôl;l .l~!ll~e;ip :P.~J:·~ 
Yir .mistu~·3.t·,.se CGBl · .a -~·a.lé ~O.'ij;'l. ·· :"~ · 

c::cot.l~ .q.u~ i:;q~.lo;.'a -::o ··v.kio ocrb1i1~1!'·Cl$·C· 

-tcç_ct.o a· cl~:~ÜdíJ .. çte .d,o Es,tado ·.ll ).l~ftG~ · 
de l(:~:á<o a .Pz.rt:ic.ip2X .Cl0S il;lCl".QS áU- .. · 
fct·l.d.os ile_go.l.n1zutB p:~o.3 :ba1:1jl1J.eh-ps 
d::: j&:I,·o. ··nf..o e:.crH.nr::,nâo às .CJ't,J.a.ntias 
u ;·:..·e-:o .. da ~~~.s .. . · nt-1.o . s.,; ü~.tcy.nlJ.u;: .. ·llU.O 
p::JQ 11:l~!}.OS ·J;!;t:1;a f!.J;~licé!!ÇÉ\o :).'·~~oáv-e;l 

ou dc:c :mt2 e ccn:cdl'ren<lo p~ua a ,Q;e,s,_.. 
g·:-:->~pa, ·p;3.ra a JPnCtrh .cc;m(>mi.e~'L e 
pc::tNt. ·.O ·de~~~.p'ê:;:o .tl:E. stttt.s ·rrrópri$: -go·· 
Vt> :~tJ.a.{~Ç?re~~. 

Jf!i.s, .s:·.. :p.l''=.Ei. • = ~~<tB a ri.~~l~ Jl.:tcl,;:que 
te-dlo ,a liln.n.ra .d1~ ,~ a.\1§tJ:r't~ à .~t:R!'t ... 
c5Rç.ffi,t) ela . .ll~fsis-;: .ru .b~é~H. C.o:o.stit,.lilá~t~ N'.! .o 
r:~qur:j·inrmto em :l.JJl·ê.~.o .e p:a,r,l que 
a, Nag.ão . to!l)..~ çc.-:.illl~ciJJJ;:;:j)J,t; ,49 q.iW 
o~SJrr-e ~n<> m~n 1I'~t.a~J,o, . ·hoJe .,g·g,.. 
ve!l'::J:B.r:to Jle:lp .S_;:. Jc2,o B;:;.:·.a1Q.o ~:tôh a 
1w.t~·h po'li'ti.ca. e B.dmini.s-J;.:·ativ~ rl.o 
Sr. ~n-ed~Lto Vala~:.lf.e$ çiu.e h1.feUz- . 
m~·c .~i'l:lcla ni!Lo se cmn-"enc2u, saata 
ii.Jg'::} . .f.l·ll~üa-d-e, ·de .que já é ta:r1po ele ·!"'e.~!~~ 
ti1,.t:tiJ!' a.o 'Pc.D'\r.o m.i'nei~:0 a sua ·O."trta · da 
alr cr.rrii;a. • 

Qu·e .o f.a1;a ainda em lE.m,pp e p3r.a 
que nas :deiçé·?S que :se ~prG>;iÚ.ls.rn 
n~v tenha; o . s~·. V.a'ladarés', a . D)Ji.lGl. 
decs!Jçào .cte .sua -ca.1·reira p..oÜt1ca r . .s
stStindo o p0vo livr·e .co~lSehmt-e de
vot€JJdo à. grancl·eza do setl :e~ta:ôo, co
locar nas u~l~·as a 3ua cé::lu1a qú.ç n&:;>' 
terá a~~n~s :a .si.gnificaçi3.o ele 'Ulll ·v<Jto 
ma~ .IQ: tributo que ê!~ ·vai pagm· ·-p::rra 
que ·yo:tt.em ·a banhar as .sua-s mvnt.a
nhM g{;n:er·os·as, elars.s nl'at111ãs ·ele :Sol 
que espanqt-iem a:s trevas cle úm. pa- . 
l'Í'DC'Jí;' '1-fr;tSbl'\OSQ. 

J!l :J_j~lm . o n1i1J r~ 1 m orgulhoso 4e ..s.e.u 
tül'l'i!.o tis..t-al voltar~a a. t?r a..quiJ.o que 
s~mpJ~e . ü~ve: justiÇa, 11berdRdc dil'él
tn de prnsar, gara;J1~1a e ~-n.1pa1·o ll1.l'a. 
O S\3Ú trabalho fecundo e realiza~cr, 

E di~~elHio ,graçaB !'l D?U~ r:> mmeiro 
queb:raudo at> ;&lf:~mas qt;e ~ pre~di~ru, . . 
livreJ generoso., t.~rá. escrito :rm Jd:.st1J .. 
rhl. ~i'VieiR. de ·seu Esta~o a pâg1nu. 
irnorta..l d-e .quem 1:u.tou decri<hc.l:a .c hra ... 
Y ~\ mt:nte, pelo ~::u dinito c 1J13!Ir.; .sua. 



ll'lle;.• d.~ . CVgito 'b~m} ?t~·~,~;iÚ~ &~%. 
i'ei1!tfl8• O (}flf~.rip·r é w~'llt?.prí'lf'l.$-lt·~ftdo; • 

.. O r§:Et.. :P .. \ '0~0 SJ.JV .. a~ .. T.lt: ._ ~r~ 
P~~~~tl~'ht~, 'pe~o ~ P~-l~1vra, Jiela. or· 
-del3i • 

. o .sn. Pll~J.Oi.JNT'Ii - t(;m ~ pr ... ~ 
1-, ~1"0 ,. l" .nh .. n -ri ~'~l'·5&~l~/' . ::'J.t~ • ... ..k y·~ ., .,_,.....p.,,.. +li~~ ' . 

O .. SR. :PlÜJ'!.~ SL\RA~~' T~ (1!-'det
oY(lef)z) ' (*) ·-- 'Sl"~· ;pr~si<;l~l~te, ~f& 

.,·, I . .. . :1 ~ 

2-t~n·e43r a tlm ap~;l9. ;. l'n:.nt en •• ç:e-
çatlo p~lo C~fttro dPS :tr:G,lttltnos do 
cr~a!.á, êl~el~cle <:{U~ «>PJ,l~j'la o~ que 
p~l~ffl 8.iJusue~3 d~ ca~!l. e111 mi~1hs. t~:·~ 
ra -- a,pêlo c1u~. segg.ütle> me \)areoe, 

· r~fltte G d~sejó de ·tvti~ og h1r~\.lilinos · 
'b:·a,~H~i1'0J3, ... ~ fornwlet r~quer~mel'l* 
tb, ~. rM~e1to ctt? t;1~l YCl.l W\''.';'.41· 
ta1•, ;nú .Ui;<J. 'qU$~'ião de o:~d~m. 
o requ.el'im~lüo ~ o sc~·uirJ.te: 

·ll~U.~~t~J'l'fô 

· Co~'J.~lc'!~!·~.ndo que, ap:::sar ds.s t';;;.~h11s 
obz~rvada6 na, :sua e~wcuç:fw , o De-

. creUI·ld 11,0 a. 739, qu.e oJ3p')~ ~ôiJ•·~ 

os . a.luguet3. ele casa.s, 2,tenuon, l:,ek·pc 
par~]culª"l.", e de: alg'um mod.~, a ~ltt:ê.O.
c.ão de -a11g'ú.~tía que envolYe :1. popu
i&;ção bt~sr~elra, a. bra.ço~ qo;11 tJ.nla 
c1~e ecolifunica s~m. pr-€c~den:es; 

Cm1s.idera1{.do . que . o prazo prc~.isto 

i'1o árt. 1.0 l:'lo r.efe; id,q dipl-.Pl/.a l;:~al, 
pro.ibittro do lll,tm.1ento do-3 f!.lugu~i; , foi 
prb:lr ro~ado' até· 31 de Agósto cl.c cqr
r~iite éÚlo pelo ~r~to .. ld n.o "i .. ~661 
âe 16 4~ A ti1·n dó!! 194P,; . . 

Considerando que a cnse cconõr.m;:;s, _ 
está: lo11ge 'de ser 'clc}).e~ada, ~m t,azãq 
~a· lfU:iJplitu4~ a em€! ~til'lj5'iU ~ ·1~ so.
ntente ago;·;t s~ Cfitarcm. en::Jo.mr~d~ 

il;::xadas 1~cr~ç1e ~elJ. t.íclç; .. 
· Co.nr:.ld:e,-l'mijo Que o gove;rr~o. ~m do.

CUI.l'Le'litO~ oficial~, aprc~o~ a pcce:;r;í .. 
dadê de impeclir maior e!eYPf,#.t> do 
cuito· cta vida, com a redu.ç~.o ·d•:;b p.;:e
ço::> das Ut!JJ(htc!e.B; 

C!ll'lf;lid,.~ra!'l.do qu.e, à csta.s co.mJ.k}ões, 
n~o sa ,comprec:ng~rlfl, qualqut::l' rn~

. jç)raçi.o &ioe ~luguMs de impvcl.s. pkt
teQcit:f,, ao que se B.nltJlCla, vor elel):~_en .. 
tos illttf~a4o:;; , atr!lvét,S de m~uw
:r1.a1s .e' ' "pté~~etB(>tte-,j a.o C!lef~ do 
{fP~,~~'l.<l~ . . . 

~er.tl~e.tro 

à. Méf.;a d \1 A~·: E'll'JblBi~ i?/ Jª'- ~ê.~\t~ ·~.· :l<.!. 
(;o.~, ;e·,,, .. lo· PO.· ~ _ il1tr.i·.;~if.>,1 io do Sr.. Nh 

--:"f-~ ~+"! . , :t ·• - · .,,~ ' \ : -"<'\\: ~ - ~ -~ ;.. - - ... ' ··r 
niatr~ àçt Ju~tiça:, a, cQtWQ~1i~·u,_q1)~. (•::; 
~s:r revlgo.ra.d: ... ·enetuantG p~rJ~n:',:z! · ;;~-· 
crJc.:e a f:,r·.; .• ;~v~::t.ção . pt~hsta! :no .v·~-· 
cr-;t_~ .. l~i 3 .. Q :J -~fUi. <ll1 li: ti~ A~J~-n q.;;' 
1015, aclv~~ulrJ.Q~~~h ·aQ l'lKzmo. t~.m;)8 . 

a.t1 ·meçUdu§ 'nl.Q . ª' cxr~í.;iân~Ja ~~ç;, :_r~ 
· aconflGll1;:>.C{Q pa~·ª· evitar ~~~~ :QQ~t~_'!\1~~.~.,. 

' ), . . t j . 1 O'<'!'~ ., ,,j_ ,f·,, _ 
m~ lmrl.as \1!~ · <.~~il'!~·-·i,)·~ :tf~"'~~ "~4- "'' · 
vor dos iJ1ql.ülin~. . . . · 
~so Q rcq.ue..r1m~n4Q~ s.r. ~At~~çU~~ 

te · · · 
O Sr. ~~QG(.i.M Vta~u ,.,..... f:'ç:r:tTlity

v Ex. um · aparte. J4 e:.;íste 1ncJ.J e:- · 
c~~~o · a. prppé}~ita 1111 ('Jgiuis{3~o · ~~-
I!!studos qas lnõic~võ~~. · 

O SR. PAUI,O SARASA'l .. g =- ~uer 
c11zer que o prob)ema ~ n"!lil.lmente l}a.,. 
cionai 6 niio ~perms d.o G~aríL . 

Mas, Sr. · :Pl·e~iden.te, votJ. P~H;lSfJ.l' ª 
01.l~5Lào de ordem. 
- v. Ji..i~L out.J·o clh~ . a yespr ito c~o 
uma jntcrpel::u;s.o do xwb~c dopub'wq 
Sr. Café Fílho ~ôbro r~c.turdn1eutoF,J 

chJ. prd,t;Jm. tio clía, dtc<:1~rou que ·só ~JCI'~" 
der!a, re.ri.1e:ter diretamerrte às {l.tl4-J~ 

ridndes; ·~uelea que não e~tiv!.'l'~s~m 
subt'rl:etidos à con~tôera.ção da Oasa. 

Pergunto. agora: aqt:~etes cujo() G.lf"' 
tore~S solicitem a V. ~);. hn(;dJa,ta rec 
me~w. ã.a .ru;tol'idadts com~'tetr:~ntes , 

de:I.~P.do riara depoi$ 'a di,s(n~são pe- . 
12. As~cmbléia, podeú1 ilie ~· encumü'illa .. 
dos l'1ê2se son~id6 , ou Ullll;'~ coWJa pre,. 
juól.ç~ a out ra? · 

;ri'J5,~R o. qucr;;tão êe Ofti~nl . D·~~(Je J$; . 
se v. 1:x. .elltfoQ..ei· que t'!.J17a <~O'l í-•a 

prejudtc& a outn'l. ~Uctto dl~9<'!HS{l. 

dà discussão do reque:!:hnento, p r.;.ra 
sel' enviado 11nediata1·nq~tc ~o po4er 
compet~nte. · · · 

. . 

O SE. ~R.ES!O~'r'!i; _:. Peyo nlÍi>~ 
ponct.~r qu~ o Re~1rn~11to ~fr, ~~~ . ~~, 
nhm:es 'jt{'prçM~P·~;:?J.nt.es cs~.;a fa.culcüt
ck '. M r.:.s ·· ck~;de qÚ.e ~: '!] :req·ucir?v · r;cj ;l. 
oEvü ta (l .Ar;:.:cn'l.b1\!3al cvic1cnt emt"l'JtC' 



faltà~rné· initorid;;de -11ára ·deixar de 
consultá-la. Quamio, porém os re
querimentos sâo .feitos diretamente à 
. Mesa, o Presidente os encaminha · às 
autoridades competentes. 

O SR. PAULO SAB,ASATE 
Agradeço a e:xplicaçilo de V. Ex. 
Ne~sas condições, envio à Mesa o 

n:quc:i'imento, . dispensando a cliscus
sào em plenário. 

O SR. ALDE SAl\IPAIO - Senhor 
Presidente, peço a palavra pela or..; 
ciem. 

O SR. PRESIDEHTE- Tem a pa
!(,n·a o nobre R8presentante. 

· O SR. ALDE SAMPAIO: - (Pela 
·ordem) c·~t -Sr. Presicl(:nte, tenl1o 
em mãos um telegrama que m~ foi 
dirjgido pelo Presidente da. Feder::,-
ção das Indústrias de Pernambuco e 
relativo ao aumento de fretes Ruto~ 

rizaclo pela Comissão de Marinha Mer
cante. 

Antse de proceder à sua leitura, cl~
sejo fazer brEve conu:ntário. 

Todos temos conhecimento de que 
uma política de estabilidade ele lE~

çcs está sendo 1eva1:la a efeito p~lo 

Govêruo. De acôrdo com essa orien
tação, pretende-se n~,lo s-ó congelar os 
cham?,dos lucros extram:dinários co 4 

mo tabelar os preços, não deixando 
que êles venham a subir. 

Ora, discordo terminantemente ele 
tal política de combare à inflação, pe
los efeitos desastrosm,> que possa vir a 
ter sôbre a economia mtcional. Não 

I 

crc.io mesmo no resultado dess2.s me-
didas contra a infla~[ta, quando não 
se combate sua cawsa principal, que, 
no- momento, é sabidamente monetá
ria. Foi exatament2 o excesso d~ emis
são que oct>,sjonau N:''a inri ~:.çfw , üni- · 
CR no Bn~.sil. De m:;q::c::iru que a pro
vidência primordial elo Governo d::v1a. 
ser no sent!do de reduzir as d ::: ~~ nf..:: c.s 

• I • 

püblicas, e de que não se tt:m ccgi-
kdo. 

Mas, Sr. Prcsident(;', ocupo a trlbu
Da para lêr o telegrama, i:~, ao mes 4 

mo t zmpo, cstranlü>.r que o Govênw, 
certo de que sua política e-;::onúmica 
vai dar resultado, seja o primeiro a 

. ( •:•) Nfw foi r 2visto pcw orado:::. 

dcLurpá-Ia, fazendo com qu,.e os pre-
ços suban~ obrigatoriamente, pelo . 
tr::>.n:::pGrtc dns mzrcadorias, .uma vez 
que aui.nenb os 'rrctes marítimos • 

E' o que desejo sa!Ientar lendo o 
tf:l:grama do PrcEidente ela Fedcra-
~·t.o da.s I~1dúst:!."i2.s de Pernambuco, 
cp_1c também estranha essa atitude, 
ccn1 n1uita razão .. 

P2 . .sso a l~r o telcg:·ama: 

"Trs.n\:c:·cvo tclegr8.ma recebido 
r,qui Ccmi.:::3ão 11:a'rlnha Mer
cante abre aspas a · p:utir 1. a 
J\~aio ·vindouro aplique os seguin
tes aumentos naveg·ação maríti
ma 35 por cento sôbre ·fretes .tô
das mercadorias e~~ccção gênercs 
arroz banha batata cebolas :xar
que farinha marldicca feijão mi
lho e c·a1·i1e verde. Açúcar e sal 
também isentos ·s. té ulterior deli
beraÇão ü;cha aspas. Serào au
m.entaclas 25 per cento as taxas 
ntml.is E2rviços rcbccagem alva
nngas l<:mchns saveiros e ;30 por 
ce:~to preço paE:s2.gr::ns. Est8s me
ci.~das mcn1cnto Lóide Brasileiro m
forma grandes luc:rcs .são injus
tificávc:is. Cid Samoaio, · Presi-
dente FederaÇão Indústrias Per .. 
11ar .. :buco". 

Era o que tinha a dizer (Muito bem,~· 

m ~; i Lo l• em J 

. O SR.. DARIO CARDOSO - Sl;. 
Presidente, _peço a palavra, pela · or .. 
d~m. 

O SR,. PRE!3IDENTE - T em a pa
l:?vvra o nob1·e Representante. 

O SR. DARIO. CARDOSO: -.- <Pela 
orclcm) - Sr. Presidente, pedi a pa 4 

lavra pr1ra enviar à 1'/l: esr~ a inclicaçào 
. qt:2 p~ s:::o a lér: 

INDIC:\ÇÃO N.O' 58, DE 1946 

Sugere ao Poder Executit·o a 
crmclusêw do prhnéiro · trecho· tlu 
Tcdouia. "Tran::;brasiliana", em 
Goiás, e .a conti'nuc~çe.o · da aber .. 
tnra dessa via de com:unicac:á·J, 
através do vale elo Tocanti'ns . . · · 

h squeremos, por int-ermédio da M?Út 
ela Assembléia , s ~j~m f..::it.a:; as ::-:::
<'T' '1~ c ,. SLl 'l' r.-<··o- "S n n Pod"' l" ·Evec" ~. : . ,,, . b 1 4- ·~ "''-. ...:J 'b'-' ~..,.~ 1; .... ~u •. 4lrr. -.1 ":" .1 ~v • 
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a) conclusão, rio mais ~urt.à p~·Bzo 
pvssivei, · do primeiro trecho da l'odo~ 

''ir. "Transbràsiliana", constituiclo n21a 
ltgação Anápolis-Corumbá-Niqtic \tt:-1-
dia·; no Esta.cJo de Goiás, o quai. já f;e 
e1wcntra em · adeailtado estado ck 
coúst:::v.éão: 

b). c;ntinuação elos tr~tb :dl\~)s de 
abertura des~a grande r1a d~ c~.mnwi .. 
cs.çãa, que ligará o norte a·) sui do 
país através do vale do To:::J.nti:::;;, cujo 
t::at;ado, f::üto por técnicos de e..:nnprc
vada· ccmp8tência. já .se acha i !J c~uí

d-cl no l)lano rodo\'iá:::io n~, ~: ·:na 1. 

Justijicac,;ão 

Dc.sn-e.:eessário é enc::tr2cçr as ra:Jh
gcns dJ. lig8.çã·a, P·~lo centro. do r~arte 
com o sul elo país, pois qu·-.: essJs \':J.:1-

tag~ns r:ssalt2,111, a tóda luz, aos olhas 
d~ quer.â quer que ·medite sôbre üS l1:l(;
so:-~ grançle::; Pl'óbl':m~s econômicos. cs
t: :J tégicos e mesmo .sociaL:;. 

As difi~ul.d::,d~s que exp::·i!net, tamcs 
rec.entemente, e ainda L1G.Í2, n•J '.;o .. 
c::mte aO. abastecim2nto elos E':;~ndJ.S 

do sul e do ·c2ntro C:o p<li:s c::: ;:;_:1 e 
açúca1:, p.or motivo da ·::u~rJ.::.' nsà"J <io 
t:·áfcgo ma:>..·ítimo, provocado p2I~ gu:::l:
ra submarin::t, constituem p~·ova suEci
ente da ·necessidade da ,abertma de 
\'las -k:r!·c:st:rcs . c; e · comunicações qtle 
?.rti.cuknl as dinrsas 1·cg:5% bl"i1::ii

le!ras. 

A ·ligaçãoAnápalis-Corun1bá-Niqu·:
lâuclia representa a -primeira et:1. ~-J~ da 
grande artéria que hgará futura n:í~n
tc .Belém do Para a Santan~ d o J.,i
' ' ramcnto, no Rio Grand-e. d;) Sul, 
at1·a vés do vale do Tocant.ins, confor
me consta do plano l'odo-r: iário 'nacic:~ 
11al. 

A partir ela cidade goiana do Pei~;e: 
a na veg:J.ção dês::: c caudaloc;;u r '.:J 0 fei" 
t:~ pm· meio de embarcnçõ2s 1t,3·~ü·as. 

:Nas épo~as chuvos::Js, tais emb:l~·~ :::. · 

(}ões sobem até a fóz elo T : cantins, 
situada a p2quena clistànclu d ''l. cidac!c 
de. Niquelân;:lia, pontu te: ·mini!l do 
prini~iro treeho, cujos tr·1b:1.lhos já 
''ão muito acloantados, fica ·:ú1o as .sim, 
uma vez terrni.nada a construção dê.sse 
primeiro · trecho, a cidade de Anápolis, 
servida pela Estrada de l<leiTo Goiás, 
em comunicação cliret·:t CfJDl B 2lém 
clJ -Pará, ·o c1t1e re}Jre::e.nt.a. ttnlfL 1js·~ .. 

çác, · em hora ~i11.da precária, do nm·tc 
do país com o .sul. 

Cumpre acentu3.l' que n liga.ç:;:.::> ele 
Niquelànclia com o T·.•c2.ntins e · de 
ta: maneil;a, fácil, qu2, 11-() pGrlc·do 
agudo da guerm, quando grande era. 
a procura r.lo cri;:; tu 1 da rucha, esta 
matéria prima era transp .. 'Ji:tacla, c.a; 
refe1·icJ.a cidade a t.ó 8::> margens do To
cant~.zinho, tm caminl1ão, p.eias es~~·;,; • 
dC).S de tnJpas ·e baiaclas, o que eviclen~ 
c.ia : as ótimas c:::mclições do ten:2no 
para a ccnst::._·ução e conserv9.ção dê 
wna roclovla de . pl'imdra classe. 

O maior óbi·ce _à ligação do norte · 
f.FJ sul do pais; coitando o EsLtdo de 
Goiás, que é o .caíninho mrüs cm·to c, 
pcrts.nto, o ·mais indic:?.~t'o, é constit·~ü~ 
do p2!o grande espigâG div:;,s~!" · das 
águas entre as vert€lltê~ nni~zô:iica. 
e platina. A est1.·ad2. Anápo1is-Corun1-
bá-Niqüe1âncl.ia, está. poré:rt· ''enc·2:ico 
êssé ob.'!.ti~ulo e ating!~1:1o c :::'!n)lo t::t~ 
boleiro qúe se csteri.:ie até · l':ic!t~clân-

. dia., 
Outra dificuldad-e à .li2·.::..-;âo rdcricla 

r. op·Jf:~a p2lo M:.:tr:tnhã,.l rw··11~ c~o 

Toc~mtins tm s11a ma.is alta cab2e0l
r~;., e que é .at~:av;:ssaclo 11ela e<;tl"l:-1.::-lf~ 

em fó:::a. Também est::t dificulda.~l·::! 

s ;:,r:i superr..cla pela ponte já e!.11 c:ma~ 
tt-ução sôbre êss·e , rio. a qual por§, 
f:::&.o Paulo. o Tr~àngulo Mlneü·0 e o· 
sul ele Goiás em conmnicação com o 
norte Gob.ao e a parte navegável do 
Tocantins. 

Posta em cv1dência a vantagem da 
c:,tt'ada em aprêço, no tocante à li
gaçã<J norte sul do pais, cump1·:~ e:;a« 
minar se as posibilid~des econô!nic;:,:> 
ela região servida pelo trec~1o t?m cun::
trução compensará a <::ua conclusão. 

Deb-:ando G.é parte o grande Yalcr 
csLrntéglco dessa via que. por ~. i 1;ô, 
j ~Istificaria essa conclusão, focnlisrr· 
remos. em rápidas palavras, os imen:.. 
suráveis beneficios que trará para o 
País, sob o aspecto do desenyolvih1Cl1 .. 
tQ da economia nacional. 

A sua construção possibilitará n. ex~ 
vlonwão das euonncs ri.quesas mine~ 
r::üs do setentrião g·oia.no, como o ni
quel, o om·o, o cristal de rocha, o co~ 
balto, o rutilo. à mic.:a, o saVtre, etc. 
:rdas n§.o é só: as po::;sihnidades agrí
eolas da z.ona são extraordinária~. A 
partir ele Anápoli.s, !-iáo encontradas 



't~lT~~ clf. ~'!'.~~~ ftr .~HW~r-le e ~Pl'O- , 
.w.·iaãas pira o culti:vp do t::Jgo, 
"í.CJ~.p_.wj~ dos V~.L<.·O.dro:> .' r.l.r) ei.fé, 't\o 
0\l'l'Or., ~o :(cijã o, do nüJlJ..O, .do r .\.:?,·o
<W9, 4o Jmno, da cal!a de aç:Ú..:?<'-1' e ' tl€ 
pl~nta~ t~;xteis .· t:;. p,artir cl ~) .lü'p,ru· 

, dérwmina d.o "t.1.at~ d9 Sa 1oÜJ)o" C()
' n:i~ç~un .26 ~nt?rnJ)náveis f:lor.:~Ü\5 de 
t~ÔC~ b:;d~RS$Ú e jru.'lai;L ,:\ln;~l1~; . .-;.m 
~JndR. na' rcis!'i.f;.o ~.s · pir..nta3 medJçi
.rt?.is·· c ~·.:3· l~l~~'!:iras çi~ lej, podençl.p s:er 
dt.s,das ept1·e o:ür:.1s, a ~.roeh·R, a pe..
ro};)~,. o ce.ciro, o 'b.f:l::t-ll).O, o n.ngico, o 
jacarànrli e o i~é. 
.... T.ào feq.zes .tão as t-er,r.as ali, que 
lJn:l litro (16 t.rroz dr: 1Jl:3.nt:t ch~:g.a 
f-1. pl·od.lJJ,ji!' l)ovecentos e .até mil li
trO>"> <!e colh::ita. 

O,s c.F.n)pçs im~n:::os ~ c.o'bcrtos çJ..c 
r·icB.s P$-~tazetrs ,nr..turais pres~a:m- :~e 

::ttLmirà~·eJm~nte ,ao desenvo}Yi.t:n8'nto 
rJ.;l. ·pcc~lári.a j_(i, ;;Tand:e}nente de.)en·,·9l
Yi<l~t ,na r·ca'if,o, ~enclo rara~ :;,;.; . epi.zo ~ 
otias .que .a:tr.cam os ret~::.r1í'H)5. 

1;. rfOdO êr::se enor.me pOÍ,!)~'l(!il)J. (~:"(' ~ 

· :r!ónü;;o será inobili:;; :ú·J.o .corn · n F. i.: '.' r
i:ur.a da rodo~.ri.a n. q. u.e ~~c~~ e:;:.:.:::+~os 

l'Cfel'irl.C~O. 
I o . -

Sen1 Cl'i.Yba1· . .go do seu g)..'i>.n.d<c Y:;,Ior 
~:cox:ón:J.cq ..e estr.at égJco .. pi.·oprJ.a-se 
que 8, .sua colJs~n.tç~.o estã. s.oo aoJ'28.· 
ça c.le ser p~n~Jjzada. 

Se tal a.c.rmtecel·, z.Jém. ào imper
do~vel ê.r.rQ .q~e ei,;sa p :u:z HzaÇão re
Pl'et~nt.aré, par.a a {;C02~.o:~ia naçi.onal 
-- pois a ninguém m !lis é lidto igl}C

l'Rl' .ciue o u::. :~.Io.t· e n~.:ai~ d~ cis:rç p::..e;30 
a f~er d2d.p para a soluç2_.o do ho;~.so 

rno,Plema eco,,1óÚJico con::i.ste 1: D cte
:'!~m·olvÜ11.Cllto ~;w 

1

trt:~. ~1;;;po!"Lqs -
llC:J.n·.e.t~.ril. í1 m-w i(la lultoso · pr~ju~w 

JJ::'.l':a os cofres da :r-~~tÇ{w, t!ft).a Y.e~T, 

que c~;l.'ca de ·doz-e milh.õ::~ ~e ç.ruzei
ros !or~.m já dLsp"ndJi!c.s eom a h~Hi
:>ição ào !lla.quiná rio c l)t+t~·os uw.te-
1·iai.s e cop~truçã.o do trc.(3llo baf'.'Ú.n
te c;::tç-l!~o já. eoncluíd'P. P rr rDJin 4a a 
constr u.çft_o, tu.do 15e peJ~cter~ . · 

• I , 

A situaçã.o econômica do Bra~vil , é, 
poi~ 8~m Q.úvida , l;i'~L'o'e, m ab gr;av~ 
:ráe:::mo do que a R~t:uaçí.o flno,r:cei!!a . 
E pata rt1 ~:o1,·~-!a é · ir),(J j :::pe?l:;~vel jus
i r:mo1 tz c:ue se ~bram ri~;:J de accs.::o 
1 ~ :.:.u. o ü1terior. a .fim c.té c1ile pcs:::a, 
''~;r fr:;tR ~ y,alprize.r~ã.Q cl9 eJnpçnw 
ln nn:~. no ,. ;;. sua fb::>tçfi.Q nos C r1.m ~JO;,, 

cc•nciii;Po .s-;lll: qva noíT. pta.r a o inc.en.tiro 

~ ~.m:nenLo .. ó4t p~~·du~io .1?-JA.~iot'l.:J.l • 
N ào .é. pol'éJU, p&rs.Uaan(lo obs·~.;, ·ç~ .. 
m9 ~ foqdizaó.a, que ú~ ~~ti·nl)jií .êsse 
de.~idcr~.tp. ;A~ nwl). d~v~m ~.1.· 
.sP.sp-enski.:s · ·são as ~unt~J'Üt.S t 
::so;t1 valor ecm'l.Ó.tilioo. · 

tíin dos erros mais · col'l'enttos no 
Err-.::H tem. sido -o pfi, i~Jt~ 4Ó :Coiitil? 
nuiQ..o.de ~. cl,lllhl!;Str~tlvq, , qlJ.e .:;;e rp.a, 
niLe~t:t .so!)re~q.dp em rel~!(ãÓ a.c;s 'em .. 
pr~e.ruHmentos de gnuJ'ie · vulto •. :Çie 
pr~ponder2.nte ill~r;i·ê.sse · llá:t'~ a CÇJ~~ ... 
ti ':5.<1 :;tde. 

f:sse 1J1.Q.l precisa ser erJ•fidj.~p,do. 

·De nlister se torna o <J.1a.n~ono (]_o 
imecliatibmo .em "n~tél'iB, de achi~~1.1is• 
~'1'" ,,;; o Os n•I'~I1}-' Í'" :., .... 1'')l'ee·l'lC'1r,· Íl"l'l"" L v .J.::c. • , \!J v .. ... '.;.l_ ... :.J ~~.:, ,u, 1. _ - . . ... ..... v . 

tos, .ô.:e conclusão .n~=J,turs.lm.ente : tle· 
mora.d~ sàD. pr.ecüsam.ent~ ()S · .fiU~ 

ln ni.ú!'\:5 :wmz.s ele b~n~fi.eios hão ..(le 
Íl'é Z( ,l' ~'- CI il»i.fs. 

s ejlc_o ::>, • · Tral'!.Sbre.~ilis,,:Ja'·, ()bra 
' t1 r ~ :::a nfti:Ul'.é/.~P., 1.\lJel:;mos p;al'll O 00-
v :· :.~::;o da Rcpúblic~ l'lo senti'4o · de 
~;Ei !I f o s2ja. l}Z.rali3acl?. a $Ua con.,~ 
tn.::ç;~::: . ní.i.s. 21.0 contrâ1r.i.o, a.ctl~rs, .. 
fia fJ eo:.1cluida ti'))r:.'~ro · do 1nais curto 
pr;>,~_: J pos,:;i..:el. 

s,-Ji ci'(;.s S·3::i6~f. 30 de :R'bril de 
184q. - PÚ:ro v:.~'aovico. DCC!'ío 
CGrâc:;o. - G1~Wtt:.r-1ne )Jat:icr. -
G a!~1w Pa1·tml~o:; . 

A ím!n·1núr. 

1-~ cs::c requerimento, Sr. rres!dc:tt~J 
a b?..nü~!. CLI. gui<".nJ. f;:-z um ~t~t@lo ,ao 
Fo'::e:: E"~~cnt1 vo n-tJ ~e~1tido d.e -f1UJ3 

. nS~O . sejam s u s p e ll-305 C.S traD.:?.ÚlCq ~I) 

c(,n skuçiw d!i rct"cric.la 1·odovi~. ~rr~~-;is ... 
lm:: ~~I1 ::::. na, no tr~.\::ho A!lápoE~~Niquc .. 
H:n:Ua , em ra:dc d.e h!tY~r che~;:..ó~ ~() 

t;cn co•Jhecimel1to que ~e p.t:·e têtide p8 .. 
rB !i~.?..l' tlü trabs.lhos • .C.Olll .a:rtJ;·v~aclmí>s 
p;·cjuízo.s p:u·a o E.zt;::.do .de G~)2f..s e 
V?ra .:a ecopm~J'i.~a l!~::çi{.l'!'f~l. 

Pela p~;:. la'.'l'\1 cks llls:is cmil'!.~r.tt~~ ~ 

s ut oriz:ulos Rep~::s~.n t:1~1 tes cl rJ,~ t í\l. ç~:;sa 

t ?.m sí clo f-Jr.: alimd~ !L neL_;.~ ;~s~oaçl~ ~o 

cie.so n olvim :". r:to Cl03 t~·v.~lsp·.:>rt~3 iJQ 
País . 

.Ainda .outc;;n ccupa-rs. est;i üi~Wl=t 

.o ilu~tl'e l'~lJ:;·cs~ntant~ do .P;n'.á.. klp· 
l 1 h o;r J..goH inho M9Ht~iro, que· -P~:3 .e'iu 
L'Yid.enciu · a 1W!3t;:a grw,:wimt:A 8itva .. 
r:~o e.coJ·~~;tnic?- •. ~· cn1 e.mu:te cv..1e d\' ~ 
~ hora·~ de dll.'l [.~a· r~- S . E:·~ . * ~ ... ~a.~'lt ·.h:l 

nu.e o pro})!tmíJ fconôm.ico bJ·a~J~u.o 
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g1·~, v e 
J in· a. t'1cei r o . 

He:'ll:rH·ni,.,' ,:. h,.-; ... .. , .. í . .. -. j f 0•· ... ','.~r.c:c·. 1·1·-... o ... _. LI....,, '- .,) l~.l ._J . ... . ~ •• t; ..., .._ \.- -

l1 ~1. TJ.y~.'l.::i S~ :rl 'l:J? '': '·' P'l cr");·,l>1.,.,Jí" ,.1."' "'1 • ' ; • .•· ...... ' ~ • • , ... ~.. '. f, J ... o. ' . ·~ ..... . 

1-ti.t' f.s.?:::· ~-~!~· -~~r.t·t~: 0. s ·crn · i..irn pa1.': :~.'Jll 

r:;:ono~1ün or?::nl; 6:-o.rJa, ~ e::· á. · c::J.~: n cl ':l 
muito, lnC'ro iDB,:;~·:;·~iU' .i.:~ n:o, ru p:; b_~·

t :c.a cl8 11Ú.nlq'05, q'.~ié: p c:1C!'Ú. 1'0:0::01-i'Cí.' 
1nom.2n~8.nc;; 1H?!:l1.-s mnR s;i. u:::~~.!'\ 1Jzt.ra 
•· 1- •·n~·-lo ·r•~ ·- 1· 5 "'t'"· · r:. -·c' 1·, . ~,.; . • LJ J I . .... (A: LU. • t 1 <,; ·• 1:,. 1

., .. • •• ·, • ~ J. I 1, ,._ { t, I,.~ Á r I • 

E O· p:-oiJl ~" 1tl ':t t ..... O:Pôn1ico b ····" ' 1 r- ;~.., - ·, . ... ... - ~ ...., ..... , ·. ' • .\ } ... . . -- i.&.,,. 

nao tera ~Glq.;ro cü·qt,:>.nto t;.à, · dct:,!·
mo:s o po.;B tl2 ',·i:i~ t:\c cDrntmi .>'l:/~<~' c 
cl,:~ t!r;:1 rl.~;IJ()rtcs . 

T~rn~r:r:~· rn .. :rcl:;~11~~-do, :·~(ju .L çu~ o 
pri·t~c·lp9J pro;,kma 'b!'2:~i1 ~: ·i ~·~') c~ o tla. 
i _l"11:~.gi··:.?. ~~~~ .. o; ll1t~s.. -·· . jft, n·c2r1 t t l'2i cl\?.J ta 
t.ri.bl:111!'l l'!llP'; D ;' 1 i·., ·~ (• .,,,. ,·,).1,'1 ..-!'·' ·'· , .., l'i"t.'r) -·· -) _..., . , .. ..... . ~ i . ... . ~ . !,. ~ .. . . ~ .. . ~ ... 

hk.ma. çGrH..-, u · ela ·,T:::t:: :ttl'l;.j:: do d~t· 

lii v.oui·a, .f:' r; Vi. 6 (l(;5 tra :,:; ~~l)Ortf':.~. 
tJá. f., ui Bari)o5a afi.ntl~t·a · que. rw 

Brasil, a ·ri ;-J.<,.~áo -e fd.. imi6r~v:gc ccns. 
J.: ~ q • . 1 t ~ . . 
~;bnenl C.\01:'-i ·C i';:Cú-r~n os c1e 1:1m:o .. c-:-t•ta-
çfiv nr.:r.:-2.:;;-;aria, o que :impa;:-: ;;.<·:·L em 
reconh;::cet·. a imiJo,·iânda P'J"iUBda.l 
da .quet:tüo o os t:t·am;po~·~cs. 

Sr. President·e. de ns.da ,-a le.! a 'xai.r~ 

mos. levas d~~ imigrantt:s p8.l'J o in ~:2-

rior se não 111 '"'"' d ,~~·tno" "'ll"','"''.,",'""'' e , . • • • ........... •• ... • />.) , : , • 4.-i c'"-" . v .... .) 

mcrcac~os, con(liçõcE e~::;El1 dai-s a q:1e 
po::mun pro;;n~dir, fixando-ss ~ :o~ r:o:3-
sos c~ünpos e ccD:::orrcndo eom o ~~:~ u 

trabalho pn.r~t o r..um :cnto c[(' T; ()~-it.:(, 

prod'tlç&o e, u : rt~'nto, p:~·:a a. 1lh~:lw

rh:t <la si tuar;ào t'CJl!ónüca bTJ..i->' :f ir:• . 
Ge assim pru:;;:dc-:·mo;; , et-:s ~u:; p·J ::>F ~n-

~õ:::s vinc\Qs de ov.tras t:::rr~u,; , ~k:~:u·&e 

pt:-t·ambL1.1ant1o 1:;e!as Tl0S.S~l. ::5 cidc.de::;,. 1:.: 

a gravanllo, ahK1'3. m:J.:i.t:, a situ~:H;áo .iá 
de;-;;~spe:radcra da:; c1a:.;E.e:5 ·p :/'l!'d do 
p aís . (Muito 'bem..) E' ncc{;S.Sá!'h qu-e 
se f'l·ise que nãct precisamo::; cl.e imi
g;:antes .pa1·a as cida.d.es. ruis já ·;,..:ir.n~ 

o pmblem3. da · :superpcpuhç§o ur
lnur.a . · 

O dx: que can'c'.::rn~:; f; de correm 
t e!-J imigxatórias qu.c ,~e di.rij J m p~1ra 

a::; . zonas n1rnis ~ se ~:.o.ltJ'f~g-ncm às 
ativida.cles Hgrícolas. 

Sr. Pn~sídente , ltil.o se pr:de m:'gar 
que .a iig-aç-ã~) elas dh.-crs~::; r 'Jgiêíes do 
p ti.Ü3 , por m eio ·de c~t:w.d~~j ]nt~,:r~j ;'Ji:> 
que ·COrtem · {JS llOKiOS U02!'i'.! IT:CS S~l'

tôei5, ·é um :dos a~;suntos qae e~ti\o a 
r eclamar urge!1tc ~; oJw;fl.o. 

Dessa nece;)sidnde tívem·Js a D11JV:J , 
(1ll:i:.71dD ·~u· ··~-J. '"1l~'o"' O!" t., .. ,.,.1,':1JI''('t .... : .. ''n"-"" r 1 ~ .t..:.!. '-' - \.;. 1J 0 - ct _ ... V - ..- I..Jl~ ~- · ~· 

riU nio.~, em Yil'tud.c clp. ~E1!!.'.!.'1 ~. !.\l:Jr.l~. ~ 

riiJ~\. fic~~ .. mo.s impo;:is~bi lit·a ·: l\:•: de. j)!'Ci• 

\'2l' a e· sal c a(;ücar o::; E :.t~~do :; (·~:JJ 

tr;:tis e do sul, d~.da a inext:;t~r~.;,.:.~ d.; 
vLit::.:ts vir~.s de t;·a.nsport e. 

A Egac;ão das diversas r 2.;Jõc;., l'na
sHciras, ;Jor \'i a t erre::; Lrc, (;;:;:n.o p:.;:
outr;;.s , . 8.lém ela maritim~., é um ~m w 

}JC'l'f:l.ti~.' o irrccusáv~l c umt:. >1·;: ;v:3lcbdc 
inacli~vcl. 

Sr. Pre:Jdcute, a e':trs.dR dc1ninir.'l .. 
cb ,. TrnnsJn·asiliarià" vi rá r:J : ·.~ ~:o:: !'l.t;, 

em E,Ttl.!ld e p::>.rte, O l11GU1 ~·.r~Lo'· o :.~~:.:: ·· 

b:rma, pontio em li~uçáo á!r.:i::l o e'~

t·~·cmo n-::Jrte a.o extr~rno' su1 · (~:: ·p.:.ís, 
i·:ta c, B21~m do Pará a s·~(JÍ: ~U'•A d~, 

. Li n-ain.:::nto, no Rio Gran-de c1o SliÍ , 
co::t;1.:1do o Estado de Goiás, 'J V:'í:l,vés 
do ·vale elo Tocantins, l'io fr~r: .. r:.·[s.men ~-:~ 

naves;:.\.','cl' c cuja na veg·Hç!i:o já e::: ~á 
::: cndo teit a ·~p·or pequenas · !.::n: ;j(..l.l.'~~{-

~ües. 

O m nicr óbice à ligac.!ãO rlo •::.n ~·~ c: ;; o · 
· :-::11 do P;::i~~ . pelo E n:.:tdc rH G-Li;is, 
· · :).ue é 6 cnmin1w mds curt·J ·é·. r>.l !~-
. t,, nto. o ms.i'i incl icadü. é :::: o•. , :::;:t ~1i:1ó 

;JelD g ~·~'.ncle espig§.o cli rir:c!' -:' s5 {:'.~va ·3 
rn t :·e ~ .. s vertent..::s ama~ú:1h:: ~1 e n3a-· 
L na. · A estrada An~palis~Cortin~bt.. 
:v;\CJnelán'dia, eni ad-2a11 tado e5w.do de 
''ü' J<:t 1'''C·"o +"<·t,; ,.,.1C' 1' ·- -~- - '. " , ., _L< .:<>' , =~ ·"" ·· ~· e:t no e,se o, ... ::.(a.-
cu!o .e atingindo o amp1o t:J bo1eiro 
q1..1.c se eEcncr até Niou.e.Jândü . 

Outr a dificuldade à -ligaç.io t·~·:.:ori'd;t 
c opcst.a pelo Mars.nhã() , nctnc c:.o To

. c2nti.ns em sua :mais alta ca ~v::c:e~:ra, 

c que é atravessado p el!o. ·e::Lr:::d:'l. em 
. 1'óco. Também esta dii"icu1da..Je SiZl'~ 

s• iperacla p ela ponte já em co1lf:.lrucão 
súbrc êsse rio, a qual porá Sflo Pa~l,:;, 
o Triângulo Mineiro e o sul de Goiás 
em com.unicaçãa com o nor~e :;olano 

. c com a }Ja.rte navegável do Toc:>.n
tins . 

O SR. PRESIDENTE (j-a :s..r;mlo 3ow· 
os limpa.no.s ) - Está fi.ndo .:> ~empa 

Ul" que Qispunha o orador, 

O SR. DARIO CARDOSO -- Vou 
tcrrrünar. Sr. Prcmdente, Antf:'.s;; de o 
fnz·Rr, porém, ,õevo esc1art~er à . Ca$& 
que, pa.!:a o 1nício dos trab~ül'loa clet.i:1a 
grande via; fG·i . Rdquirido maql.til'lârio 

. anrop;·tado e ele custo elevarU~simo, 

u l2m c] t~ outros materiais . 
Ccnh t• ~::: c nlnquinálio, com o lllatt~ 

rial nr:cc::;::;;\rio à .:tbcrtura d::~, e~bntta, 
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e com os trabalhos já .realiza~l.:::;, fo~ 
1'8.111 dispendidos cêrca de 12 .milhô.:s 
~'<" ·cruzeiros. Se as obras fcrcn~. !a
terrompidas, tocto· o esfôi:ço d·::- :;r.;cn
dido, como todo o dinheiro : r~ve;::; tido 

no emprcenclimcntci fic:::-.râo pe~·didc;>, 
o que representará vultoso p):cjnL~o 

para os cofres da N?,ç·f-.o e p:ra ,), eco
nomia ·nacional, pois a estt·::i.C'<l em 
foco co.ústitt\irá ·.poderosa al':tY~~nc:t 
para o seu desenvolvimento E'. a::;. 
rüm, necessário que se não ilL..:·l·l·c,:n
pam os trabalhos de · construção clcssa 
grande rodovia, mas que, ao co.ntrá:·iJ 
Ee incentive eLsa construção ~ , n·,~·. :ti i n

do-se, no ma:.s curto pra~o po.:-;::ii ;el, o · 
p~:üneiro trecho, representP.do ~) .<~ J:;J, li
gação Anápolis-Niq~1clàndia, no E;:.ta· 
do de Goiás. 

Infelizmente, o te:npo não rne prr
mite justifkar as van~agcns e.l':·L:·8or
dináricts que advir8.o úara .o P·:1. i5 d$. 
terminação dos trabalhos de co~ ls tr~t

fâO dês.:;e primeiro trecho do por .. to ele 
vista econômico, scc:al e n::-:::mp E..~~ 

t:·a t2gico. 
Acentúo, porém, que só a po.53i.bili

dade que essa es'urada abrc .• :A 1)!-.ra .1. 

exploração do níqi.wl· e de · ou~n~s ri
qu~zas minerais do no1·te .g Jt -~ r:o, jus
tifica spbejamente a conc1rn.u.ção e 
conclusão clesEa grandiosa obra . . 

Passo, portanto, às mãos de V Ex.a, 
Sr. Pre:sidentc, o requerimenlc que li, 
~ fim de que seja oportu~Jamt-~nt~ 

apreciado pela Cnse~ e enr~·.minhad0 

ao Po:ler E:xecuti,,o:. <Muito b.-;·;n: 
muito bem.) 

O SR. AURELI.ANI.:> LEITE - Sc
uho!" Presidente, p 2ço a palt>.na, pc~a 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - .Tem a pa
hnT::t o nobre H-cpr2S1,:mtante. 

U sn. AURELIANO LEITE f ':' l 

(JJe la. crde1nl - Sr. Presidente, aca
bo de r·cceber de Sê,o Paulo duas su
gestões no sentido de 1·equerer · da 
Assembléia a inscrçã.o em a ta de utn 
-reto de pezar pelo falecimento de dojs 
educadores do · nosso Estado, . indivi
dualid~;~,des que se dü;tinguiram nessa 
nobr-e. profissão. 

(*) Não foi révisto pelo orador. 
' 

Trata-se das pessoas dos Dl'S. l.a.
martine Dehmare NÓgueira da - Garn~ · 
e Antonio Firmilw . da Proença • .. · · 

De Lamart!ne DGlams.l'e Nogueiht 
da Gama posso repetir, nB.s suas pro- . 
prirts palavras, rcferencia.s que me fo .. 
mm enviadas por· escrito: 

A 23 d8 l1l8.l'ÇO de 1940, na cidade de 
Guaratinguetá. depo5s de seis déc~d.P~s 
carinhosaroent~ dedicadas à formação 
ec!t.lcacional da mocidade brasileira, ex
pirava LRm~rtine Delamare Ncguei.i·a 
da Gama, decano eles educadores da 
llO~S3. Pátria . ; 

O seu gênio in::;gualável yivçu para. 
moldar •• o hcmem-1~0rsonalidade, o ho
mem-hlt::l::::ctea!, o hom~m·rncral". 

qu..:= no futuro assunlir:a, no Brasil, cs 
mais altos po3tos na mB.g'l.stratura, n:a. 
po!Wc2, 11as finan~as, ns.s profis~ões 

liberais. 
Ttês g·el?.r;ões pas::aram pelas mãos 

do . TI . .Ie.:;tre, sob ·cuja guarda deve al
guns milh::u:es d·e· jo'\'ens, dos quais, 
r-F2.:1de parte rcc=:h::u, g·ratuitamente, 
todos cs seus em:ins.mentos, b::tseadcs 
nos sãos pr1ndp~.cs de amor à Pátr:a: 
rc.weito à ReligiÊ'~o ~ Família. 

Ao compk;tar o seu 5 ~!.0 ani~ersário 

ck sac:::rdócio eclt:cacion:_:~J, declarou: 
"Vária3 centelHLS de mocos tiver2.m a 
sua inteligência ~ o seu" caráter pelas 
minhas m§.c.s plasmz,dos e modelados. 
D !) que não fui um mau artífice prova 
o fato de numerosos dêles havzrem 
aLingjdo aos m~is altos graus da hie~ 
r ::-. rquia sccial e política." 

Por .que nfto dtarmos aqui, quando 
p :>.ra o Velho :rvrestre era motivo . de 
grande satisfação e .religioso orgulho, 
nom.es de antigos · discípulos seus? ~Ar~ 

ms.ndo de Sales Oliveira, Delfim Mo· 
r-eira, Julio · Prest!'s, Candido Mota, 
Luiz Silveira, Henrique Baima, A1-
cs.ntara Machado. ~1oão Luiz Alves, 
Martins Font~s. 'V~ldemar ' F~rreira, 

P rof. A. Almeida Prado, Cantídio de 
Moura . Campos, Assis Cintra, Cesar 
Lac :::rda de Vergueiro, Abelardo Ver
gueiro Cesar, Alexandre Corrêa, Se· 
bastião Soares de Faria, João Sam
paio, José Vergueiro Steidel, José Ma
ria Lisboa Junior, João Batista Rangel 
de Camargo, Benedito Meireles, ·Per,;. 
g entino de Freitas, Francisco de Assis 
Barbosa, Júlio Sena, José Horado Mel
reles, Alcebiadcs D€la n1are, Moura Re~ . 



ztmdc, . Braulio de :Mendonça., BenBciito 
Campos Ribeiro, ·.e o 'Diretor da.· Ta
ql.ligi·afia desta Casa, Armalic1o ele oii .. 
veira Carvalho. 

Relativamcüte rt Antônio Firmino 
de Proença, tenho em niãos um arr 
tigo trazido em rodapé no "Correio 
P:wUstano'~, c .firmado pelo Profes.::or 
Alfredo Gomes. Nesse adigo S. S., 
com a sua rcsnonsabilidade. tr3.cou m; 
Pltincipais · característicos, os . l;rinci
pais sinais da vida moral de Antônio 
Proença-. que ocupou em São -Pau
lo, muitos · cargos, dentre os quais 
o de -Diretor da_ Escola Normal de 
São Carlos, de professor ·e Diretor da 
Escola Normal de Campin8.s, de pro-' 
fessor. da - Escola Secundária do 
Instituto . de . Edl.lCt'tÇ~.o e da r:sc:la 
"Caetano de Campos" na capit.al. 

Assim, · Sr. Presidente parece-me 
ter just1ficado plei1anierite o voto ele 
pezar · que requeiro pelo falecimento · 
dessas duas ilustres fig\u·as do magis
tério . nacional. 

I 

Envio à. Mesa ·o rcqverimento ~.s

sinado pelo humilde. orado\' e por vá
rios companheiros de bancada. · (.Mui
to bem,; muito bem,). 

. O SR. PRESIDENTE- Vou suba 
m~ter a votos o seguinte requerimen- . 
to, apresentado. pelo nobre ' Represen-
taúte de São· Paulo: · 

Vimos reque1·cr a v. E:~ . E2ja 
submetida à cmÍsideração da As
sembléia Constituinte um voto de 
1:lézar que -pedimos, pelo falecimento, 
no Estado de São Paulo, dos· educado .. 
res :Lamartine · Delamare Nogueira da 
Ga1na e ·~Antô1l.io.· Firmino· de Proen
ça~. 

Sala das Sessões 30 de abril de 1946 
- A.u.reliano Le.ilc. - 1'oledo Piza. 
- Altino Arw~t~s. -:-Paulo Nogueira. 

O SR. PRESIDENTE- Os Senho
res .. que o aprovam quúram levantar
::lC; <Pausa) • 

· Está aprovado. : 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. - Presidetlte; peço a palavra, pela 
ordem. 

·o SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra ó nobre Rcpl'eficntí.J.nti~. · · 

o· S?. OSVALDO PACHECO (4) 
(Pela ordem.> - Sl'. Presidente chc.:. 
gou às maos ·dos Representant'::\3 da 
b~~cada comunista, nesta Casa, o ma-. 
mfesto de Federação Sindical -Mun
cliai, que passo a lêr: 

Búüi.or;·taíi:ct jx.:.Ja;;.tZtJ ao iiic;;i
mento Unijicad.or dos T'raballla
clotcs ]Jc1o Sec1·etário Geml da, 
F'edemção Sinclical Mundial, em 
19 de abriL de 194G: 

Junto , vos trasmito ·o a pêlo ela 
F . .S.M. para o dia 1 de maio. · 

Queira assegurar larga difu·s&o· 
em vossos sindicatos e~j,1 tôd:,;:; à;:; 
:cidades. 1tste . ms,nifesto deverá 
ser lido e comentado dur2.nte ~::> 

reuniões e comíeios de . massa.s 
convocr.das nc dic.. 1 de :.:-.~_i.-:>. De
veis fornecer-me informacões sô· 
bre os resultados' obtidos. ·. 

Louis Sai.ll:u'it, Secretário Ge· 
l'al clr. F. S. M. 

Apéio aos trabalhadores do' 
mundo. 

Nêste 1 de maio de 194,6 a Fe~ 
deraçáo Sindical Mundial fiel à 
tradição · do movimento sindical 
irJ!ernacional, dirige-se a todos os 
trabalhadores do mundo. No fim 
d~ segunda Guerra mundial os 
trabalhadores, homens e mulhe· 
res, de tôdas as idades, que sofre
ram durante a . guerra, ·quer em 
sua pessôa, quer em seus bens mo
rais e materiais, querem conhe
cer uma existência lulmanamen
te · mais elevada e sociallnentc 
mais ju.sta. Em ~ todo o mundo as 
organizações sindicais formam o 
núcled de tôda a 8.ção que se re .. 
laciona ao respeito· da pessôa Im
mana e à org~nimção · da segu
rança social; à luta contra a mi ... ·· 
séria, aos esforços para conjw·ar 
os inales sociais, à manutencão f.: 

à consolidação da paz e aos I~ovi
mcntos que. conduzem .os povos 
à sua justa .independência nacio- , 
nal. 

A F.S.M. cujas bases constituw 
tivas foram estabelecida-s dural1-
te a guerra, experimentou a pro
va dos últimos esfôrços dos povo,-; 

C') Níl.o foi revisto pelo autor. 



Uvtei .. nece.ozáiios à ;-ltót'ia. tnill• 
toar st)bl·e o nazismo, o fll.sci~mo e 
e militarismo japont:s E' a F. 
S. M. a consagr~Ç?_o ile Ujn:.\ :;ran• 
de cspel'tttl!J!t · c;:~:::i'.t'i::z, i. 1'~;llli:a· 

~~o da unich\cle sindical ilit~ma• 
ciona1 tie tect:is ~s fórc~s · traba
lhadoras crg-B.lrizad:,s. • 
· N"o fim da·gu~tta ct.:) !914 à unn, 
~s Ol'g![!lizaçõ~ eir,t<ic::;i::; de mun
ci o ti-rr:~~t.l ilifi:;Ulç:&. (!C:3 pg,ra se 
l:.:.'lL:it:!\r, e con.Mcer as devas
tar;ões d!l cisi.D e!ll s~i.l se1o. A 

• l'' .$.'2.-r. ú!ei:ceê Õ esrdãr.:ulo de 
lll'U& unid~clê refiel.lda.: conSciente 
~ •;o1urttâtla·, entte e::~lõ:s mtmn:.>.s 
org"'"~'"t.!;6t:S e se ctê, por is~o 

m~o, àtttotizl!-tlà, neste 1.6 ce 
maio ele 1946 a. dirlgir~se àli~tébs 
orga~s sUidlcam :nacionais 
qu!j não se juntsram · ~tindà • á F. 
s.:i.\r., a fifil ~e (!onvM~-1as 11 to
màr o carnm.ho qiíe às cimduzir~ 
i. :;i'á:l.de · comunid:1.de slndi:::al 
mundi~l •. que abrc-.nge todos· os 
ttailáliladorcs, setn distin~ão poli
t!c;; nlo;;;ó!lca ou relfgiosà. 

A. organh!tt:é,o da paz peja co
ó~raÇão intetilà~io!lai · entre as 
nrrr.ões deve ser g:arà1lt;a3<· em sua 
éíieáelao e em aua · tePlidà:tk t;or 
t;..T..tt cooperit-G.o igtiill ét'itfê 01> po
Vo3, graças as. ·or;ãiÍ!zs.ç.ôes (.fl,la 
l!les estal>eleefre.m 1I7tone·n~e · e 
animam valuntà.11.<omenta; · /t...ssi!ll 
ia. O .N. U. 1l~>rretip<ihde:râ ês eÇe
ran~a:l '!ill! os ·iiotos 11!lls dcrjWSJ" 
tiUll: Os -d::.::o.~t:r~s materiais e 
morais. cat!Sados pela g'tierr-& tor
n!IJ::l1 ttl::tis ii.ecé!sãria al'i:!dà a 6r· 
gr..nize.!)i(o de !'elaeões permanen
tes e de trocas C'COli.<li'nic?os · ~ ~
dais . r6gtflãres antro :>á . n!!.ções, 
acs'lnl . ê<Jttlo · um . JÚSt~ éqU!Iibr!O 
eitt:e. M ,néceESH!acks. de prbi;pe
l'idi'.de dos si! refi • buma!!.Os. E as 
itqueza.s prodüzill:i! l'elo · tr!'lfullio 
cattduZirlí.o li. btttnt!.~t!ade pan um 
nlUndo melhor. 

No curs..~ do século XIX w:n 
•ll~lo · fertoroso foi dirigiâ o a:;s. 
homens e .mulheres (ftle vivem do 
Mu t!'a\:l:\1ho: ·''l'!·~.:.u.iliiidares a.e 
tàtlos ôs · patses· ulii•vos" - foi :: 
t~ue de reunir de t6dcs os que 
na ~6~A. -compree!ldmm <11 n~-, ... 

cée!lidaóe d~f. Uni~ó\pa.."':r. 1- fl~~ 
rJzação d:! uma. hÍ!Diw~ (!il& 
consagtaese ás Clli'~W!: da jWJti<r& · 
s:i::ial ~ da' liberdacie de3 tJ:'2,ba!ha· 
do:-es. J:>rlnll:ira. organt:taçâ.o zinú!
ci!al dos tl'abalh:l.doreií, cüia • ~
<liaçto se evhínlm ·da. UllivUS.:~-

, dsde, a 1?, S, :M. S&~ o~ ~l:'
,•;ti::sores óa. umif.o lntéma:t.cl:ln.a,1 dli 
to:loil os tmbtll'..atlor::s·· e a.l%~" 

ps.::a. éstzS não sQJ.Ú.&ite pela-· :r.e• 
ce:::oid:tde de se· m•i\·eni, com.ô ta.-r.
~m os conzlanm :Para .lutar ~·; 
1.0 t Triwú'o · aas tííren'lailê!i póJr..i
U.rcs, 2.0 l. Vitó.tia. ~al Ôá dtmo
C'!'P.cia sõ~::e, tódas _as :t~li!!i~i 6o 
fascismo, da reação ·s®iàl. sz1& 

. qual icr • o nome eob. 6 ,qu;U t,;~ · 

acobertem' 3.0 ) A ~anal!á!iêa:f'm · 
ta~al e coml,:lleb da· ··..:UenmrihS. 
4.o·, Uma rep3.rticjão mais JUSte. ~~ 
riql!Zzas · pl'céh.ltld~s pcló t,.."ll~:t~o 
e 2.ümérito ·aô p~:.et--·a:qu~siti:r:> li! 
t!Ídos ·os. r.st:l.là."i!i.dcs. 5,0 ) t-t:zZ 
canst\·u~il.o d:i.s cidàdct:l, dos l'll.r<.S, 
das lJSi::J.?.s, .dcs m.cics de tl'!l.t:'..S· 
porte .ating_i.;?cs pel2. gu~rra; ~;~J 

Possibllkl!l.cõ~s· pata. M na.çõza ;H,.. 
vrcs · e d.e:ncetl!l.ticss qUê. soz:zcr<> tt. 
com a guerra de ctn-ar, as SuaS fe:-

._yidas e rn-:c!lt!."?.~ --ú:r.,: ·-'Pi"QS!,1t~

á:úiê'jle!o -t~bà1hó:.nê. t:::roos é üll. 
feliciclatie cie .ei:li iJOvo.'. 1:<r) Faz~
da o, N. u . u:fu · cleme>1to c!:::~;. 
de PlZi justa e- d~vel. g,c) À~)~ 
de tódcs ~ne ~lo mttL:io i:l ~::il·a 
t:s;:::-zm ás · lib:Xdaáos chie~ c· 
sindlCSis . c e~pei:am tÉHil~tl'!i.I; 

._ as:::i:n comó o :pQ';o. ês:;;Ja~l r~
r,ul>iic!i.no, sua.. líb~dade, sua ih• · 
dcpêiidêricla effi si:u .Soló riuio~·.iti. 

No momento l!ifi que p~!:l;urb:::'l.-· 
elo a atmcsfé:ra elo· mur.t!lo cs ~ri.i.1~s 
k~crnW.::!oáals e as !õreas da r~!l
<::':1 sa àth1ham para ãrrarlcar · a. 
to::.a~. o5 povca os íl"'ltas da titi'Jna 
qu<! as democrad:tS: ganbaram sõ~ 
brc o friscisinõ. a. F.-·S, -~l. lal~'Jfv 
S'2U ât}êl:> às- grz.ncie ·masSS:a ti-aba ... 
ih!!:lon~s. T::nb-.:!httoot"es elo mUil- · 
do lnteiro,. !_lt!m~s.. mulliel'es, JO
v~:1s e >e::ho:r! N~t~' 1.o de ms,,c; 

!Í.. F. S. M. vos co~o!u a ·~ue 
:!jÍldcis o cie::~nvolV'~~ cio si~ 

• .. • • . J 
dkRll:mo ~m toe\!}~ c>< J1~.1:~o;·· ,_ 



. !9,rt;q c?.s. progrE':~~o zqç i~~ t e de 
em~ncipcu;.ê,o ~w,nl<l n':i ~ 

· Viva a Pgz! 
· Vira a Uni~:.o rl~ tí):ios c;'::; tr:-1 ba

lJJ<Hlorcs cio muuc.io! · 
Vi •;a a Fe:jel·uç?.o Sindical I.VLn

dú;l!" 

Ap::·ovc.;;tg <'!; çpr:rbp11cbclc. S!'. P~·c

sic1"'11t" · lJ ''J''1 t'•>f""" "'Jn·"J'1~'· c ···~·'"'C1"-.. . ~ .... :v::-•· ~;.':..,.wC..:v~Á . ...,; · t;L.\4,~ .. ·~ lJ .... ~ J-\..• 

r::;.çõ::s ~ô!Jre ~- CQJ~,çnwr~ção cto tn
diciQn . .al d~~ do~ tm~p.ll1.aàorc$. 

q dia, L'! .·ge. MaiÇJ. de l9~G rcpl'.:;,:;~nta 
P.'\"'1 l··,o:.· +- 1~8b''.1.1l ···r 1 íJ''"•<:. . . '' 'lrH1}lJ'.,;1.J-L' 't ·j, , .... J.~ !,:J L'•·.'."-•• ~.~ l!C ... , c:\."''--\ · . ~H) .. ·(: \ ~Y. 

tc:~;os çs ÇC,l1.1.J,J~qü:wL:~Js :;31.:\Is c!edicn.(ie:s. 
do ~l,lU.l:Jc\o int-eiro, qn::: lut:annn }Jt:líJ5 

SC1l~ ~Ü~~:itc~-;. ~~ ~- ju:;tQ, J.')Dl.' iSS;),, qiiC' 
este. a.:.'lo, depois de h<li'Cj' ll B<'o:J.~t.: 

lutp.do ~'1.Q J~~(;p <{:~s S'~ cH;Õe':l U~~:(l<i-3, .':,2 

cla.~,:;;:ifiqqe (;,:.:·:~· cli<\ CJ.\l~V o ~.'1 ele l\'h l ~J 

do. Vjt{Jr~;:~. Chcg:,~. tJ.ül:·2nl, ?,o m~u c(.
nbednlci,Jt·o, fJ\W \l.S :::mo.r!cindcs e.stz~'.) 

B.dor;atldÇJ llled:i.t!.as r:J1·~,sti.cqs CtJtlt~·~ t \Js 

tr::.pall):J.d:o~·cs, qw::- Se Ol'g'<<~"J.:.Z :'. l'U p;;,!';;t 

corncmorar p~düca:1,1tmu; ê::sc a.c~ont ·::

cilnellt..o . 
Eu clc.:cjarin, :::ssirn., Sr. Pre ::i ::-~r::'li:::, 

que, por .Jntcnnó:Ho ele V. E::~ :'. s~ ú
z::::::se s~:ntil· às auLc~·\cl:ul·: .'] co!ll)>~tcn

tcs o quanto é j)(-:ri2;c~::t tfd · a'jt~l i? , 

vcis a P;:Dici:'l flc-c1<:1rcu ontem .. i C:J
mis3flo ·c'.e Orga.!ó';nç,\o dos P~~J.;c.·s 

rJe lY de M.aw, estn n:m proiJJicl .. 1 .. :; ::1s 
ç orn Slllüt'a iões ~Jrcj eLHl;J ;-;. 

E' p!·eci.~o · con.Jpr(;:_~·n,d.er, f5r . ~Jrcsl

clçntc, cwe l':Ó l.JO~i 1J;1Í0C:'i J.'t~.cis l:.1 s OS 
il,,.,"f\,J.-•. ,.,.,c ..... <.• .:: "';;.o' l' .... ,;•.,'L·lc· " .. c1'·' ., ·,. . "-. ~ L1. ~aJ ..r.,\.\~·i;; •"'• \,.•.J .._-(.\> .. J ,l I..JJ..I~ .. ~·"\ · ~ Ç ~ y-.. 

t::j;~t: o. ~~: 1,1 cU,~1 . q ·11o B.or: .. :l n.:~~ J c 
l) f)'-:'; Í•.> Dl (ll'" '1 " (). ·)·. Cl ' "~ ',J.l'.'lO'•TJ<l C'J'lf'J (~ · -,. 

"--·•-f& '~· ~ .;., '~•· .• ' ·•1:' ~ : '-I" . _ L _ ._~•. 11J ~ . '" o~ V 

Jla?!~~fa~~ci.~.r~ .. ~~ , 110 pri;.nçi~·a ~:11i·.~,~·- r.~;~r1o 

elO 1.0 cl,e ~.fS. iO, f:iG Vt'J~l.lll, Çl:; ~; priy ,t~lf..~:S 

de raz2:..J.q. 
E~stt 4ata . ;..:~ .. ~::~~:'); l~ ~- -~·:~'. a :i.~~~:·l}et~1r_i~. 

cJu. e.n;1 tvrlo o.r.n U,uc!o, ·a rc :..(r: c~:l.ç{~o ele 
f)f:'l'.s q:0.l:\J.c:~;~::; h'~1J ào:J que lt: t~:.1'r!J.n pc .. 
18.3 rciviacU,(;açôes de: lá u sr.gr:\d.o cli
l'eito:. c é ncce:5sário, :;,;;~<i rn . qne a.s a u.
to:ridades leveiV, em cons~d-::~.raçãq <~ no,c;;
~u pala~.:ra, porque os trab:...ühar.\ore::: 
~· · .-u· ·.-· -· ...... _l}171 ("' 1\r)."P.l:-rl r) ·l · ·~ i " (t ~ ~\p n·, :.r; n rlt:\ 
~.1.~ "-"· ·-----· -- ·, ~._ . ..;_-:· ·~ ' · -- ·'·- -· L-"· ,.,.. .... ..,, w - -· ·· , .,._.._ 

dia, e e~ as. dcv~n:t co~~tl?orar par~ que o 
possam f~z:;e,r· s~~p q1:.1~isqner <HstúJ:'bios 
antf;_~, c-o1worl~crem para uma !)U,L)l' 
sattsr2. çi\o. dos. que Ü 8.b:;1. 111r:un e ]:.\::o-
duz;cm, · 

Antc;s c.le ~ncerrar (;) ~neu cti~~,trsa, · 

Sr. :Pl'csiuente, desGjo ainda ~~.lud~r. l 
· p!·opúsito, às palavras há pouco *;'C)~ 

nunciadas pelo meu uis'clnto col~~'- ci~ 

bançada, . Sr. Maqdc;io G:-aboi~, ·1\:.·u j
brando que no E~tado .Noyo éssa fe;,·t~;-t 

servià, na req,lidacle, p~ra quç o l\1-i ~ 
nistro do Trabalho pres•cÇtsse homç Ú:t.
gens injust~s, obri~·aml.o os dt!·i~ClJL.:~ 

si.ncl:~a is a proq U.l.lCÍ~l'<;!l!l cEr,_,\-;.~l'b!i:i 

pon-:.poscs, dizc;ndo-se inuito sc.tfsKeJ.~Cs, 
quD.ndo, na Yerdade, é.l~s muitas çirq 
vezes eda nun const~·angiçlos. 

Terminando, Sr. ?rc.'~i dtn t e , f!\l.ó~i · o 

cl.cixar l;Je111 c.cennJ,açlO' qttc o ·pr:.:;~r ; i á· 
riaclo tem, o ~mico :obj~ti\'Q ele c):ú< 
morár, conclí3'118Ú1ent( o 1. 0 rls · .\:t:.>i) 
ele 1916. e;:nre::~::mdo sinct::r :l mr.nte. t;vm ' . . 

lib~)l· .::J.::-. (e, o gl<H>ctc cor t;:mt<~mcnto. que. 
o ellYo!ve. E. pc~Eo, n~o há. lll~:. ':lin· 

l~l:'dlC~'.\1 do qt:r.;: esta pal·a ql.W col:::bo.te 
com o GoV~rno, nwximé no pre.sBni:a 
mon1snto,. em qt'e existe un_1a A~:st:1h 

lJléia Co.rú:tituinte, que nm tcnLLl~!:J 

{;onl1ecin1 2nto exato, a t ravés os Eli'or.., 
mf:S (!Lt.e Uw chegam çl.it.\L·i~Hl1Gil t·2 , da 
situaG~o verdact.eira en1 que se d~:G-i:lct·'.! 

O P.OVO. 
. Dei xo. p,.Jis. aqLü, consign2-do o l)lC 1l 

':22m;:; me ap.~l0, dirijido ::t v- Ex. I; s:·, 
Preside:1te, c a todas às amori.:li:idc::;. 
n:J ~?;.; ~:iC:o de que adotem pro,·:_d:i~l

cb s nece:~sária s, · gar[\nti.doras óa 1:: ·~ .. 
ti\ ;1. COlnVill,Ol'aÇáO dês se grande ela. 
<Muito bem. P-aZ1mü. ) 

C\ S.R. JURA,N:P~R · PIR:WS - ~·. 

Pn~.sidentc, p.e_ço a palavra pela 9r~ , . . . . . 

Ct t' l1;1. 

O SR. PRESIDEN'TE - Tem a pa
la v r r~ o :wvre Representante .. ' ; 

O SR. Jt.TRAN:QIJ..=t PlRES 
(pr,l(!, onleiÚl. S~· . ' Pres.itlente, ·aRrencl.i 
cun.1 um \'(';1110 knestre que aquel2 qn<1-
cirúp~cl.c c{a çaveri1a que l€·r~va em. s~u 
lor.r;JJQ I.u.z~dio J~mJâo ç ~-Iérculcs , que 
a prüncira cousa a c~cf~nclcr Ç ", ctfg
nid8/dc, e estou ries.ta trib.t!na pa,t?. 
clefender · a. d:gnidade desta Casa. · . 

Est::t Casa escolheu uma Comissão, 
p~~.i.· l:i.· t=st uciar o as.:;unto das C8.Su5 po
pulares e apresentar su.ges.tões. ·o· 
Sr. Ministro não recebeU. essa Co.mis
sào, depois de· dois dias, sepdo · q{w, 
dr:i. últ.ima vez, fêz os eeus .h1einbiQíi 
<: lll jJCTare m d8 ~ 10 à·S 13 hOl'HS. 



. ..,...... -a.6 - ·· · ·•: . .... 

o Sr. Plinio Barreto - E' um des
respeito à Assembléia, umK clesccnsi-
dera.ção à essa Casa: · · 

I . , . • 

O SR. JURANDIR PIRES 
V. Ex.a. tem tôda a razão. 

O Sr. Barreto Pinto - Se eu fir.es
se . parte dess~ Comis~é.o e se aJgum 
Ministro se rerusasse a rcceb3r-rne, 
a. qualquer hora, em seu gabinete, eu 
arrombaria a porta, como fi?. há pou-

. cos dias. 
O S1·. Am.aral Pei;co'to - Sou pre-

' sidente dessa Comissão, e, logo que fui 
rleito, procurei entender-me cem o 
Ministro do Trabalho, que d~clarcu 

estar inteiram ente à nossa disposi
ç~.o. . 
,,0 SR. JURANDIR PIRES -
Pergunto, entretanto, a V. E~cs- ·se o 
Ministro do Trabalho não se nl7gou . 
~ receber a Comissão e se não: i.llar
cou a entrevista para ás 10 horas e 
~e os membros da mesma Comissão 
não esperaram ·até 13 hol'as. 

O Sr. Amaral Pei.'Voto - Dar~i in
formação completa à Casa. O Sr. 
Ministro prontificou-se a rccebe1.·-nos 
no mesmo dia em que lhe havia fala
do pelo telefone. Como · um dos tr.em· 
bros não podia com'pareccr nesse· dia, 
pedi ao Sr • . Ministro que marcasse 
a audiência para hoje às lO horas. 
Hoje, às 9 horas e meia, o Sr. Minis~ 
tro mandou avisar-me, pelo t~lefone, 

que havia sido convocado para uma 
reunião ministerial, às 10 horas. Não 
tive tempo de comunicar-me com os 
meus colegas. Fui a.o Palacio do Tra-, 
balho e · avisei aos eolegas da Comis
são que já estava ihformado da cau
sa da ausência do Sr. Ministro. A 
reunião ministerial prolongou-se a tê 
depois das 13 !.c~.Jras , · conforme nós 

·m esmos verificamos, mm1elando tele
f ema• para · o P alacio. Já o Ministro 
t elefonara, ::wisando o motivo que o 
impossibilitava de comparecer · ~ pe
dir: do desculpas. ·Foi o que . se pas
:sou. 

O SR. JURANDif PIRES- A ex
p ll caçá..o de V. E~.& - creio - satisí'aíi 
à. Casa., mas a questão é realmente de
licada, pois que tcd{Ss os accnkcimen· 
tos e manifestáções' a guçam e tocam 
a. nossa sensibilidade. 

O Sr. Amaral Peixoto . - V. Ex.• 
pode esta'r ce}to de que, tia. J!i.Í.alictadtt 
ri·:: membro ·da Comissão, caso · hau .. 
v esse des.considerac;ão c a · parte do :\;1i· 
n ist:.·o ·do Trabalho, -.eu sei·ia o prim.'.;i!·o 
~ ~·ir à. tribuna para protestar. . .. , 

O SR. JUR.ANDIR PIREB - Em
bora eu não faça parte da CO!'l~i.ssà.(') 

e também porque neh . nãa e~iste :·C!
lil'·e'sentante da U. D . N., .'3intC'-lh~ 1t 

venta de para falar em nome d~ algur.3' 
c·ol e.g·as que me relataram o \)C02'l'ido. 

Impressionado com o fato vjm s>tri
buna lançar o meu p:otesto, '!)rlnci
palmentc porque' n~ 'momento devç1llÇJ3 
elevar Ro mais alto ·g:·au a l1o:;s;i sen
s:bilidade, quando estamos a.ssisti.1.1do 
·à hip-ert'!.·cfia do Poder Central, a 
todo Instante. E agora mesmo . vem 

i publicada nos jornais a seguint e m e.cli-
i. ela altament e bizarra: os <:· mp1·és~irtl8S 

.só podem s 2r ·feitos depois de 1.0 de 
m aio. com autorização do exccleritis.~i · 
mo 8:·. Presidente da Repúblictl, ist o 
e. estamos caminhando para que -tudo 
seja vindo pelas mã:JS de S. E~ a- . A 
cdxa. de fa.v m:es fic~:rá gaa'!.·dad& 1ns 
mãos de S. Ex.a e só 62c pod::'.:.-.á tudo. 

Esta situacão é -· ainda . mais '"'g!'<=--.;~·c, 
po:,-q~e não s~ ·consentem às adm1ssõ~:s 
à::; peswas que tem direito líquida à 
r.omeação, em virtude de concurso . 
E~tamc:; num momento em que só o 
Presidente da Re·pública iJ-:Jue tudo. 
I::iso é contra as forn1ulfts deniocráti-
c<~ s. contra a democracia . · · 

Neste inst;;.nte. lembrart~ qn~ em 
vã:rias repartições, onde · ~e de~lara n 
existência de excesso de pe':l..:;oa1, ô·Jmo 
a Central do Brasil e a. Prefeitura 
d.o Distrito Federal, as partes que tor
mam •filas int ermináveis· só são ateu .. 
cllcl3s depois de longas 'demoras. Os 
r,. t raz.as das estatísticas são de mais cic 
~eis meses. Cem o se · pode dizer·. que 
há excessos ? A Central do Br asil, 
de1.::: ~:s d3. guerra, ainda está com o 
hor~kio de guerra., co:n . exc~.;;:, '1 .. de 
trnbalho não remunerado, ·correndo .. à 
cvn ta de esfôrço de guerra.. Como. ~e 
pode. no momento em qu~ tais fatos 
S~ desenro18;m, declarar .. qu~ há ei{CéS~O 
dn pcssoa.l? o que pod~ haver é 'desor· 
ganização do$ serviços~ ê isso é pa.ten
t eRdo na Prefeitura do Distrito Fedé 
r a1, de modo ·clar o. Ali, del'ois de um 



longe período, até moças !oram no
meadas garis da Limpeza P\~blica. 

De qualquer forma, é preciso · que 
não se dê tanta fôrça ao Chefe- da 
Na.ção e que se pcnhg, côbro a ~ssa 
exagerada centralização, que traz como 
C{mseqüêncig, a paralisia de tôrle:ts as 
.dividadoes do Brasil, fazendo com qne 
só aqueles que têm a félic~d~.d~ do 
c.c\nvívio pes.~o~.l de S. Ex.a ou as sim
patias palacianas possam trabt"l-lh,at 
e _prospe_ra.r no país. . (.~'fu~to . bem; 
rnuito bem.) 

O SR.· .LINO MACHADO - Senhor 
Pres:c1en·te, peÇo a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. LINO .1\tlACHADO (Pela or
dem,) (*) - Sr. Presidente, . quase 
sempre,. se não sempre, nesta Ass~m
blbia Constituinte · de ·1946, t::~iho 

chegado ao a.Itci desta tribtma -?ara 
c~iticar atos da ditadura que se foi ou 
os ·do atual g·ovêrno, que ainda é um 
prolongamento dàq'llela. 

De tôdas essas feitas, Sr. Presidente, 
aqui tenho comparecido com a me~
;ma franqueza, com o mesmo desas
sombro,_ com o mesmo de~ejó . de pre,:;
hr a. minha colaboração e. de exercer 
o meu mandato, fiel e . sinc~ramenle, 
tal , ~orno o recebi de meus conterrâ- . 
neos. 

Hoje, Sr. Presidente, encontro-me 
aqui com o mesmo objetivo. Há, e:::
-t.i·etanto, uma var.iante; neste :110-

mento, áqui estou para elog·iar um 
decreto-lei, apesar de continuar con
tra .a · exped.ição .. de decretos-leis pe:o 
Chefe do Poder ·Executivo.· 

Um existe, porém, que classificar :í 
··desta .tr-ibm.1a como mn. grande decre
to-lei: o que extingue o jôgo, de ma
neira espetacular, em todos os grandes 
·ca.ssfuos; nos qu9.is se inverteram lar_ 
gas somas em prejuízo ela populaçã~, 
d3. soc!edadé e da família brasileira. 

A atitude do Sr. Presidente da Re
públlc~ ·. 1uerece~ · 1ia verdade, o apo,.'J 
de tôda S. nação e as congra túlações 
(:le .todos nós, inclu,siy~ dos oposiclo-

<•> - Nilo foi l'.evbto pela orador. 

nistas, nesta Casa, porque · êsie .a.t-ú 
o dignifica o seu govêrno. _ E'· um gest_o 
· c::lrajcso e assim deve ser compreen.

diào por toclos aquêles que, como' eu, 
são membros . ela minoria parlamen~ 
tar. 

o Sr. Jurand·lr Pites - Lembre~s~ 

V. Ex.a que, durante a campanha elei
toral, o Br:gadeiro Eduardo G-omé'> 
levantou a bandeira da extermina ;ào 
do jôg-o ..• 

O SR . . LINO MACHADO - Chega
rei lá. 

O SR. JURANDIR PIRES - •••• 
houve quem dissesse ter êh~ pe1·dido &s 
eleições por ter abordado de frente a 
questão e, com lealdade e franl(ll{'..:Ja, 
demonstrado a necessidade da extir-

. pnção dêsse ·vício da vida bras:1e1ra. 

o SR. LINO MACHADO - Diz 
muito bem V. Ex. a Êsse decreto traz, 
apesar de tudo, a característi\la. da 
palavra do grande Brigadeiro Edmq:
do Gomes. 

O Sr. Segadas V-iana - TambAm 
louvo êsse decreto ele extinção dó- jôgo. 
Lamento apenas não se tenha tomado 
uma nied~da legal de amparo aos tn_ 
balhadores que se dedicaram a essa 
atividade q~te era lícita, uma vez que 

· estava I;egulamentada. 

O SR. LINO MACHADO - Estou 
falando pela ordem e,· por isso, n§o 
posso me estender. sôbl'e O assunt0. 
V. Ex.a terá. oportunidade de vir à tri
buna para tratar do amparo a ser 
disp:msado ao trabalhador em vinc-

.· de da extinção do jôg-o. 

Quero, apenas, assinalar esse fato 
auspicioso para o povo brasileim e, 
principalrilente~ fazer constar que êle 
demonstra ainda ·. a ·fôrça moral da

quêlc gra1~de candidato, cuja ban(ieira 
se desfraldou em tôdo o Brasil, a. fôr
ça moral do eminente Brigadeiro 
Edua,rdo Gomes, que se fez sentir 

.nê.>se decreto hoje baixado pelo s:· o 

Presidente da Repub1ica. (Muito bem. 
Mu·ito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE Cham~ a 
atenção -das galerias que não 1e po
dem manifestar. 



O SR. :MONTEil~O DE CASTRO
Sr. Pre.~i~~I'Üé, peço a palavl'a, peb. 
th;dê':ri1. " 

O SR. PR.ESIDENTE - Tem a pa-
~ ... ··r" o 11"'''). ·1.;"' R'el)l'"''"'Cll' " 1 1 t r~ .l"" > « . u' t - . •,: .. · - L<.'·'·-.- • 

O SR. MONTEIRO DE CASTH,O 
iP·dct óTde?n) 't"') - Sr. Pi·esiâen te, 
n~.o se tf·nta pró}n·ia.mente de uma. rc
tífics.d.o ·na Ata. o CJ.ne {~;~taria desio
càdo h'es'tà fase dos nos::-Jos tralnlhos 
de hoje. Desejo referir-me ao clisem-
~o qne pronunciei na sexta-feira pf1.s-

. ~-ael.a.: havia éú düo, pelo mc'nos · sain 
' publ1cndo ,que, em :rvronL2;;; Claros o clli~

le udet'l!Sta d·~ !vfOYl'O ~D: ::atl foi YÍtinu, 
·d-e t~ntativa de assr,s:;ü::.a.to. R.eahnen
te és .~~ che'fe uC:~nista foi vítlrna de 
t('ntaüva d_e as~ms~inalo, mas isso 
n;1o se nrifkou em Montes Cla
ro;,;. 

A bem da verdade, desejo !'azer e:'.'~ 

rctiHcáÇão. U'rUáto ()·eui. 'J 
. . 

O S:R. PRF.SIDENTE - Faço mn 
:1nêlo aos nobrés rrprc:-:cntantes nn 
-;~ntidó de l'estringfrem., o rúais pDs 
sjvcl, os peô.ido.s ela paln \:·a vc;a •Jr
dem, -à fim de n~o se consnrnir o tcm
\)0 dé&ti'na-do à ordem é~o dia. 

Dou a pnlavra ào nül;re Repre~cn 

tr.nte Juscelino I~1:ubit~eh::ck. 
O · sa. JUSCELINO KUBITS~ 

'CHEK (Pel'a orclemJ - Sr. Prê;:;i
clente. recebi nm·a carta de Belo Ho
ri~onte, · assin.ada per um associado . 
no Instituto ~os Comerciário.;;, solid~ 

t.aHdo m eu apoio no sentido de enJ ;~ 

reçar ao Prç~;idente dessa autarqu ~ <1., . 
. . , 

tan a.pew. 
E' 'Ql.lc· B elo Horizonte é Uma cida-. I 

de: c1im{ltiea, por excelência, prOcura -
. da por g-rande nt:,tmero de tubercu1•.J
ibOS. Lá se encontram inúmE·ros a.ss ~)~ 

ciauos do Instituto, G2sproviclos ele 
n :cui:sos pura tratam en to. 

Em · rtccnte Vhlg·em que fêz üquela 
t'7..g1tal, o Pl'esidente dêss'e IlÍst_ituto 
p1'ometeu aos assoc.;ado;) que tornaria. 

· quó.l'tos nos h9spitais e cas2.s. de 
saCtti.e, para tratamento dos que cL~lés 

Í1t:êefsitast>em. Não fêz, porém, refe
-J.'éncia ao caso dos tuberc ulosos e 

I 

::: abemos que, naquela cidade, o pro-

· ("') Não foi 1·evi~~o pelo oradoi". 

l:l(~nu:. do a.lojt~!J!E'lÚo })Íl .. l'a.üs potl:t · 
dort:s de':sa clc,~:nça é gTnVíSf.:iâlà; tc
c~os os san:lLÔl'l0.3 esl:ào repletos, d ~ 
modo que. l:nesmo com npoio · finim
ceiro do Instituto, não :-;e conse~ui

ria.n) internar em. casa de saúde al
guma. 

Ped<::!ll êles, poi<J, que o Instit.t:to 
lhes propcrêione uma. d:ária, cr-,m 
a Cfl:al pósf'am Ll'at:.u·se, mcr:;mo fo:::·;~ 

t1 ós hospitais. 
E~tou ·certo que o Presidente d:t

quela. autal'qnia, que tem um e3p1rii:o . 
. H\rgo e nb2~·to a tôdas _ ns conqui;; 1·T; 

sodais, há ele . n·cebcr êsse apêlo, q:.:~· 

parte de ir; · r.~~·o:~ associados. (JYI-tti 
io bem.' 

O SR. ERASTO. G AER'INER -
Sr. Prc.3iciente, peço a palavra pela 
ordem . 

O SR. PRESIDENTE Tem a 
pal8.Vl'a O nobre r-{eprc~el'~.tant.e, 

O SR. ERAS TO C AER'tNER -
(Tc-J:1 ordoro C'> - s:r . Presidente, 
há outro ato do Podc1· Executivo q·1t; 

11!e:·tc c as :iimp::ttins de todos a·que:~~ 

o.t;e conhec::rn a vida de traba·1hps ~ 

f- ~·.crifícios dos componentes das l?n
lícias civis e militares. 

'rr.itH-~e do Decreto-lei qtle i11sti-
... tuiu o ''Dia ·ctas Policias ci\,is e n·;U:
tarcs'', c é{ue ser~v cmn~morado todos cs 
anos em 21 de abril, com festejos ·ci~ 
vicos que terío, como patrono. o 
grande vulto ela nx:onfié.lênciu. .\.J:i
ll.C>Ü'n . 

:í!:sse a t.o, Sr . Presidente, t.;m 
grsncle expre~são cívica, pm;que - se 
c· c,ns:::o.gra de um lado a - gióriá do 
p~·ande martir c1a. indep~nc:lência e da 
llberd~~c~c . rt:conhcce, por oul:ro 
l?..do a b:~némerência dessa gente qt;e 
trabulhCt, e se sacrific~v na. v·id:t diár·:a 
das polícias ·civis e militares. 

Tive OlJOl'tunidade . d e p~rticipar c!e 
campat1has militares - o que 1'eJYJ:.d 

mUito honro:-.:o p ál'a úl.im - cm:)t."~~ 

ando com as policias de vál'los .E:s~a

dos, tanto do sul como àd nol't e (~ 

. pude tt:-l':tonmü1H, com orgulho, ~t 

· cied ie~cão, o dcrolameüto. a bravür:1. 
e o e :~ipíl'ito ele sacrif.k.to dos :nossos 
pat rícios que savem. 11aquelas .. cc:rr}Q
l'açõcs . 



A ·~Gillíll•lt~içi;~, 1.it:: 1934, Ho aJ:'ti~· ·) 

Ji1, lttG~l9elé0ia. ~'h1e as pGiíci~s mili
ilé.i'~~ eram eensi"E'!é-rà;(lfts reserva. do 
:i:teridto e lh.cm t1a~e.dam r,..q mt:s~nos 

-t~'hc!~éntas a ê1c atribufdosl quando 
molíti1.i3íidas., ou Q, sérvlco da Uatâo .. ' \ . . ~ 

0!'~, Sl·. P:1·2&:id r:nte. é c ~rt.o e il!l-
. p~!~tivo qde a. nova. Carta Magna ctü

GI~ té.tnbslil ttê stzüdtr à:5 a~pir~~;:Dz;:; 
~às no~w,s pcUcl~;tr; mmtares e; nês;:a 
à1~u!Ílt ·«e Hie!às, tan1ei o. liberdade de 
f~z~r chég~r ?.-~ mã~~~ ~e y. E~.'-; j)ara 
f~Jet êncà~tniiili~:lilfi.. *- ComiE:são da Ccns
t1tt"1ça,o, a segUinte lhclicàçw_o que tr::.
Giü?J bmé. sin~elo. fl1gtstf.o. 
·. ].)~t·~ e ir.. a5$l.m 1' tdtg;id a: 

"Sug;~rltno.!t, ~m R dtYidEt ve
nül.,· à Com:~:;Eào da. Constituicão 

- e 'íJritwlpa1li1C)Jüe ~ Sub:.icomissâo 
(i e. Béêt~hü1t'a !~s. -:ú:,n.al a con v e~ 
:niêiieia d.é atznd~1· na devida. 
cpÓt1tttniQildcí ~.cs anceios ju~tos 
cii~.s :Fôi'~f.s 1Vlilitr1r~s (tos :rJ~ttAó~. 
cüjos eoinpoilenh~s são, po-r t~dos 
e.s títulos, dignos ele ter bem) as- . 
Altfl_ti'atlos os écüs direitos e p!'er
ú>gaHvils .11n ün\•tt cahtt Mag11:L 

Otiffio basê 1~~1'a eshtdo, ó-fete
cemos os seg·uintes itens: .. 

1; 0 ~ Dété'rm1nr..Nio tl1. finnl:lclade 
e miésã,o d.a-s ~'ôrQas Polfciais_: co
ll1ó InPJt.H!11~ü~s Estaduais petma
il~tlte~ des-t1n:H1o.s a g~uai1tir, üos 
t,C!'ritól·~c·s es~!tdtHüs, i orclem e a 
segu":·ança públ~cr: ; 

~.li 0 ..,........ lndu~;â t); como Fôl'ças Au
~iliates do E~~'é!'cito, no conjui1to 
d_g,g. FÔl'Q{.\8 Anrthdas, garanti.thts; 
·ft;_p_ tôda rt pl~nHnde, ~s 1'Htten t~s 
"' IJO~to•'' Ano& o~i.n•,;,í~ (l<:~ n ~<-h~ô 1'''>~ l:; • • , C; ~ \;~. '-11:7 ~-.1,..·_,._ _;:;, ~~ ..,;.~,."'·v ... \ ' '-

servn e réfm·mados; itcllwi v e fôro 
espêdai pú-a. c~ . delltos- :tni!ita:rês; 

\ 81° ~ Db:eito de fotmal' l'é'Sel'-

visÚ:.s na ccmfcnriid1óe tias leis 
e r-éguiumentcs niilitares: 

4. o - Org~í!it.ação e clotg.gâó de 
-~rfdivos e mt!ó3 rigofor:::.,m~nte 
!l.~bt~itos á fhH't líéH1.d~ C(:rnutn e na 
p!ó~õ;.:~ão d~ r:ê:pdé!dnde eccnô
mt~f.t do~ ~$N<dc'! , à jüízo dos n.s
ped'tlvos oovêinos,,. 

Como se n~. Sr. Presidente) tl'ata
~ê d~ simp-les sttge ·.;~.ao tfi\é toin6 ~a, li
·iieí't.hiae de al)l·esén b-r a v. Jlli;. a, en
tentiendo que é :3 to tle justiça rectJnUe-

CHi'fiM tl\Jnl~f!til o i11Ht~'im~11t~ lil#fS)ies 
nôsso.s co.mp2.triotM que .servetn ilá:.s 
fôrças polidais QQS. Ebttl.-dc;;s. (M?titu 
oem.> 

O s~. PRES!DE:t-:r.rE: _.;._Tem a Tia
t:na o Sr ~ tlep\ltado Lopes Cança
do, para falar sôbre o requ~r1mento 
n . 0 !JO. de 19~6. em discussão. 

O ~!t. Lb>?EJS CANCAlJO .-.... Se
nhor l?l'esidenté: 1~âo ees&àní tao cedo 
o t>s11otdcuio d.a luta ;;~lo comà.hilo, 
entre as duas teorias d·~ vida públtea, 
qlie sé opÕe1n no 'Brasil; a ctltatori~l, 

em que nf.to :i'efulg:e seql!E!.' 6 brilho da 
e3pada. dos catú1ilhos, e !. do ho:tii~m 
livrf:. qv.~ joga. Mm a 1".azã,.ô e a dll~lda, 
adma do Ml'í'or. :dois inlthdos s..:pàb;t-

-dos póf ~istâ:i1C:as iúilertaN~s, Actrlêle, 
agnHado à filosofht do hoinêlti Pliéf!:i· 
âenciat, hut1·idà de tôda..~ as l-)rtitáliêia~ 
des do fana-tismo, incaps.z de tran. ... 
aigil:. IJc Qutra púte, o muüdó dftf: 
rôrças deinócrát.lca.s, deseü.ca~e~d.as 
n6 sen frê1nito. S0n tini os', no Br«:si.l, 
hoje mais do que rttmGai o conflito 
das duàs concepçôc,::;. 

Diante d€ nós, está o paradoxo 
' bi·~tsiÍ;"iro, ele que íala Euclides da 
Cuiihà. Ag·ora mesu1o o sentimóii. 

Eiicfrí~-l'ttl1 tJ oo-ngre&só Na-êioiia-1, 
ne5t:t . iuetrópdle g~helof;a. próC}.i~·a 

õefi1111· a suá e&truturá é õ seu 
limite, e:s ge.-rântias pblfticàs, :ná rêa
litl~àe, tão estilhàdas pelo ttà,bttco 
dog clÚ.fcs de ttibo, nas últim{{s ên~ 
cru:r.ilh~éb.s do abSdlutisínd. 

lHo frJta ao nosso homtrn, no 
fürtdo elo szu nt:tti'tú·io, a vticti~}ãó da 
Vida put-licà . A negfl.Ção da ii~~Ct 

iüfri·u~struturn democ:i.'~~tíe':!t ê mrt w
i1súra ci:.t sooiolcr;ht totautátíil:. 

A cm1tribulq:io de OH-reirà V1àna, 
na pm'te destrutiva da sua, critica 
dogmáticà, não vaí até a, realidade 
do :Bra.sil. 

A situ&cão é autra. Somos ttm 
po·v·o tra.ído. trnm Naç-Eo explorada. 
Un1 iJ&ís na iminê:tlcia dé l1n'rà te"~J\) .. 
lúçã.o, pelo ú~pii'ito de démiss~o de 
Sf:.us lídéres. 

Ou assume o Congret.so tUllal ati
tt;_de cotájósa, tima atftüãe tio-ta, ~em 
Rpêgo ao . efémeró e . aó tr~fislMl"io. 

aos rH.nnes ~ . âós cm1s6ctío~. · d-ü tt _que 
~&t:.trfiOS ÜlZénâó l'lito têi'â, cttlfá.êl~. 
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Nftq se · tra.t~ mais da educae~o 

c;vwn. do ·povo, mai·tirbâclo, faminto, 
I"oubado e tr8-ído, mas ·da educação 

·· moral e política do gov~rno. 
Nos Estados, a julgar pelo que fJe 

''em pa:::sando· em Minas, a mentali
c1r.,de retardatária dos c::,pitães-mo
res percorre a estr~da de 1937. A 
<1~tadura min~ira est-:i de cócor~s. 

ditwt~ de um munclo, que Eubmer;?,·Ju. 
Que· ~stranhos espetáculcs se e.:;tão 

dcGenrolando, na terra da Incon:li
clência! 

Façamos u..rn ·pouco de análise. 
A · politica de ML'I'las é um pa!s 

r.ombrio, povoado ele mir~gcns, onde 
muita gente se tem perdido. 

Certa feita, um jovem bacharel de 
Pernambuco, com êsse brilho e essa 
graça qu~ são própl'iês do No:rte, Pr<?
curou um procer mim~iro, pedin
do-lhe uma promotoria pública no 
Estado. · · 

- "Mas voc8, com os seus vinte 
anos, está afrontr,ndo ur.1 perigo, foi 
a res:r;~sta. 

Nascemos e envelhecemos aqui e, 
um belo dia, s~m motivo claro, per
cebemos que tôdas as nossas · con
eepções a respeito do ho:q1em de Mi
nas. estão errada~. A jungle mineira 
é lisa e fria como 11, pedra.'' 

A política mineira, que age silen
ciosámente, com 1 dcsprêzo pelo tem
po e uma. paciê,!ncia feroz, é uma 
terra que se abr,e, de st,bit.o, que se 
CSCancara, para I engolir tranquila
mente . o inimigo. 

A história t·ecente ela politica das 
Alterosas está, penetrada de coisr.s 
estranhas, ·que só os iniciados po
clem entender. ' 

Sabe-se que o Sr. João Beraldo não 
foi o candidato do ex-governador · à 
interventoria. 

O Sr. Valadares, tão habituado a. 
resolver sàzinho os problemas .da co
letividade, como se iôssem os da sua 
fazenda, orientou-se, inicialmer.te, 
para outro nome, que · chegou a ser 
l::vado ao Sr. Presidente da Repú
blica, segundo corre nos meios polí-
t:cos . ' 

A indicação do Sr. Bera!do foi an
tes o resultado de entendimeilto 
partidário e significou, até c~tt;) pori- , 
to, 1.1m princípio de resistência aos 

propósitos do homem qu_e f1mdou, .nos 
baúcos do l<Jstado; -~- política. dos juros 
a. !tos e. dos pr"-:?;os curtos, segundo_ sua.. 
própria confis13ão, . no discm so ,da Es~ · 
cola Normal. 

O Sr. Juscelino Kubitsch~ck ..:;..· Com. 
relação à escolha do Intervel'ltor ·em 
Minas, pode V. Ex.n ·e:;tat e;P.,rto c1e 
que n~sceu ele um acôrdo ·de tbdos 
os elementos que . compõem 3; Comis
são Exe~utiva. do P. S. D. el!l :rvnm:cs 
Gerais, 

O SR~ LOPES CANÇADO -Vossa. 
Ex. a confirma o 411e eu disse. · 

O. Sr. Juscelino K-ubitschecl~ - Que
ro, acentuando esta parte,. dizer que a 
prim'?ira declaração de V. Ex- a não é 
exata. 

O SR. LOPES CANÇADO . ...: Aflr· 
mei que- i:;so corre nos ' meios polí .. 
ti c os. · · . 

O Sr. Ju:Jce!ino I{ubitsch.ecic - Vos
sa Ex. a pode ae2itar meu testemunho 
em sentido contrário. 

O SR. LOPES CANÇADO ~ Aguar- . 
de V. Ex. a o desenvolvimento ciC> 't11,f.;U 
discurso, para conhecer a miHha con-
clusão. · 

Tudo levaria a supor, portantn., -one, 
t:nia vez empossado, · o interventor 
8Umde~se ao ofnsam'tmto ~:!"mum cie 
seus companheiros, dos quais era de .. 
legado de confiança. 

Tal P..áo aconteceu. 
Na Princesse des Cle1.'es, rJ~ .Mmo. de 

Lr.fayette, há tuna passagew signiff:. 
ca t:va. E' aquela . em que o marid(l, 
numa lo~~·a análise, s:e demora a re ... 
clama:· o nome do amante. 

Ao que Mme. de Cleves, qne 'costu
mava ler o "TI'a.kdo das paixões da 
alma'', responde com segurapça: 

- Creio que. a · prudência não re.;. 
comenda a indicação ~ • . 

No caso de Minas, todo· o cuidado 
foi pôsto à margem. O m~~rve11to~:. 

antes de pergu_ntado, foi logo publi· 
. cand.o o nome do preferido .• 

. Largou-s~ de todos. De.,prezo!t o 
P. S. D. 

Abandonou todos os fascJil.!ld,pre:-:, 
c1otado3 alguns de tantos .atributos 
pessoais, ' •' 
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o feitiço do Sr. Va-ladate') ·quebrou 
as ' últimas : resistência.s do pupilo. . 
. De tal maneira que, na 1-P.alidad~. 

êle não é a e~pressão ·da CL'nfianca, 
d.e um partido político. ma,c; propugn:1 
e defende as prerrogativas ·li.ncnss el e 
r.m · homem. · 

O Sr. Juscelino J(nbitscheck - V. 
R~.a deve saber que · o ex-gov~rnadcr 
Benedito Valadares é presidente do 
Pa1't:do Social Democrático de Mln:<J.s 
Gerais, e, con19 tal, fala em nome do 
Partido. · 

O SR. LOPES C_'\.NÇADO - Pocle 
falar, depois de ouvido o ·Partido. 
depois de consttlta.dos os companhei
l'os. 

O Sr. Juscelino Kubitscheck - E 
é o que tem feito. 

O Sr .. Olinto . Fonseca - Tem havi
c1o essas consultas. O que o 11ob:·e ora
dor pretende, indiscutív::lmente, é 
provocar discordias. 

O SR. LOPES CANÇADO 
Compreendo, Senhores, a bravura e 
a intrepidez com que o Deputado 

· Sr. Olinto Fonseca -vem defe-ndendo o 
ex-Gov~rnador Valadares. 

O · Sr. Olinto Fonseca - Cultivo o 
Yiior da coerência política, o qu2 
n·ão acontece com . V. Ex. a . . 

O . SR. PRESIDENTE ..:.._ Atencão! 
Pe~o aos Srs. · Repr~:--ent.antcs que -não 
interrompam o orador. 

. · O SR. LOPES CANÇADO 
E' natural, porque S ~ Ex.a rcconh~ce 
que ·a primogenitura. não dá só dirr.i
tos, mas também tr2.z deveres. 

Em matéria de ptmdonor·. de:=;afio 
S. · Ex.a a que· discuta comigo, p?. ra 
verificar onde, na realidade entre nós 
dois, e.stá êsse s:;ntimento. 

O Sr. Olinto Fon3eca - Perml~a 

V. Ex.a um aparte. 

O . SR. LOPES CA.NCADO 
Com prazer. 

O Sr, . Olintq Fon.~eca - S~mpre 

pertenci à mesma conente partidá
ria. V. Ex.", ~ntretanto, saiu das has
tes do PRM para o do P.~., a t!m 
de apoiitr o Governador Benedito 
Valadares na Assenibléia Legislati
t·a dO E-:; ta do. Por isso, :falo em ~o e .. 
rênci"'- .Partidária. 

O SR. -,1- LOPES : C.ANQ.AI)O. · .... . ~ 

Meus Se1~hores, em 1936, .o govet•ua- · 
dor VaJadàre:s convocava, uma. ala ele 
hom~ns públicos de Mina~ para. ofe
recer r~sistência. à ditadura. Erst" a in~ 
surreição. 

O Sr. Cris!:iano Machado - Nesse 
ponto, V. Ex.a pode . falar · com au-
t oridade. (Ji.luito bem) • · 

o Sr. B ias Foi·tes - Realmente 
tem tôda a11toridade para isso~ 

·<·: 
O SR. LOPES CANÇADO 

Muito e-rato a VV. Ex. a'. 
M~s. Sr. Presidente, como dizia, \) 

governador Valadsxes se propunha., 
àquele tempo, formar uma- corrente 
política no Estado de :Minas, ·a. fim 
de oferecer resistência à ditadura, 
lançando a candidatura· José Amérí
co, com o nosso apoio . 
. . O Sr. Cristiano IViac11.ado - ·Per
mita-me ainda mn aparte. Não o 
~Jcompanha.rei, · provavelmente, n11s 
consideranda a própósito da diyieâo 
que lamentàvelmente se verifica llo 
Esta.do de Minas. Impõe-me, porém, 
a com.: ~iência de mineiro e de ho:q1em 
púbLco reafirmar o que há pouco 
tive · ocasirl,o de · dizer em aparte . a 
v. E~~.s. (Palmas.) · 

O SR. LOPES . CANÇADO 
Muito grato. Reconheço seu espírito 
de homem de bem. ·. 

o :t;overnador · Vàladares, com.o 
acentuava, lança a candidatura José 
An1érico e leva êsse grande brasileiro 
a Belo Horizonte. 

·O Sr. Cris'l·lano Machado - P eqo 
licença para outra interrupção. Es
tou proibido, por prescrição · médiCa 
ele ocupar a trituna. Mas, rio momen
to em que se tornar necessário, direi 
a posição que assumi, em bem do 
Brasil e de Iviinas, nessa oportunida
de. <Palmas.) 

O SR. LOPES CANÇADO 
Estou I~ a. .trlbuna parn ~xplicar aquêl~ 
epif.:ódio. da. polític~. de "\r1inas. 

O gov~rnador V~uadare~, af:rman .. 
do que ia combater o espírito de conti· 
nuismo do Sr. Getulio Vargas e que 
precisava de uma frente podero.sa 
nos quadros da política do seu Estado, 
l~nça, pouco depois, a co,ndidn.tura. 
do gra .. nde brasileiro, do grancte pa-. 



r.:: ib~no, do gtilnde c.l erL1ot;nÜ~ q1.1e é . 
J u~.~ Atit~f1tGJ · de .tl!iü;::ld.;:,_. · (FuloúJ,.c;.) 
iiérá ê~~e hó!1!8ni de b~ .iü, preocupa-

.· dd cóiri 6'$ n:dl..~lt:tn~s tiioi·~is é! o :Brasil, 
· ~te .13~1a Hdtbo!lte, o11c1e José Ái't1é
. · !··:~n cl~ Aimeidn lê a str~ plataior

ina. l~aquda Ol~Ol'tut:.i:~2.de , th1é a 
:hoi!r;;t d~ ~áucti-lo, em nmne d~ As
.. ,·~ nibi~1a Ltgi.~lrtti\:a do B~-'tr, c!o. M:as. 
J.;onco ci.e~Jois; 11Eo se ~iü~2 part!ve. J.1em 
c ., tt!o, o Sr. V9.1~.ô81':~3 apLtnh zilavr~ pe
l~.s Cll~tàS O S\::U C~ndidato C c:.J.Í,I Cln 

c>eiú nós br<~':.os da ciít ::ldârt g:ei. ulia-
11~ . (Pa2nu:i:s.J 0 <!U~ i>{<~ li:aiu n;~

fJtt~lP, noit~ r,E. 37, ni?.t) foi José Amé
rica, n~o foi Arn:r.11do S~i.les ele 01í
vei1':!1, que Utmhérn rc:ceb!':n :n~a pu
nhs.l~uJa. ? ?Vê t:le t~·[{i u. n:1quele 1~1~

rw~nto nelt:~tG e nc~;ro cw. r.oc::::a Vl Cta 

!JoÜt.ic~. t'oi a dcn'locraciá do B;:s :)il! 
( Pl~h1UlS.) 

O Sr. Juscelino Eúhit.r;r:l leclc: 
1'1-lte. dl .. Z ··v E·<'··· ;t r1•' S (1 f"c1<:q;,..CÕ"~ rlo \::;. . 'I • _.l.. .., ~.... .1' .. • - · "'- ~' _, '· ' · · 

Cr t>nf nU GúiR 1\~:on;:. ::- i~·o cie q1.1e o E;;
. t.a,:.\o I·~uvo foi obra elo Exüc~to? 

. (Trucam.-<:e' vurws apart~s. O Sr. 
PI'Üidc!l :c r:::clrp;1a ctlcnr;~âo . ) 

O.· c-R· +oh E· I:! c '•·-;\."'"' .;.·'"'o . "'-' .~ . L ~ •.J .t ... ,'!-:· •·J-

, :Niio f.!tbu ('1L:ciJ.tirldo a int.erfcréncii 
d~~ foi'/;3. ~ ::.rrna cbs no eui:-;ó;liu de 10 

I . • . . 
d~> n·Jv::-ml:.:·o, m8.s c~atr.:!nanc!o a au:a-
ç:[w G,o Sr. B eneclito Vrdac.lares. 

O Sr. Oliizto Fons~ca - P~rmite 

V. Ex> outro a)~art c ? 

O SR. LOPES CANÇADO 
·Ainclrr e:;tott rr.r::i}On dendo ao p:·imei
rt' ap:nt t de V. E :<:.'1 • 

De 10 de ncvetTl lJl'O di.' 37 at~ estl"L 
data, ou melhor, a Lê pour.· ns CliflS. não 

. rnais vi o Sr. V:o.lac!:urs .. Não t!n' cn
. tenàimento: Rlgum com êle, e, p8.r~ 

cii~ier a verdade, só hi pmrco. n::~o:ta 

Casa, o vimos, eu e :J:::: m eus rori
p~nheü-os. · Parà falar com fran
que:;;a., ê le está. .· de para bens, pMqne 
nós t.oàos o achamo::. ba.s t~·mte con~_er-

vado ... (Riso.) · 

Náo é exf'..to, po:t;tanto, que a mi
nha condúta. polítl;~a possa ser pos ta 
~m dúvida, mesmo porque o livre eíci
tcr~i.rlo de .l\1inas Gcrrlis .iá re:::pnnclr.n 
a essa assacai:Hlha tlo nnti~;·o · nrlcicd 
d t G:.1.bincte tl6 do,•ei·na (ot '\r::;udn
r es ... 

O Sr . . OU:i1.to Fo·ns-::ca J\~!1~ uérn 
r:õ:~ etú !àú\7ida á aj,:ítÚdé .de V. Bx.'1 • 

O sn. LOPE:S Cl>.l'ÍÇl .. DO ...... • •• 
t:-:~:;~endu-me . a cst~ Crt'~:J .. E. tne. el~·
gerá tzt1Üf:.S vezes quantas · me .apre
"'<;·l-·t· p ~·o ·•"''1 •·qftr·.P.>io · V E~ · 11fi.o po-~ ... ... _. L.<. ' - ' '- t. •)..,. ..,, ,, ~ ' • ... • - I 

de contr:::;L'.r (:t r.~tlc de .ligações . poli
tíe~s qt<·-~. p;c~ra ~1onra. minha, ppsr;uo 
no Efo:la.cio. 

O Sr. O!into 1''01l.secd --- Aliús, das 
mzi:s J)reco.;.o~ns, o cr.1e ho!Ha niío só 
a Mirias cU!Tio a V. Ê::. 

O SR. LOPES C.ô,.i.\IÇADO ...._ li: 
um f:no .<mpor que os IWefeitos, 'tl1-
ti:l:::t:nente l·eccéElt'tc:Ji(~Of; em. Minr.s. 
i.· -'r·Jrn· >l"J1···· ·1~o .. <i" ··)·2' '1'J'~<o Sç;o t···-• • ~ · -- · · •• ~ • .:: . 41.-J..l ,J .. , , .! " - . ,, • .•• .• 

C·Í'J· , , .. ~ 'l';''ll·c· C''" 1-,r.tl.,.,,-. ,. ·c.l"' ~r Val'1·· ,.,l , ... l.\', ... .\-~4· .. ··~ )..J ""'-- -· - •··AÁ I.) _L' "-1 • , · • . ._., 

tü;r ,~·s. b r~cso cln ' Pn:-feLm\=t de Bru
ma i:Hniw é t:í:1ico. All, tr~n1fou t) 

Pr'>i'c:i ,, nas r~l~it·('E'~ c.i" ri c,,., c1o~"m-. \~ ... r~'-~,·.~::::-:• - -~~~.,' ... ,..~~ ... ~ ·: ~ .. -. ~~~J~-;.~-
bru . lC • .I c:. vd, C -.~n_o C"'•'··''·c . ta .. Çt€.., ,t 
~:>J · • ·· ·' ·' . el .. \ ''' 1.:,,.,,,I' 6 S lJ."l' l1·1· 'o· ::,.1.\'0" :::.. LIClO (i() ._, • , ('4.!-(..,•. tC.: c.~ ' '- ' · . t . ,::') 

( • n ~· ,.,.-, ·· "lt"· C' ' \1 .• ~, .,. ,; 1'-,·:J·cola·,.:• ... ·IJ·D· ...... , ! . . t ... ._. v ....t ,_ . ...::t -~ 1 1. I..\ .. > c." . .. v · .. 0 ... , .11 " '....., 

explie:n uAo volton fttl gc\-ê{nc. f11IJ

l i !.l.:i!)'?.1, h\;< o ;::ntJ.·e~:tl~c · ?.O tltére elE·~ 
:.:i~; n:;:~.cio pc·las injl.E!.~ôfs elo p;:::r:~: on:t

L:mw. 

Verific::.-se , portanto que o trit~-
. ·• t ., "•/,• ';\ .T ·" 

l'PJ n.LO "e~n SiUO O pal'C-lCli1.1'10, M .iUtO 

menos o d~ vií.ór~a nas ui'na;). 
Em ..:érca ct.e 70 i'lw.nídpios venceu a 

ü. D. N .. coin a Ci'avm;a qtie carae-
T. ··1·''' "' () IlC·~·· o -.j,, ,. f.; ~·,·a··· 111"'., · ;.. ,, -nl·efc.4 

· ' · . !t~ t\ . . 1:, .~ J.: ...... _ ........... • .. ... .. ; ""-•:; -!J \. -J"" 

tura.s fo-ram rct:'_tÜ(l8:'> ~os e:leínentc:; 
derrô c8.·dos. s::.n! nçnhum rc::;pr.i to · as 
dctel'lnino;.qõ~s elo povo! 

O Sr. Olin!o Fc:2.":Cca - V. Ev · dá 
lic~~n{)a p~ra üm r: pare~:' 

O SR. LOPES CANÇ1-\!Jd - Cc1i~ 

prazer . 

o s-r. oz:·n.!o rc:J::::!ca - v. E:·c se 
e'="'L'êC"' C1"' c;t'" hr :e r-o ·ni ·,·· ~ 1·1 o (ill .. " .... \ l ~ . L. •• ...... .1 . • ..... • .J v -... ..... "".... ' ..... 

é:d~:te ::: :;.o párt!.dos de ânúito ilacio
nal; nao l1~L partid0s . de · àú·ibito es
tadual i~ muito rmmos rn.uuidtial co
mo sr inL'l'E' ela t:.-se dcfr·nciict~t. ' pm; 
V. Ex. 

O SR . LOPES CANÇADO - ~Es

tnmos c::anünrr!'.t.lo o. caso c!as Pre· 
fcitun:~ . Qu::rl :roi o eriU'r.io ad~Lado 
para a nomecH~~-tO {! ,') pr:~ feLot-i? · O 
polilico? N S.o. o p~:. l·tic1úrio? Náu. ·. O 
ll:l v~t(r~·b cirts urn~\S'? ".fambóm nii.o . 
:hü e~~t lusivn:r:en te o crít.,~r!o de f::r 
YÍr am ol:J,i<~ í: ~\'o:1. ;J~ :::.':o :üs cto 81;. fJe
necW.o V~1 l ::.ti~lTS ~ 



é #r. L·Eno iltcwTi.fJ'do - Crltt:.rlo í'ez. d~ rlól'tn:e-htes, h~ quem. atrJbu~ 
~ue · pi·eG1ofulnou não :!ió em Mina~. s. úm dos ú:r:t.)Jostos de Levi Silya. 
mM êfi1: 'tô!iió o .Bi'Mii. · · ''1' o sr. Olí11to ·Fonseca - v~ :ti." cç .. 

O Sr. ólbto tla J'Ôns2crt -- Dent;:o nhece os têtrnps do te1~grMn' que ·o 
b l~~1slaç~o tlgl!nte 03 }Wefeitos rniJ.:- Sr. D2llló~t~n.es Rockert, . ch~!~ (lo 
11tcipais ocuvkn · C{lt!'gos de. con1'1~ülça sm.·yi.çô do Prolon&·r.nú~nto da Central 
dÔ chefe do .Ex~cutivo Estadual. ~fi·· do B!'i,Gi!, di:r!giú ao Sr. Uvi ~ousa. 
·ttb 'tl~o flqdetía de ·fornia · algumrt e Si:!.7a? 
abrir e:o::c~çã;o a; êsEJe respeite!. 

0 ~R . . LOPES CA)TC4l10 -
V. E~:\ "i'gumehta como ü1rista em 
:ti1à.têri~ de direito . político. l'i;~Li. ~r_."' 
giUTH~ntM1do com ·a 111ent~1ldr,d~ i'€tar
da{.~rÜt do :f~. :;ciG;n,, s11cÚmdo ct:. 't:n1~:,11 
·r~ e .. dii·~it-0 pti}>.!ico. ~ prccbo que 
V~ $'1x~a f.:f! convença de que 1.1~o hR..vc
mc;.:; . de es.perâ.a· a,· ·vrcmúlg~~:i'~o c1e urna. 
C~fta Oon~ti.tucionral }1'iira i:nti.':?.:rn·ws, 
i:,-i',éde lQgo, n"SL ~jl1icaçé.o cta ~fstNná
ti~~ d.a. -d-em.ccl'acia.. <.M.uii'a b~t·L 

PalTiUWJ • 
A ·oâ . .f~â. Ctm~titucioil~J. S2·s. JX>pa

não e um. limite, \~s.i 1::~1' apé:1::.~.! o <:ü
to:a.m:ent'J · da a.firm~~&..o dr-::nc·::-r :~/~~(' a 

d.o·· PO'I'O. <.:1fu.ito 1J-.em: Pa.lm:a.ú.) 
O SL Jilagalhf.es Plr:to (d~rig~~::clo~ 

8t iw De1mtaç~o Oiinto Fc :.!.tJf!c:J) 

v. Ex.~ iu~~:ou SU:!J., vida pú~Jw~·'J.: l~.-:t 

Qú.tad.ute,; :porJ.:.El.!1to está e~ ·:.rs.nll:;:.aio o 
c1i111.a ela · {ter.nocl':.w'ln. 

t.CPES 
.r,-..:st~i11ent;e ncs tnU11idpios cni:.2 t:·~un

f$ni,os,, ou f;ttl c;ue :füi .:liE;nific ~'.t:va a. 
""c'·n·r>.1:'· o Qi)O·· , .• ; r• i i•~) i" r· " · ;,. r< · , ·1· ')'ü:.;1r;1 ·~ s "v""::,...J .s.· · · · ·~-YiL ·-·'-'""'~ ,.,f0 •' ~ -·~ -,~.·· · · 

·t.;:~-_;., ~,., ..,u:<··,<.co lJ""o:')l'l'~"-"<:: l· • .,·o~,c.•·<i ,._.,, --
_ .J~_JJ ' ~l-.4 .... - -··--· • . J. !,. J "='" \. -, , 1-1\.>- . - .... " ~. "--- ·~ · 

Qt:C.!·o · l"C:fel·ir-ii!e, li.;s·.::,inm.l'.".nte, r ó 
6u.·o 6·"- '\rcnt<).·t''·"il] 1~~ u,,, rl'rn <'1i'- !·,_ 
··,~ · -1~ ""' _- ~-~.·~~~~ __ ._, ~~~ ; --r~~l,~~ ~ -~' , ~~ . . :1 :.

1

~ -r· . 
CuiJ c.:."' ca.L~,. J,':'O. L ...... -~:L .. :l -e l.l!1 { .• . c 
i:1 ::: bm,1to. Cicts.d~s ·~~i:;tánt-z~ ;:?.3:r.o }~;; -

Ph'~b~à, c:lr~e s~a:h rw,tm·:;.I_ c~u;:; Ee 
rcums.::e 1111-~;: or l~lun c::ro de ('·.lfn:-:ntcs . 
·J..i!'•i:r!":'\r:-:: ,... · ::\1 ·, f'·rj .. jl·! ·":,.,r.,.i1 d ·f•'J.~·h• ; .I .. -.L,&-~D;:, , P---R ... \·C ..... u .... :J.-.;; ~ " · .,.- · 'il 

e.:()@', o c~ a::rboridn.d~s e''t:1 th1~.ls, v~ '\·em 
em ;pá.z. ~;:r~is p~,r~ o :st11, a :mt~gJJ. 
'J;re:med}lt é um fervectcuro. E' tm:~ il. 
r.:r·,...;.,a· c~' ;...,...,,.,·~ E· • .-, 1···1 l"i>1·1·-::1·c 1c'~'o 1•1r·'o ..:"' .t<.~: ' -... ""J.~.C:· .~· .. ··• &.& ,\..J. .J'W .... ~-· • "'""' 1 c; ... 

de 1~t~1:1 §:Sntc ps.c.Wca, o b;:>,!~do r1 e 
·c·'iln'>·,.-.. ':11····1~ '~"""'.~"J1'"0. , • . ,.,. o r. :;::- ., •-'·c•J' o .•. .,. .~1.,;;\o- ... . &,.\.,.; .::1 ~ ..... _ __ " .~" '- -..- .. -~ l"" I..-

_,,_;,: ... -· s•;"-:s +. ••o\":<>Hr-:s 1" ' J."o f"'"";-.1'>· ê"'f~ ,{:..-~_,, '-i'Wil · ~.. ...J ..... ... _ .... ~ • ~. \, '.;A. ' ,J... ... .... '"" ......... 
g··ru~,à. tão zrinado, que, pe.Ias altptas 
t1~ 1!1-D-!, sõ~inho creu ecmbate à colu
na P1·est{'s. quando eúa su!·z·iu. em 
.Port.ei'!'lnha. 

·;E · e!is·. úlUn1o.s atscwes dos d~pósitr:s 
·f.ltt. C.ét!.tl'al d:o Bl'!1s!l. de qu2 r.esnl
·tata.m mortos e o :incêndio de milha~ 

O SR. LOPES CANÇADO - Nâo 
cmeii·a o nobre Deputr~c1o cUscutb· corn 
t~Iesi·ain!;s; e'<auÍT!ine a realidade! o.s 
f etc~~ 
· á :ir. Ol-lnt<J FMz.seea - Per:nit«..n-1.:~ 

nrc~;:::.f~"l.Ür 110 ans.rt'2. V. Ex.a :indi::-
t:~ .;;J ' '- ' 

cu.tl..·.~clment.e, .ek:t::i se r-evHando., na tri-
btun, brilhante nov-~lisUa. 

O 8R. LOPES CA~;CADO -- E' 
1;én;. que v. E:r~ .i!. :ria~ tenh:~. tús qu<>..
tê!2:õ.es. 

ó ."ir. OZ~nto Fonse-ca. _, Prefi'ro .a:
tr:-e<::~ concrets.;:; ~-s noY?las. li.;' o m-eu 

.gún~to cl€ léittn·~ . . 

O SR. LOPES CANÇADO - V. 
Bx .I\ }Il'E'fel'e o n i:gó-2·:o; é l10tnem 1J!'á.-. 
ilco. · 

o 8.?" . Ol'inlo Ji'onstca 
q1..~e V. E:;:." não 
lD'.c:; a ·~:nu tc.:·ia. 
y::~ :1 ... 

mai2> 

- 1; P.eJ'la 
meu s6c:o, 
futuro na 

O SR. LOFE3 C~:t'~ÇADO De 
·qmJqu.~r fol'HUi examinal'is, cie :utn 
alto jlo!'l.to t5c vi:-:ta. q1.1a~-qu~r -p:-opü'z~.a 
e;u~ v. E)~. a me :.. lz~s:~-e e teria bl,:;
tant~ cnict~~:;:. o ao.l'e·s àe lhe dar qual
qu~ l · ,re'~p ::rõt~. · 

O Sr. Olinl:o .Fons:~ca. - JS..Iu!b 
n··· ~~"' a 'tr E"*' p"l"'~ e1 .... t-.· =n~ o·~ ... ".."'-"""'v V • .,.. • v ... _~ .&.\.i~r:,.- U .:. Á.~ .... 

me u~" püblic~mente~ mas, c::-m u:.. 
i êl\~nc~a a 2-.fcnte Azul, qt1~ é ~ qn;; 
j:at~:·e .~sa. o nobr·~ o~·V<::lor há. de v::· 
:rifica.r .qne o chefe da tSÚ'7iço . C: e 
Prola~1~~~u."í:t ;nto ,~.a C:mtr:.>.l t'b Br~:'il, 

:3.:!·. L~vi S:m.~. n e SE vi ~!l~·~~enton 

C. t:::mPi!.ticto. pú.b::co qu.a:l:u a um ca-
l ... ít,~, - r1 .... "'· c..~a V'\ 1"'\" ' ~· 1 ~ ·' 1;. \;- E·, V~"· 

.J • .) - , ) l.\ ~· .: - l: ~ , , • '" t{ L ':; , .-.. ...... ~ , 

eló: \Jj:·anm com o . fim c e d.:sm.orali .. 
"':'"rí.o e d·!"~P,.. .' .. H"·' o c":·· 11'" '1 E-t·.-. ·~ o Ll ...... \.: ,;A. ....,.._, ... ........ ) ~.- ... ::,.. ... v ... _ ..... l ~ :'V\.,.,\. • 

fí""rc"JCmn·se t{:·ric:; lJ,"Jarl<?·:: o Senhcr 
Pi'esi&nle recla11ra c~tcnção ) 

O Sr. Juscel'i1~J Kub~t;.:check - ~~ 
V. E~La. comptf:" :.:.r o ó ~ glo · cficü; 
do E.stB.clo d ~ M:m:s v3rirlc:l!'á que
foi c:~rE ;t: (1~ d:t Prs.feitm·J de :Mol.Yte 
A:.ml a p :.:.':O:'.. a OU" se refere. 



O CR. LOPES CANÇADO Sr. 
Presidei1te, é vel'dade que o prefei to 
de.· Uonte Azul !ol demitido, diante 
das · grans r.cusações que lhe· foram 
feitas· peios repre::ent:;:ntes dg, UDN, 
pe,los órgão.s de public:dade d:) E:;
taclo, p2!os lideras políticos da opo
sição; doni.~ciliados em B2!c Hori
zonte, depois d_r.s ma-is longas e p~

nO.sas · objurgatórias. O Interventor 
Beraldo, reconhecendo a. calnmi-cta.de 
qu~ representava ~quêle ·homem, en- . 
t2Ildeu de demiti-lo; entretanto, con
servou seu sistema., manteve seus de
legados de· polícia. seus juízes de pa7., 
s.eus beleguins ao serv:ço do.s seus 
p:opósitos criminosos. 

O Sr. Olinto Fonseca - V. Ex. a 
se refere ao Sr. João .Beraldo e f0 
agora. reconhe-ceu a calamida.de rei
úante em . Monte Azul; · no . entanto, 
·os partidários de V. Ex.n, c:mforme 
inúmeras· publicações nos jorna.1s de 
:M:inas, · a~s2diaram, . insistentemente, 
o Sr. Levl Sousa ·e Silva a. fim de 
que:. aquêle fica.sse com o partida de 
V. Ex.a ~le pré-feriu' permanecer 
com qs· amigos leais a ficar ·com os 
d~ últim.a hora. 

O SR. LOPES CANCADO - O . ·. I . • 

Deputado Olinto Fonseca sabe, per-
f2itam~nte,_ porque morou · no Palá
c~o da . Liberdad2, durante cêrca, de 
14 anos, a serviço de não sei quantos. 
G:Cl"lê!'ncs, que, numa c:unpanhs. polí
tica, os chefes 

1 

n8.0 poctem disrel'n5r, 
no p:-!m~iro mom2nto, no tumulto d::t 
p~!eja, qual a ficha ou carteira de , 
ictentidac\e . dos . ~ompanheiros que se 
a.-presenta m. · 

Não é possível . 1· =sponsabilizar a. 
UDN p~los crimes praticados em 

I 

ivionte Azul pelo Sr. Le.v1 Silva, com 
o apoio do Interventor· João Beraldo, 
que o recebia e:,m palácio ... 

O· Sr. Ollnto l'onsecc. - Não apo!a· 
do. 

O SR. LOPl!'.S· CAl'\TÇADO - •.• 
e dos · jornais, in~lusivc do órgão 
oficioso de Minas - a F'ôlha de Minas 
- comprados cpm o dinheiro do povo, 
para defesa d(\sse homerri. 

O SR. PR.EpiDENTE .:._ Advirto 
s.o orador qua está findo o seu tem· 
po • . 

O SR. LOPES CANÇADO -:- -Obrt ... 
gado a V. Ex .a. 

O Sr. José Bonifácio - O prefeito 
I,::'yt Silva. •.• 

o 81· •. Olinto Silva ...:.... Ex· pre-feito. 
O Sr. José Bonifácio - . . • êsse. 

chz.fe cie bando a qn~ V. Ex." se re
fere. não · foi demitido pelo govêrno 
de M:na.s; p?diu exoneração, qu~r 

cUz::r, .s~:u qu::mdo muito b2m qtús. · 

O SR. l,OPEs CANÇADO - . O 
nLl;j::; coleg-a. expõe ·muito -bem o pr·o
blema. 

!vias, nums S2nhores, para. canse· 
r.;uir êsse amor alucioríado do Senhor 
João Beraldo qu3 atinge às raias do 
desvario, ::::nbemos êt(:- que argumentos 
se está valendo o Sr, Valadare~ ~ 

Pois· êstes são · os homens do Senhor 
. João Bemldo. 1tle os recebe- eni Pa

lácio. · Nomeia e demite, defende ·as 
suas indicr.çõe3. Põe os jornais · do 
govêrno, o.dqÚiridos com o dinheiro_ 
público, ao serviço de sua defesa . . 

Na órbita do ensino, pratic~ via· 
lências, que ninguem imaginaria· pos .. · 
síveis, num pais civilizado. Basta que 
eu narre ao Congresso . o que se . pas
sou 11~ es~ola.. normal oficial de Pi
tangui. 

Foro.m cortadas as matrículas gra· 
tuit:?.s de 5 alunos~· pobres, que tinho.m 
o ensino custeado -pela Prefeitura, 
cinco n1Cl1-il1GS absolutamente sem re
Cl1':SOS, npenas por que os seus pais 
vo'·8.r~m. no Brjq:ad:::iro. 

A. carta, que recebi, é. expressiva. 
"Foram cortados 5 alunos, sendo 4 

(filhos d'? Jone>.s ··Morato, Teo';lomiro 
França, Joaquim Xavier e José Nor
berto) que vinham ja, · freqüentando 
a Escola Normal, e uma (filha. de José 

. Hodrigues Santiago) , que estava ins
crita no- 1. 0 ano." 

A promessa do govêrno constituciq .. 
n~l ao Sr. Boraldo é do conheci-. 
menta público. ' 

l1:ste, ao eni';ejo da recente reu...1ião 
dos fazendeir-os, etn Belo Horizonte, 
lastimava a deplo1·ável situação da. 
l~voura e da economia mineira. num 
quase libelo à administração do Se
nhor Valadares, que se prolongou num 
pântano de 12 anos; ·· · 

Póucos dias depois, lançando a; sua 
plataf01·ma ao g-overno constitucio:ial, · 



publicado no ·órgão oficial, o Sr. Be· 
raldo já falava na política fin~mceira 
enérgica e segura, que desenvolveu o 
Sr. Benedito Valadares" e anunciava 
um programa de obras públicas apoit~.
das: 1.0 ) no crédito do Estado; 2.0 ) 

nos. recursos · ainda disponíveis do em
préstimo de 300 milhões de cruzeiros. 

·Vale dizer: a boa politica financei
ra do Sr. Valadares, durante 12 anos, 
reduziu Minas a ser forçada a valer-se 
de seu crédito, · para realizar obras 
públicas inadiáveis, e a viver dos 
restos não especificados de um outro 
empréstimo! · 

J.sto, . segundo as próprias afirmações 
do . atual interventor, que foram lar
gamente divulgadas, com uma inge
nuidade e um primarismo dignos do 
pagem do cavaleiro namorado. 
·· o que o Sr. Valadares pretende, em 

verdade, com os · graves :ácontecinien
tos de .Mine.s, é a].iresentar um qua- . 
dro · de · resistência política., que se 
possa contrapor ao prestígio do Se
nhor Presidente da República, a 
quem êle pretende falar de igual para 
igual. 

o ex-governador de Minas. que não 
é comandante para as horas d~ bar~ 
rasca, teve graves desmaios, durante 
a ·última campanha eleitOral. Fora do 
poder, o Sr. Va:Iadares · é ~m homem 
desesperado, perdido na imensi,dfio 
das 'jsuas dúvidas. ltle ·pretende · umn. 
fórmula· de reajustamento do seu 
prestigio. 

Mas, como lhe falta o entendi!nento 
psicológico, não compreende ou; as 
atividades personalistas, que . vem· rea
lizando, até · parecem encomendadas 
pelos seus inimigos, para destruí-lo do 

'alto dos seus doze anos de desputisn:o. 
:Ê:!sse aluno de Maquiavel, que é o 

atual Ministro da Justiça, escancára 
o ·sorriso demoníaco que trouxe de 
M~nas, · e vai prendendo, ncr laçq de 
sua.s gravatas coloridas, a ntdeza de 
Caliba.n. 

·O Sr. Beraldo, ao cabci, ê um ins
trumento de perdição. 

O nosso Machado de Assis conta
nos, em Esaú e Jn(:ó, o caso da ta
boleta. nova, que bem serve de advel ·· 
tência aos 1ncautos. 
· A taboleta. estava pronta - "Con
:!e.ita:ria. do. ·Império", Mas .a ·Repú·· 

blica .fôi-;-a. prõClania:da;· PodWn· qui!•~ 
brar as vidraças da casa. Melhor · fôra.~ 

- Confeitaria do eovêrno. · 

O SR. PRESIDENTE- Advirto ao 
nobre oraçlor que já há muito findou 
o tempo de que dispunha. 

O SR. LOPES CANÇADO - Ro
garia mais alguns minutos, Sr. Pre-' 
sldente, pois, ·como todos . verificaram,' 
houve por parte dos meus ilustres co-: 
legas .do P. s.· D., mineiro, ~om as-' 
sento nesta Casa, o propósito de obs
trução ao meu discm·so, desde o p!l
meiro momento em que ocupei a tri
buna. 

O Sr. 11-fonteiro de Castro - O ora• 
dor foi interrompido, várias vêzes, por 
alguns Srs. Representantes filladcs ao 

, P; S. D., mineiro. De outra .Plrte, 
não só esta. Assembléia, como tôda a 
Nação, têm interêsse na revelação . dos 
fatos, que se referem a principio3 de .. 

·· mocrãticos, e, assim, apelo para Vossa 
Ex. a, Sr. Presidente, no sentido de 
que conceda ao orador mais alguns 
minutos,. a fim d~ ·que possa . terini-
nar o discurso. · 

O SR. PRESIDENTE - . Concedi 
mais algúns minutos· ao orador, tem
po êsse que já foi esgotado: Não quero 
abrir precedente. 

O SR. ·LOPES CANÇAOO - Vou, 
terriünar, Sr. Presidente. . 

Assim, a taboleta tanto servia parBt 
um regime como para o outro: era do 
govêrno... · 

Mas, enquanto o · conselheiro Áyres 
o aconselhava, a personagem · macha
diana resolvia esperar um ou ·dois 
dias, a ver em que paravam as mo-
das. · 

Não faria mal ao Sr. Bera.ldo ces
sar as J?erseguições aos seus ?atricios, 
parar a sua . febre de espanc!tmentos. 
de démissões e de morteSi ao menos 
enquanto os nigromantes compõem ... 
alquimia das ambições. 

Não queira o interventor de Min~, 
& esta altura, ser como o "h.n!ar· 
rã o Mlnesio" das "Cartas chilenas'"~ 
que se perdeu· por não interpretar ·as 
vozes ocultas·, que informam o rum~ 
àa estrela. (Muito bem; palma.s.) · · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa~ 
1avra ó Senhor, Antônio FeUc.iá.no. 



O SR. ANTON10 li1EL:tCXANO (J .. ê 
o jegu'inte discur~o') - Sr. Presiden
te. com o maior entusiasmo compa
reço sempre a. esta trilJUna. Elc:va.-se. 
diàriamentr, esta respeitável Ass::nl
bléia Const~tuinte, pelos trabalhos de 

_ rec.onstn~ção democrátic:1 cio Brnsi!. 
Questões ele orclem constitucional 
p!·rocLlpnm os espíritos estudiosos 0 €11· 

gr~nd.:cem o nivel_ cultural ele no.:;sa 
gente ... .o\ssuntos de interêsse público 
fazem com que reprfseHtantes nacio
n::tis foca.Jiz ::m as várias regiões bra
silei!·a:;, mostrando as suns nece~.~5ids.

cles, aplaudindo ou c:.·iticanclo as pro,. 
vidências tendcn1·.e.s 2. ::t1f1P<1rá-!as. 
Problemas cta p1·óprin. vid<l rcí'e!Tntc:-; 
à alimentação mntc1·ial e moral de 
nc:.so povo a gitam as com:ciéncias (ti.h~ 

a(!ui s;;.~ col1g:regRm para sugestões que 
·ret1·atam, sem clúvlda, 8.~ ies pntl·iót:i_
c~s. Pocalizo nesta exposic;ão o c~~SQ 

cios c;mpreg·nctos em eseritó!'iú das em
p~·esas de navegação qt:e intercedem 
junLo uos pocleres públi<.:c·s em íunda-
r~?~~~~~n~ .• )llega~~es _ .,~~~c~l'22ad.~s P ~~ 
E.--..c, ~ -~ ·1tl.:. ... llUO Sl. Plc,:, ldo::nt,. c.ia *~c 

pública, aos Exm os . Srs ·. Ministros 
u::t Viação c do Trabalho e à Comis
sfio de Nlarinha Ma·cante., por int2l'
médio elo respectivo Sindicalo de elas
~ · d::t cidade de Santcs. 1 

Sr. Ptesidente. está em cli~cns

são o requerimento n. 0 60 , de 46, p::
d.índo qne o Poder ExecutivO informe 
se fora m tomadas. pela Comissão de 
lvia:rinlia :rvrucante. ·msc!icias proi'bí
tivas da majoração de frt.~ tes ele gê
·;neros 8.lim1';~tkics . 

'Venho cuicl::tr elo assunto dentro do 
e:frcu'!(1. ftUtMizado, exch!s!vp.mente pe-
1:t mati:r.Í<l que se defi::e nessa soli
cftnr.ãa. com p propósito de prestar 
meu- mod:~sto co~.icm·so iW esclareci· 
menta QUE' autorize o voto ou a sen-. 
tença definítivu desta . Assemblé:a . 

O problema elos transportes tem 
sidO. Eêste :: lr.ná r io, Sr. 'Presidcn t f) 

obj0.\:o das mai . .:; loligas e funclnmen
Úv1ns ::n1reci::.cõrss. Ainda enchem êstc: 

- , • ·• . I 

reduto, com o aspecto objetivo da es-
tatist:ca que impressiona, pom a ful
gurância da ptilavra que sempre é um 
pl'êmio a ífUem a possue, as exprP.s~ 

.sôcs que formam a brilhantíssima ora
.d.o do Sr. D r;putaclo Agostinho Mon~ 
·~:eh'o, !:!. most-:·ar, em 'üu·ga escala, a.s 

:u ecess1d~d~~::: . . reclama-no o o .. orna-I' po. 
sitivo cto potl.er pú!Jlico para o mo
mentoso assunto. Paralelamente a. 
essns ~xpressões, nesta: tribuna . 1a1ou 
o brill1ante Deputado Sr. Mota Neto, 
estudanclos com a perspicácia de tun 
grande conhecedor, com a firmeza de 
um cultor sineero da matéda, o pro
JJlexúa do transporte marítimo e ob~ 

jct.ivando. ·em forma csp.rcial, a situa
ÇRO ela Comis(;âo de Ivrarinha Mercan
te do Brasil. 

Nu Diário da Casa, de 27 do cor
l'ente, eneontrr.unos a oração dêsse 
ilustre parlamentar, da qual colhi , 
nêEte e · nac!w~le t,ópico, subsidies que 
"~..'Ulem como fundaniento ·às aprecia.-
ções que vou fazer. · · 

Inici:::.lment~. Sr. Presidente, quero . 
focalizar, de maneira especialíssima, 
nesta. exposiç.~o, o caso dos servido
l 'N; marft.imos e, de maneira ·restrita., 
a situação elos emprc.igados elos escri
tór~os das emprêsas de navegação, 
qL:e int.~!'cedem junto ncs · poder~.:, 

públicos, em fundamentadas ale· 
gaçf>es, endereç.::tda:.; ao Govêrno, ao 
exame da P1·.~;:;idênci::t da República, 
do Ministério da Viação, do Ministé· 
rio do 'Tmbalho -e da Comissão da. 
Marinha Mercante a -situ~ã.o· em qúe 
se acham. Essa exposição é da auto
l'ia do Sindicato de classe resp~ctJ .. 
vo da. cidade de Santos. 

Faço para orientação. o h1stort.;o 
do caso·. A 29 ele janeiro cie 11946, 
atendendo à solicitaçao elos dignos 
servidcres marítimos, o Minis tério d~

Viaçfw expe:5.iu a p.o-r t?.lia n .o 105, 
concebida. n&stes têrmos: 

"o Ivlinistro de Estado da Via·.· 
çtLO, tenclo em vista o que consta 
do processo n .0 1 . 591 de 194G: 

Resolve :. 

I. Aprovar a. tabrla. anexa, es
t.udnd"'· pela ComiRsão Mista de 
Salúri8s Maritimos, a qual entl'a~ 
r á em vig·or ncsb.t datn com · a 
modificaçfí~o dos c;;a lái·ios do pl'f. 
melro pilôto e pl'imei~·o l'ád:~o-te

J.egra:f1str... de Cr$ 3. 100,00 (três 
mü e. cem cruzeircs ) para Cr$ 
Cr~: 3 . 500,00 <três mil e quiúhen
tos Cl'UZ~Íl'O~) • 



li. Recotncn<.lE:..'i' à Comiss~o tk~ 

Marinha Me!.·cante que, conjunta
mente com · a Federação Nacional 
dQs Marítimos e Sindicato dos· Ar
màdores Nacionais, estude a pos ... 
sibilid.ade da reclu~;ão das guurni
cões dos navios. 
- III. Não haverá !lumento de t:J
~a. Os o.l'madores que se julga~ 

re!1.1 prejur.Jb:tdos cleverão provar 
jtnito à Comissão de ~-!ar~nha 

Mercr..nte as dificulC.acles qne ti
verem para cumDrir a ta l:.cla 
aprovada.'' 

O reajustl.mento dos salárics, n1e
dida reclama.c1a pelo ::nnne~~to do rusto 
de 'vi·da ctue hoje aflige tôclas as classes 
sociais. foi, feito, então, ne.stu t::.bela: 

TACELA A QUE SE F-~ERE A POI'lTAitiA 105, 
l>í!: 29-1-46.-- 1'AE!LLA DE P.EI\,Tl]ST.I.MZ'i.li'TO 

Cof}1~1Y.lante 1.3· classe 
Com.O.ndante ~.a cl::tsse 
Ime~üatos e Médicos de 

1.a. classe ......• . ...... 
Ime:·diatos e Médicos de 

2.a. cl~.sse ..• · ...•....... 
V's Pilot os e 1.0 Rá·dio·U:.>-

leg:rafist::ts .... .. ...... . 
2.0s Pilotes e 2.0 Rádio-ü~ 

tegra.fist3s •...•.••••... 
Confe!"en tes .....•••••••.. 
Cont!·a-me3t~·es ......... . 
çi~rpint3iros·'l~avais e En-

fermeiros ........ , •.... 
?viarinh~iras ••..•.•••.•.. 
lv!c~os. ~ . , . t ............ , •• 

:r,r;\QU!N.-\. 

1. o M a C! u i n i s "t a de 1 ? 
c:a ~s~ . ........ ' ........ ~ .. . 

1.0 Maquinista de ~ .a 

c1a.sse .......... . ...... , .. 
2.0 r-.:t ~ qui n i s ta ele 1 .'~ 

· Clz.t.~3e .................. . 
2." M s. q u in i s ta de ~.a. 

Cr$ 

5. 200,00 
·~. 900.00 

j. 600 ,00 

3 . lOC-,00 

2.100.00 
2. •700,00 
2. {00,00 

2. 400,00 
1. 400,0Q 
1. 2oo,oo 

4 . 703,00 

4 .. 4CO,CO 

3. 700,00 

classe ........ .... ..... 3.400,00 
3.0 Maquin·:,.:.ta 1únic9,1 ... 2. 900.00 

1.0
, 2." e 3.0 Iv!otoristr.s, quunclo cf::_ 

t.:ve!·em e :: ::~·cendo 35 'suas· fm:.C'õcs u n 
n:iv1os d-e G:·unde Cabotagem.' pe!·ce
b~!·D. o o sa.l!hio r.o.::.;,·esp ond~Yl te aos 
maqu:nl.:;t.as du;;. resp2c\.iva.s ca te,2;ori,1.s. 

Eletricistas .............. 
1\·f çcâ 11ico .. , ....••..•••.• 

*' :t Eletricista, ...••••••••• 
Cabos-foguistas •••••••••• 
Foguistas .....••.•••••••• 
·Ca1·voe:ros •...... o o •••••• 

L ° Comi.s.:;úrio de ! .:t cla!;se 
1.° Comissário de 2.a classe 
2.° Comissário ••.•...••.• 
1.0 .coz:nheiro •.•...••• o o. 

2.° Cozinheiro •••••• o •••• . 

Pa<leircfl .........•.••• , ..• 
C Dnfeit~iro •..•••••. o •• o • 

r_,~-:. i6le1ro · ... · ...•.. ~ ...... . 
Botequineiro •••••••••••.• 
1.0 Copeiro •.••••••••••.. 
3.° Coz~nheiro ••• o •••••••• 

'l'a.ifeiro ......•..•••••••• 
Ajudante de Cozinha •... 

PIL\'riCANTES 

Máquinas ................ 
Pilotos ....•.•.••••• • •• o. 

Co111is;;ários •..•.••••••• , • 

TRÁFEGO DOS POR'l'CS 

C r~ 
2. 400,00 
1.900.00 
1. 700,00 
1. 700,00 
1 . ()00,00 
l '300,00 

3. 900.00 
:3.600,00 
2. 700,00 
2. 400,00 
1. fiOO,O.O 
1, GOO,OO 
1. 600,00 
1. 300,00 
1. 3ÚO,OD 
1. 300,00 
1. :~oo,oo 
1. 200 .. 00 
l.lOO,DO 

&OO,CO 
700,00 
'iOO .OO 

Td~,jego do;:; portos. rebocadoreg, bw·cas 
cta Cia Cantareira e Lameiros 

••••••• 41 •••••••• " •• 

l\1aquinlsta •..••.• , • o •••• 

Motorista . ............ ' .. . 
L.UtCHAS 

A:·rais ......... ~ ..... . ... . 
Maquinista •.. · ..•..•.•... 
~loiorista •.. , ... . ....... . 

Cr$ 
2. GOO,OO 

' . . 

2' 600.00 
2. 600.00 

2' 000,00 
2' 000,00 
2. 000 .12 

IATES A IVIGTGr.. E !J,\RCOS DI: P!!:SC .~ 

1\iies:tres , ... , . . ........ a •• 

Coil t:"a-me:;t:·es . , ....... . 
1.0 Mocor:.stn: .....•......• 
2.0 .s 1\-!oto~·istZts . . ... o. o •• 

3.0.s Moto :·:.::tJ s ....••••• o 

2. 900,GO 

2' 300 ,00 

2. 000 .00 

2. 300.00 
2. 000.00 

Pe::·.soal das classes anexas de esta
le it~os, a:·mrrzéns e tl·apiches Cl:1s Em~ 
p:·ê.3as de G!'.8.l1de e PeqUeru'o CâbO· 
tag:;m, tl'ifcgo dos P o:tos e Oflcln~-.s. 



..:...... -4.8' -

Cr$ 
~ 1 000 00 60 o,:o' ·Até . . Cr'~'. , •..•....•• 

De .. c~·$l.OOl,ooa 2.ooo,oo.. 50% 
De Cr$ 2.001,00 a 3._000,00.. 35% 
De_ C!'$ 3. 00,0;00 em diante:. :.30% 

não estando compreend·:dcs · neste s.u
ment:> os emprega-dos do Lloyd Brasi
leiro, . ficando porém aos seus operário3 
n!::segura.da . a elevaçã-o àe salários até 
o nivel dos. q:12 percebem os operários 
d:i. CompanQ.ia NacicJ:~al de Na vegr.ção 
Ccsteira. 

Pe::t:cal da l:..J.V€ffiJ.ção fluvial ou 
lacustre, incli..!s:.vç Pequena Cs.botag2m 
e Estaleiros . do::; Eiit:ldo.:>: 50% de au;. 
m~nto · sôbre cs · sa~srios atuais. 

Empreg·ácl.cs em Es-critórios elas Em
p:-êsas ele Naveg·açf..o, e:~ceto do Lloyd 
Brasileiro: · 
Até C!·~ 1.000,00...... •• 100% 

C.::S 

De Cr~ 1.001,00 em dü:nte 1.000,00 
Por cdnstituirem funções de respon

.ss.bilidade ·e do maior ·fnterêsse ·para 
o armador, · ficà.m instituidr..s a·s se
gL"..intes g~·atifics.ções: 

Ma!'in...l'}ç!ro fiel de porão 
P?.ioleiro de c â m a ~· a, 

qua1iào o navio tiver câ
mara frigo!·ifica •....... 

1.0 1\·!aQuinista, em na~·io a 
moto:- .. : ........ · ..... . 

:!.0 ~quinistr., em navio a 
· w.otor ..•.......... · .... 

3.0 Maqu:.Uista., em navio a 
motor . .. ........... · .. . 

-cabo-foguista. • ••••••••.. 
:F'oguistn. . . . . • ......... , ~ • , .• 
ca.rvoeiro ....... _ ......•.• 
lias embarcações do trá· 

f ego. dos . Porto~. que te
l1ham dois Maquinistas 
ao mais g!·aduado dêlss 

. ;· 

Cr$ 

2D.O,CO 

100,00 

400,00 

300,CO 

200,00 
150,00 
120,00 
100,00 

200,00 

As g·ua.rnições ·dos r..av:os p::.troleiros 
t.erã.iJ '-~:-n acréscimo de 30% .sôbre s2us 
s~.?à.rios normais, benefício extensivo 
às guarnições empreg·a.clas no serviço 
ãe càbotagem quando empregadas 110 

. t!·s.ns;porte de Inflamáveis. 
Pessoal de Areia Brar.-ca e Maca u 

t,erá o mesmo salário que percêber. o 
pessoal dO. Loide Bra.sileiro naqu~l::l. 

região, 1 

Quando a embarcação rebocar pon
tões, será paga à' tripu!açao uma · grai.. 
tificação de 10% sôbre o salário de 
t~mpo · de viagem reboca,ndo. 

Nas embarcações do Tráfego dos 
Portos, em que a tonelag~m das mes
mas for· superior a 50 toneladas, os 
Iv'Iestres, MaquhV,stas e :Motoristas, 
perceberão os vencimentos equiv'alentes 
a igual pô.sto nos rebo~adores. 

E' facultado :.>.o armador manter lUll. 
· quadro espec:al · pa~·a . os serviços de 

rádio, ficando pcrém asseguraclo.s ao 
I:e.diotelegrafista que fôr destaca<lo do 
qt~s.dro do mar para servil: em terra, 
c3 mesmos vent:iman tos de sua função 
a bordo. 

F:ca · estab~lecido o pe!·íodo de ca
rê~cia de um ano para os. que forem 
p!·cmovidcs da 2.a cl.:u:.se. F:ndo êste 
p:;!'ío<1o, desde . qÚe não haja· motivo 
qu~ dcsabo:!le sua c~nduta e capaqidade, 
'pas:sa:·ão a utcmàticament~ à 1." class2. 

Nos navios a motores, onde o Chefe 
ele Máquinas,. pela espec!alidade da 
fttnçã.o per·ceber a. gratif!cação de Cr$ 
400,00, ant.es dete:::-mim:.da, qu8 o eqt1i
para ao Com~ndante ·c~.e 2.n. classe. 
êst.e terá, também, dh·eito à .idêntica 
gratificação. - . Silvestre Gomes de 
Araujo . . - João Báptista de Almeida, 
Presidenté da Fe<ieração. - Laerte 
A ugu .. sto lll achado. '-- A.. A nàrade. -~ 
Lourival Te~les. · 

O reajustantento dos salários, n:iz~ 

dida. re~lamada . pelo aumento do CU!-i

to -da vida que hoje aflig·e tôdas ~n 
.classes scciàis, foi feito ém tabela que 
ficará fazendo parte integrante dezte 
discurso e da qual destaco à seguhf..: 
te trecho: · · 

"Empr_egn.dos em e:critó!'ios d~-.s 

emprê:ms de nave~ação, exceto d.ü 
Loicle· Bra.silwi-ro :. · · 

Até Cr$ 1. 000,00 - lXl~~; 

De CI'S 1. 001,00_, em· 'diante 
Cr$ 1. 000,00. " 

Houve, ·assim, uma verdadeira re:; ... 
tauração de salários, padron!sada pe
las necessidades que a vida atual o! e- · 
rece . 

Posteriormente, porém, a 13 de mar
ço próximo passado, foi ba:L-rada · a. 
Portaria n.0 265 pelo mesmo MiniL~ 

tériol. a,ssim redigida: 
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a) o~ empr~gados em escritó
. tl0S no Distrifo Fedéral . das Em
-prêsàs de NàvegaÇão, exceto do 
Loide Brasileiro,. terão os seguin-

. tes aUL-n_entos: · · · 
. Ordenado até Cr$ 1. 000,00 -
.. ioo% de nümento. 

Ordenados ·de Cr$ 1. 001,00 em 
diante - Cr$ I.ooo,oo' de aumen
to. 

b) Os empragados em escritó
. ·t·ios nos Estados das Ell_lprêsas de 
.Nav:egação terão um aumento de 
5~% sôbre os salários atuais. 

Nesta última portaria foi f3ita esta 
restri!:ão : 

"a) Os empregados em escri
tór-ios no Distrito Federal dn)) 
·Emprêsas de ·Navegação, ~:êceb 

·• do Lolde Brasileiro, terãQ ·.os se
. gufntes ·aumentos'. 
· Ordénaçlos até Cr$ 1. 000,00 -
100% ', 

Ordenados de Cr$ 1. 001,00, em 
'diante - Cr$ 1. 000,00 de aümen
to. 

b) Os empregados em escritó
rios nos Estados dâs Emprêsas de 
Navegação· terão um amnento de 
5oc;i(; · .sôlJre os · salirio~ atuab." 

Do confronto . das ;Portarias ns. 10~ 

e 265, :verifica-se que foi ·mantido o 
aumento iniciàl de 100% para os em
prega-dos . nos escritórios das emprt:
sas de navegação do Distrito I<'ederal. 

Foi, . entret.~nto, reduzido para 50 'X) 
o aunie;nto concedido em janeiro pal'J, 
os, ·eil1,pregados nos escritórios àas e;11~ 
prêsas lOcalizadas no.s Estados . . Com 
o devido respeito ao ilttstre e honr9.
clo Sr. Ministro da Viação, não se 
justifica esta di3tinção entre servido
res ü1vestidos das mesmas func0.:s e 
reddente's em ciJ:::dt..\3 onde n i o é 
menor o prêço da vida. 

o Sr.' · L ino Mac(~ct.clo - ·nevo escla
t;ecer a V. Ex.a que ê~te aümento Pl.'2 -
visto ainda n ão f.oi concedido, en
tre. outras pela Cia. ·de Na.vegat;ã:J 
Co:.>bira, cujos empr~~·ados, no Ma
ranhão, me enviar:;un recla:naçüo nê~;

se sentido. 

O $~ . . AHTô?HO FELICIANO 
Vou ifocali:!:ar, n est a. exposiçã o, o as ... 
sunto dó apar te de V. Ex.14 

O Sr. Llno . Machado - . Ag'l'a deço 
a V. Exa., mas trata-se ele reclama
ção que terei de levar à tribuna den
tro 'em pouco . 

O SR. ANTONIO FELICIANO ~ 
Falo, neste instante, Sr. ·Presidente, 
olhando para Santos, terra mag'llífi-· 
c::t, onde vive um povo operoso e pa:
triota; fôrça de propulsão da economia 
de São Paulo e do Brasil. Ali a vida 
s,ofre a mesma ascenção, ditada pelas 
mesmas causas que elevaram ·o seu 
custo nesb grande Capital. 

O Sr. Toledo P.iza · -:- Tàlvez a.Ií . a. 
vida seja até ·mrJ..is cara do que no 
Rio de Janeiro. 

O SR. ANTONIO FELIÓ!fu~O -·
Não são menores cs alugueres ele casa, 
nem custam menos os gêneros de prl- . 
me ira necessidade. Dou, a êste res
peito, meu testemunho pessoal, pois 
vivi em Santos, durante mai~ de- .20 
m10s. Foi na terra de Btaz Cubas,, 
cujo encantos natúrais viveni, parale
lamente . ao dinamismo de sua gente, 
que formei meu espírito profissional 
na advocacia e iniciei e desenvolvi · a 
minha existêhci(;'l. de homein público. 

O Sr. J.Vlota Neto- A respeito, tam .. 
bém recebi telegl'ama do. Sindicato· 
dC1s Empregados l\Iarítimos de Santos 
e estou solidário com ·a disserta<;ãO 
brilhante de V. Exa. · 

O · SR. ANTONIO PELICIANO -
Não. obstante as provldências · sem:Pre ·. 
oportunas e patrióticas Cj.os adminis.- · 
tradorzs municipais e, notadamente, 
do eminente Sr. tnterventor Macédo 
So::tres, guarda vigibnte das necessi:"' 
dades , públicas, ·cidadão que tem sido . 
operário sincero da grandezà de nos
sa terra, vivemos, em Santos, com. as. · 
mesmas dificuldades das gran~es c~·.· 

pit::tis, pois as causes determinantes 
da elevação do custo da viela só paula
tinamente podem ·ser suavisadas. 

A 4 de abril último, surgiu a Porta:
ri:.t n . 0 3Gl, do Mi11istro da Viação, 
n.:stes t ~rmos : 

Por hria 11. 0 361, de 4 de abril 
ele 1946 - O Ministro de Estado, 
a tendendo ao que propôs a Comis
s5.o de Marinh:1 Mercante em ofi
cio n. 0 6-2.645, de 19 · de :rrutrço 
último CProcesso número 6. 501~46, 



du .SOV/, l'esülv~ J.'elificin' o itt:m 
· lJ do inciso G. (J c:1a t::~.bela. a.provtt.
da. pela portL~ria n. o 265, de 13 de 
março do corrante a.no, · para o 
Jim de estabelecer tflle os empre
gados em escritôrJos, nos Estudos, 
das .Emprêsas de Navegnção terão 
(j,S seguintes aum~nto.~: 
Ord~nndos a H! Cr$ 1. 000,00 -

!10 1:~ de ·aumento. -~ Oi·denados 
d~~ Cri,!; 1. 001,00 em dinnte - .. 
C!'$ 500.00 de aumento. - Edmun
do ae Macedo Soares e Silva. 

Nova redução foi, o.sgim, feita 11os 
salários dos empregados em empl'êi:ias 
de n~vega.ção nos ·Estados. 

Na mesmn, data em qne era decreta
da essa maior dimimdção, a Comissão 
cte Marinha Mercv.nte rl.eliberou ex
pedir 9, R~~ohv;âo 11. 0 562. assim con
cebidn: 

!iô2.~'·· - SALiiRÚ~,S DOS EMPRE
GAOOS DE ESCRITóRIOS 
DA.S . FM.PR:!'SAS DE NA
VE~4..c)AQ. COlvi ESTA
LEIROS EM NITERói E 
I:tiHAS DA B\fA DE GUA-
N .-'\.BARA. . 

Considerar os empregados de escri· 
tórios das emprêsas de tLavegação, com 
.estáleiros e dependências em Niterói 
e·· ilhas da B.'lia de Guanábara. com 
direít.o ao aumento estabelecido no 
item 6.0 , letra tt, da ta.b-ela aprovada 
pela. Portaria, n.0 265, \:le 13 do mês 
findo, publ~ca-da no Di4rio Oficial elo 
dia, 14 do mesmo mês. ü;to é: . . . I 

Salários até CrS 1.000,00 - 100 ~~ de 
a.u .. rnento. 

De CrS 1.000,00 em dümtc, Cr~ .... 
1.000,00 de aumento. 
~ Esta resolução entrz1·á em v.i~:or 

n1' data da sua pub1icaç~,;o, 
O Sr . L i no J.íac!uulo - Essa me

dida . aliás. deveria s~r e~tensiva a 
todo o ·BrasiL 

O SR. ANTONIO FJ~LICIANO -
. . I 

Fi.cm·arn, dessa. forma, os emprega.dos 
em a.gé<J.cias do Estado do Rio equi
p::;,rados aos do Distrito Federal, ao 
p!lsso que os dos Est nt::los foram fe
ridos com maior decrés~:~imo em seus 
salãrios. · 

Não me pa.recc justo êsse tratam2n
to~ A ViQa em Níterói é mais ba -

ata q w.~ r.~ viiJ.u t:m Sco.-n~o.~> ~ o1rtr0i 
portos b1·asileltos. 

Ocori'e HÍllda. um mal que necessi· 
ta de uma terap~nt·ica imedint.a. · 

Em virtude d::t Pol'taria n.0 105, o 
aumento concedido foi pàgo. Dada as 
posteriores reduções. muitos u.rmarlo
l'es estão Obl'ig·ando nos Estados ~us 
servidores à devolução ào . n.créscfmo 
recebido. 0.3 orçamentos para as ·vi
das dêsses empregados, elnl>orndos na 
llase da mell1oria, são torturantes. A 
função pública · e a atividade · pn.rti
cular não podem S€1' t1·ansformadas 
e:n eternas situações deficitárias. Os 
aummltos, uma WlZ incorpol'aelos aos 
salários anteriores a janeiro de 1946. 
não mais lJOdlam s-e1· cancelados ou 
nmputo.dos.- Sôbre isso foi encaminha
do io eminente Chafe da Nação ·o 
telegrn:ma segninte: 'pedindo umg, pro
·vidéncia para co1-rigir . o ma.l existente. 
e que deixo como P•Ute integnmt€ eles~ 
t::: minha dissertí.!.çúo. c lê) 

Exnlo. Sê-nhor G~n~1·al E:i.!J:lco 
Casnar Dut1·a, DD .Prcsiden1:e cia 
Rep(lbllra: - R~o ele .randro -
Assocíadog dêste Sind!c::üo e:vt!nt'e
gados em emprêsas· nac.ionais rie 
navegaçio recebe!'am omnent,a sa
lárici'. acôrdo porta ria c-ento clnc·o 
Ministério Viação pto Em vl.:1ta. 
portaria post erim·es mesmo Mini.s
té-::io reduzindo ref~riclo ll.tm1e~1'w 

diversas em;::rê~as estão . e~•.gindc 

devoluçüo p~1· pirte emprr~·udcs 

das · difer'ê!.1~~t3 pagss fi. mais r:<>K 
lll-(?~~ es de fevereb·o é março o· qne 
\'em clificultnr. mais ninch sii·.na·· 
ção eccnômica da . . classe pt-o Ape
lamos V. Ex.ll .S!?!'!tido ser mant.ic~-o 

aumento concedido pe.!a ::>'J1' ~~ l'la 

cen to cinoo pura ê.s~ pôrto não 
sôm<mte para emp1·eza~ n~ ckn~is 
mas tmnbám para emprê.sas , agé?.1·· 
cias subB.gênc!as filiai~ e snc.m•.:;:.J:is 
d~s con'Í'~xn1hias de 11 R vE'g!lçâo q'..l<~r 
sejam nacior~ais qu€r ~ej~:tm e,.: 
trangeiras confct:mc· 111cm 0r!.~1 

dê.ste Sind!ca ta en treg·ue. a v'M;:;=• 
Ex::1. Cordiais S:::tll:l ::.ções , Sin c1i~::~. to 

Empregados E3cl·itól'ios Empt·~sa :~ 

de Navega~;ão d? Sa n to .s . - Ca r
los Longoblrdi, Presidente. H 

Os armadm·çs <.bviam acei':á -~oa; . 

cvmo compensação ~o sacr-ifício e s o 



· ··trabalho dt. · ~ervid<ll'~s digno~, m~.sma 
porque a. .sitttaçã.o do~ · mesmos nr- . 

· niadores foi m.elhora.dn. 
E sôbre isso recordo que na Perta

ria n.0 105 foi pres~nte que não hav;;
r!:~. aumento de taxas. Seria êsse nnt 
nrgumento favo1·ável à redução elos 
aalá.rios, se a 12 de abril 11ão fô.s.s2 

· pttbl\CD,dfl a P<l!'tal.'ht p.0 402, dêstt'~ Í".t'Ol' . 

Poda:r·ia n.0 402, de 12 ele .:t.bril 
cl~ 1946 

O Ministro ele Estado, atendendo 
s proposta da Comissão de l\·J),
x·inha Mercante constante do !Yto·· 
cesso n.0 ri. 096, de 1946, do D~1Xll'• 
tan:~nto de Admlnistr:tçio. rêscl
ve, em carater provisó?:io, e ;Je . .r;l 

jaze1' jac• à 1rtajaração âos .·w?.tí.
rfo:::· clo.c; marítimos, aumenta.::: {~s 

frete.s e passagens col::lrnd~Js na. 
gi·ande e pequena ca~ta!?;em, bP-m 
conio na navegação fluvbl e .1~

cnst.re, na seg.'Llintes ba~es: 
I. 35% ctrinta e cinco pDr cen~ 

to) f'ln relação às . merc2rlorius; 
com oxc8ção dos gênero.;;; de T)ri
meira necessidade; 

II. 25~ó (Vint-e e cinco por cen
to:' sôb!'e as atuais taxas das tu
belas d-e rel:>o·cagem, so.i'eil·os. ·21 r .1-

t·eng·agem e lanchas; 
III .. 30% (trinta por. ce:!ltc) sô

bl'e as passagens. - Edumncto r.l!! 
J"'-f acedo Soarf!S e Sil-va. 

· Faço mi11has estas po11deraçõ·~s ,ius
tí~sima.s e col'l.$bllites de um m"3mo
ria.1 que recebi do Sindicato ele Sa.nt:x;: 

Outrcssim, ''alemo-nos de s t r. 
oportunidade para pe·dir a Vossa 
:$:r..~ se digne in~erceder .a fim d s 
que sejam . extendiclQS · os beT?,efí
ctos da · Por.taria 105 à ~odc:s ôs 
empregados em· Agêndas das Em-

P1'êsas de Naveg.açfto, pois, a maio
.. ria elos Agentel'3 fu1'ta-se ao ·c um-
. p1·im~nto das determinações n::h 
contidas, l1!1S alegando que os S3~1s 
emm·eg~dos · são em!)regadcs · r.'i.~ 
:Fi::ma Agente e nã.o d:1 Em!)l\~S::t 

que · a · Firma re:m·esenta, e 0 1.l 'c~·o::; 

alega.ndo que as Portarias nã6 
ati.11g·em as Em,presa.s Extrctngeira;;. 

Com respeito aos primeiros, ca.
be-ncs di2er que qnasi tôdas as 
Emprêsas tem as S7ut8 Ag~ncim: 

t 1nü•egnes a ttrma." ~:rtiüu!J..rç:; 
sendo que os empregados dessa:; fii·~ 
mas exeeut.am os serviçc~. <:las Em· 
prêsas de Navegação. e, portanto, 
sã.o êsses todos os empreg·ados aun. ... 
otdos pelCt.s Portarias da.mtele Mi
nistério. 

Qnanlo aos s::-gnndos, d~'.'emos 

dizer que são ernp!·rga.dos que Ja
z~m os me:::m~; Sfl'V1ços, cmlJl'ê· 
gados b.casnc· :·CJs, . que E;Ust.entam 
filhos brasileiros, empregado:s de 
E·m:prêsas e Agêne'las de Emp~·ésas 
de Navegação no Brasil, e> '!.lâo no 
l~xtra.ngeiro, . í:>ortanto, aiinpido .~ 

també1n pelas inesma.s Portcaiw;. 
Parn. corroborar ainda as nc.ss~s 

afirmações, devemos .. dizer que 
todos .êstes empregados. se a~ha~n 
e~1quadrados no 1.0 Grupo dr. Tra
b:;Jhadores em ·Trallsportes !vi:ui~ 

timos à que se refere o art lgo ~1?7 

d\ Cons(}Udação da.s Leis do Tra~ 
ba.lho, que classifica as ativitia.des 
e profissões, e, consequem:emente, 
nD artigo 6.0 - alínea B da Porta.
Ih 265 do Ministério da Vü1 ela e 
Obl'as Públicas. 

C1'êmos bem. que a incetlçàv dü 
Exmo. Sr. Ministro da Visçf,o ~ 
Obl"olS Públicas ao aprovai' a Por· 
hnia 105 foi a lie trazer os s0u.~ 

~nefícios a todos os em.pre(Jr.t.C:.os 
nas Artenc·iae das Ernprêsas d~ N .:t
ver;açüo. Indistintamente, S~JDJU 

Agencias 1Jtóptict,S ou particulares, 
seja.m Ag(..'1Zci.as de Entprêsas Na, ... 
cionais ·ou Exl1:angeir(J.,s, pois não 
~e p~de crer que êle houvesse êP.
sejado crial' dois criterics, por· 
quanto todos os empre~acios ao:; 
quais está. sendo n~g.tdo . o nurne~1. ... 
to em QÚe:;tãD exectttam, os mes
?nos serviços dentro do B-rasil, e, 
são t odos consi'l;den.tdos ma?'ítimos 
7>am todos os efeitos, razão 1:1Q1.'qn~ 

devem todos ser beneficiados pelos 
aumentes ocncedidos à Classe . 

Movimentam-se, Sr. Presidente, con
forme os apnttes cl6s brilhantes patla~ 
mentares, Srs. Mot.a Neto e Lino Ma
chado~ todos os sindicatos do Brasil 
nessa campanha de manutenção de. 
uma situaçáo econômica. exig·ida pela 
necessidade de existência, que tôdas 
ae clas:;;es sO.-;ia.is sofrem no presen· 
te. -
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A.· propóiito, recebi, encaminhados 
por. associações sindica.is, · telegramàs 
nesse ·sentido: (lê) 

Ctn Sindicato Empregados Escri .. 
tór1o5 Emprêsas Navegação ·de San
tós. 

' 
"Acal;>::>.mos telegrafar liders 

bancada maranhense solicitando 
.ampáro memorial apresentado ês~ 
se sindic·ato Presidente República 
· pt confiamos triunfo justa. causa 
pleiteamos pt pessoal Loyd Bra~i- · 
leiro deixa assinar telegrama para 
bancada eh1 virtude estar. !lerce-

. bendo awnento acôrdo portaria 
cento cinco pt aguardamos solu
ção sauds. funcionários costeira 
1'unciohários Booth Hondon Limi
tect.· 

. Ct .Booth Iiondon Limit~d. •• 
O Sr. Li~o ·Machado - · E' precisa. 

merite idêntico ao telegrama por mim 
· referido há pot1co. 

O. SR. ANTôNIO FElJICIANO 
·Telegramas em· idênticas condicões 
vieram de João Pessoa, Natal, Pôr
to' Aleg.re, Imbituba., Antonina e Pa
rana.gu&, assim concebidos: 

Referência vosso telegrama dé
zesseis corrente. esta~nos int~ira. 

· mente solidários pres~.dos colegas 
companhis.s na vegaçãc:> ·J·ustíssima 

• I 

manutenção portaria 105 nesta. 
dàta. estamos pleiteando co:1cu1'~:o 

~ossa bancada apóio impres"!t_:n~í
vel a fim ser defendxda plenário 
nossas pretensões. · Sa1

udações. · -
Odilon José de ·llfelq, · SebastYí.o 
Pere!I ce · Vasconcelos, Caio Cesr!r 
de Paiva, Alcindo Pere!ra ela- Silva. 

ConJtmtamente em p r e g a ci o s 
Loide Costeira tetegrafaram Presi
dente Dutra . revogaçã.o Po~·cr..na 

n.O 361. Agradecemos no ~icl:Js 

. c:.1cmpanha. Entendemos Deput:ldos 
Senadores aqui · presei1tes p.!.·cme-

. teram trabalhar nossa justa caus2 .. 
Rogamos fineza por nos contato 
novas noticias. Sa.udações. - Pe1a. 
Comi::;são. - Adalberi:o Sou,-nt -
Agêneia. Lo~ de. 

• . A. fim · formular . memoriais lnes
mos moldes éolegas. dêsse. PÔrto, 
peçO remeter . \.l!gente ·. cópias.' . ~ 
Saudações. - H~lio Sá. 

Solidários ação colegas de.~ Ma. 
Manutenção portaria· c~:1to e .cúwo 
acabamos. tel~grafiir · · Deputa. elo 
gaúcho Damaso Rocha, a fim to'r
talecer campanh~ promovida ê3e.e 
Pôrto com .repercu~são tôd'o País. 
Cordiais saudacões. - Por ftÚl
cionários Costei~a. ~ i-Iimo Sá·: · 

Ciente vosso . telegra.nia · dia !6 
com máxima satisfação ader:mos 
C!':l.!llpanha s~ntid6 acabamos tele .. 
g-rafar Presidente República; Pre
sidente As!Sembléia Constitu:.n;e, 
Ministro Viação 'e Presidente ::~o .. 
missão Marinha. Mercan~e. Ccm
fiantes vitória nossa justa cau::i:J, 
apresentamos· nossas melhores ··
Sa.udações. - FunCionários. .._ 
Agência Costeira. 

Recebemos .~·eu telegrama de.:::;e::
seis. Vamos teleg-raf.er I>epút~dts 
Bancada Paranaense sôlícitando 
bons ofícios· junto Govêrno mt\nu
tenção Portaria 105 - 29 j~hielro 
últimó. __; Saudações •funcioná~ic.c; 
Comp. Costeira . 

Solidários ês~e Sindicato pedimos 
obséquio informação decisão Exmo. 
Sr. Ministro Trabalho sôbre revo
gação Portaria 265, parte ·:refere·-se 
escritório' . Emprêsas . Na vcg.Íção 
Saudações. - · Funcic::1á:-!'os E.::cti
tódo Ccsteira .. 

Eis exposta a qu~stã.o que me 'trouxe 
à tribuna. Mere-cem os scrv'idores marí
timos a manutenção da melhori!i ins
'C!'ita na Portaria n.0 105. Operários de 
uma . mesma ftmç:lo, escravos das 
mesmas neces.5'idad.es, soi'redóres das 
mesmas dificuldades, desejtmi' ·um 
mesmo plano de tra,tamento' em todo 
o território nacional. . . · ·· 
. ·As!)il'am a .uma c1eterminaçã.o gover
namental que brot::trá dos principias 
sa.dios . da justiça e das normas sem-
pÍ·e salutares da eqüid9.de. . · · 

Podem . e3tar ·.tranqüilos enses dignos 
patrícios e confieni 1nteúalménte , no 
espírito de jusUça do.emin~nte Sr .. Pre
sidente <ia República, brasilei~o .:9ii-



·n~õ,- · cót'lság1·á..do pela. consciência · 
cíviC'!i do -Brasil; e que hoje como on
tem ·é :o ·soldado-vigilante da grandeza 

,da Pátría, · 
· Saibam ainda que no _Ministério da 

Viação tr9;balha. irtcec;sa.nternertte pela 
nossa 'opulênciá mo]~al e · materiai um 
o:ut:-o brasileii·o de· indiscutíveis mé-
l'ltos.·' - · 
. Só · eni . ú:rn . ambic:Í1 te de confia.:nça 

reciprOca;, entre g·overnantes e goyer· 
riad-os, ~í)jerá. o País , prosseguir sua 

· ma:cl1a · t:dunfal dentro da . o:·dcm e 
·c:ci prag·resia. · 

Nada· ,·ale lamenbr a·s desilusões 
po.~siv~fs qce _o passado ncs tenha o1cr
tado-. ·MeHio:· .sêrá cooper&r com o 
otimis~o . que estimula e estusiasma, 
1j·a1·a qué amanhã_ t_1ci · firniamento das 
. :NaÇões ·çivilize.ér.s · c!~tile, c?mo~ .s~:n
bolo de 'uma granc:e ·terra, e . mcnc.:; 
de patriotismo ,d.e mil povo 'cligno, o 
11ome ·imortal de nq2sa Pátria. (Mui
to :7Je1n_; · !r!uito b~m. Pc.l;nas). 

INDICA(~Ãd, N. 0 60, DE. _1946 

SHgere ao.' PcJ'fÚr Executivo, por 
intermédio do Ministério da V·ia
t-:ão 1nelhoria dos salários dos ser-.. , ' 

vf.dores nwríümos, de . que tmta 
,q, Portaria 11.. 0 105_ do _,mesmo Mi
nistério • . ' ... . ' ·- . , . ~ . 

Indicamos que a ·Mesa dg, Assem
. bláJ.a .Nacioris.l Constitui:nte tendo em 
· v:i.sta. o,-dispo.:1to na Po:·taria n. 0 105, 
do Exn10~ ·sr. Ministro da Viação, q_ue 
trata do - rea-justamento dos salários 

. dos se-:·vidores marítimos, :ulteriormen-
. ú~ niodi!icada. . :Peia-_de n. o 265 e por 
outras,, sub5'eq1-ie:1tes, _· interce-da junto 
ao ' Poder _Exe<;uti-vo, . a fim de quê . O. 

~Cr~seimô - justíssimo, ·• deie:·ido naque-
1~ pri1neira ·Portária.· sej~ . mantido, 
áb:t·angeildo~ · ta1nbém, os ·,emp:·êgadçs 
en1 . escritói·iÓs· de Em,Jrêsas de . Nave
gaç:~o "Nacionais e Estrangeiras, lo
calizadas nos vários . Estados da · Fe
del'ação ou · com agências nos mesmos, 
sem- exclusão dos ente sirvam, por ou
tro lad-o, a part-iculares que ·exploram 

· o serviço de n.a .. iegagão. 
. . . . 

Sala das Sessões da Assemb1éia N:a
- ciona:L. _Constituinte, 30 de abril de 

194.-6.- ......:.: .Â.ntonfo Feliciano. - - Joc7o 
Botelho-- Liru; Machado. -- Jad Fi-

gueiredo. - Novelli J·uniot;· - -Ctfu·los 
Nogueirà. - Toledo Piza. - Paulo 
Satasate. - Agostinho Monteiro~ -
Plinio Barteto. - Acurcio Torres. 

A. · imprimir. 

O SR. PRESIDENTE - Tem 8. pa-
lavra o Senhol; Abelardo Mata. · 

.. 0 SR. ABELARDO - t-.(A1'A ~ (L~ 
o seguinte discursp) - S2~1l101' Pr.::
sidente, Sen_ho:·es Repr~sentantes. 

In.scr~to para falar no dia : s.~guinte a~ 

- do magilifico discurso .sôbre pacuá
ria, do ilustr_ê Deputa-do pelo Esta:do 
do -Pará, 81·. Agostinlw M_ontei:!.·_o, so
m~nte .. ho-je te-nho & _honra de ocup_i>.r. 
e3ta tribuna, para também, consO'l:.:l
te meus hábitos, aiirma._r dOC\lffi:=n
tan:do, no desejo de cooperar; no re.
tudo - do pràhlema tratado _ por S . 
E:~:::elência. Meu objetivo, hoje, é o 
de r.;tif!car cifras, . cálculos e con-

. clusõis -apreszntados· pelo . hon:·ado 
D3putado.· Devo ain-da afinn1-r, :3t:
li.hor Presidente, que não me -move 
ncnh1,1m s;:;ntimento politico-par'Giêá~ 

Tio. R3tificando 'cifras e Cálculos, 
''.:;n.ho à. t:db'Lma, _pura ·e · siinples
m:=mte, fazer· a defesa da Yerdade; & 
melho:· forma que encontrei,·- -para. 
.sinceramente, colaborai· na; : s'oluçã.o 
dos . probl~mas do Brasil. Inic:ai
mente, devo esclarecer - os -.$enho1<~! 

Repra:;entantes, que o . ílustr~ _ D.;p:.t
tado · Ag·u-stinho Monteiro · baseou j_XÜ .. 
te -do 'seu diE~uno 'em ·dadçs~ .do: S~r
v1Ço. de E.sta~i:;tic:. dg,_. Pro:11·:ão • dJ 
M;nistério da AgricultUl'a. QU!i~~C>' . 
"'0 Va1QI' Ü1eAS40 n"J:""',dCO e' -- S .. '?•r <' 
C:.t ·• ~v: ....., ...,. . Y ~ _ ' • : ~, . CJ .. ). • 

quem .diz textualmente: _ "'Minhas · b• 
vestigações levam-me a fazer. ju::;t:ça 
à - atuação di I:>itadura,, no . tocan~e 
ao levantr.mento de - dados ·e:stat:í.sti· 
C-0-3 sôbre a produção. pe-:::uá:.-ia. 

Realmente, o Serviço ,de · -F..stati~ti· 

ca da . Produção do ,. Ministé1·ro d~ 

Agri-cultura, docume~1ta e;l\.s.ustiv:a.
m3nte todo o clesdobram~nto - da · r~
queza pe:cuária, se bem que se res
sinta ai~.:rda da falta. de re.-cen::;e~

m~ato do rebanho." S. ~x. a, tod~-

via. deixou de lado certas . cifra.r; t. 
con~ideraçõ~s 'publicadas ··pelo mes--

. mo Serviço de Estatístiea _.- o que 
lamento, porque viriam por certo, nã.) 
só ilustrar ainda · mai.s • o dís-cm·sJ. 
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como . ta.mbé·m C011d4zir S. Ex.& a, 
coúclusões muito diferentes das que 
chegou. Por exemplo: nas cifras per
tinentes ao consumo de can1e . ~er 

capita no Brasil. Devo também lem
bl·ar ao.:> Senhores R epre::;enta,nte.<i, 
que o recê!nsea.mento do rebanho fui 
e~•ecuta·do em setembro de 19-40' c · 
que · o Serviço de Estatística da Pro~ 
duçã.o possui as cüras do Censo Agrí
eola dêste Recenseamento. Se o 11·)
bre Deputado Agostinho Monteiro 
t.ivesse solicitado ao · Serviço de Es
tatística ou · à Comissão Censitária 
Nadonal, o montante da população 
bovina verificado· pelo Oenso Agrí
cola de ÜHO, · c21'tamen te as conside
rações da primeira parte do diwurs() 
de S. Ex. a seri:.un inteiramente ou~ 
tras, de vez que S. Ex. 11 bas:!ou tÕ"J.l 
sua argumentação no pressuposto de 
que existissem em 1940, 41.546. JOO 
bovinos, quando na rcali~da,de o Cen
so. Agrícola.· apm·ou no mesmo ano 
tão somente 34.392.419. 

O S.1'. Agostinho nionleiro 1 · Per
mita-me um c:;clarecilnento, pal"<'l 
que V. Ex. a pos;sa, ra:Ciocina.r com 
acêrto. Não lnseei meus cálculm 
em' 41, mas em 45 milhões . 

O 8R. ABELARDO MA'I'A - ·Te· 
n.ho o di.~·curso de. V. Ex. a. 

O Sr. Ago$t'iniw Monteiro - Decla
rei que o go·iêmo fêz estiinativá de 
4:1 milhões, mas que decalcariu. toclo3 
os meus cálculos em . 45 milhõ~s . .. 

O SR. ABELARDO MATA - ·- Alu
di.;:ei. à est imat.i.va d: 45 I?-1ilhqes·. 

O Sr. Ago3tn;,ho ~1onteiro - ... 
porque, se não fôsse as~im. che1ta:·ia 

I '-' 

às conclusões mais absurdz.s. 

O SR. A.Bl<::L.AsRDO MATA - · Che
garei à tese que V. E~. o.. suster,1üL d3 · 
que pot:!Suímos 45 mill1õ2s de boviJ~ o.s 
e farc;i .. crít!::;a, a respzito. 

Assim uma VE% que V. E~~.'' calcou 
suas co.nsiderações en:1 tonJ.o de 41 
milhões e passou, posteriormente, pP.!':t 
15 milhões,' tôda a ai'gumentaçâo du, 
primeira po r te do di.~curso do HiJ.str:; 
deputado está contaminado . peÚJ êrro 
inicial, invalidando ::t :seguinte condu-. 
Eão a que ch~gou: 

"0 quadro acima é o documento vi
vo da incuria do govêr.no ditatol'ial, 
senão talvez o Clime do abandono . de 
uma das maJores riquezas do País.' 
De 1930 a 1945, o alimento não foi 

· senão de 682.092 cabeças". Mas, Sr. 
Presidente, vou supor que não houve 
rccenceamento em 1940, uma vez que 
o nobre Representante do Pará não 
tc·ve dêle conhecimento. Vo'Ó. supor 
t:unbém que o aumento do nosso re
banho bovino não foi senão das ridicu
las 682. 092 cabeças, em 10 ou 1.5 anos. 
Verificaremos até que ponto tem S. 
E;.;:. a razêlo na sua cri ti c a. . \ 

Não sei se devido à min\la forma~ 
c.ão, pois que desde jovem e :q.a minha 
profissào tenho ''i vi do a lidar co.ns- . 
t.antemente com a matemátic!l, fato é 
que tenho Yáctadeito culto pelos nú
meros exatos, c sempre que posEo, lan-
~~o mão dêles . · 
A~sim é, que desde já, peço d€scul

pas aos Dcbr~s colegas, que me hon
ram eom a :üenção, pela maçadá que 
lllGs vcu d&.t· ao retificar cifras, cálculcs 
e conclusões, a começar da 2. a coluna 
da página 872 do Diário da · Asscm.
bléia, onde está inserto o discürso do 
hmua.do e nobre Deputado Agostinha 
Monteh·o. Dliá~, d~. t~t vc1:fa· de S. E;;..'t. 
O ilustre d~~:,P_:~·~.do . pelo Pará citou 
o.s E. U. possufrido 07. 956.000 bovi
nos em 1930. Corno ê~te é um dos 1 
reb8nl1os estrangeiros que seguirei tle 
perto no meu estudo e nas minhas 
conclueões, r etifi-co para 54.250. C'ÜO 
(Statistical Abst:·z.c'.; ot the.·u. S. 194.4 
- 45, Censw:; Returns, pág. 658). ·s. 
Ex. n P.Umsn tou . inexplicà velmtmte o 
rcbanl1o bovü'o americano em lt~3o; de 
13.718.000 cabeças. · · 

Mais adiante em ~cu c:celente dis
curso, S. Ex. a declar?. que em ~O anos, 
i~to é, de 1930, :':1, 1940. o rebanhó 'bo
vlno brasilcil·o registra um a um~:.1to 

ridíc:JlO ele 602.092 CLÜlCÇ\?.E . . . 

O Sr. Pc~ulo Sar:~.satc - - Qual a cifra 
a que V. Ex. a chcgcu? 

O SH . ABELARDO MATA ·- A ci~ 
fr8. do C311SO agriCO]Il e maJs nada! 

O Sr. Paulo Sarasate - Quaf é? 

O SR . . ABELARDO MAT:\ - E' de 
34. :.;9-2 .4H!. . 



·O. ·sr; · Paulo Saraaate .:..:_ A cifra 
apreselitade, pelo Deputado Agostinho 
Moriteiro de qucri1· é? 

O SR. ABELARDO .. MATA - · O 
Deputado Ago~tinho M:onteiro f,'Jz su?..s 
conside~açf)es em tor.no da cifra de 
41 mill1ões hlicialment:::. Depois, sal
tou · . para 45 . mi1hõ~s. Po2so provar 
isso. 

O Sr. Pmdo Sarasate - E' estim a 
tiva de. quem? V. Ex.'Iestá lançando 
cifra oficial contra cifra oficial. Onde 
a. verdade? 

' O SR. ABELARDO MATA - Não 
confunda cifras cstimativils oficiais 
com cifras censit.árias, Qt,.e também 
sã.o oficiais. Entre uma e outra espé
cie, o!)tarht pelas· cifras censitárias. 

?- ~,. . ÀgosUnho .'ft..fonte.iro . - r:; a 
V. Ex.a- fosse fa.ze·ndeii;o e tiv·~~r;e 

1Jéiustrz:.~lo o Brasil todo, saberia · q!l·:: 
a · censo . pecuário não tem valol." de 
espécie alguma,, tanto que . o próprio 
Ministério . especia-lizado, o da Ar,r!
cultuta, , não decalca seus trabalhos 
sô: êie. · · · 

O SR. ABELARDO MATA - V. 
Éx.a. está profunda menl;e engamtdo. 
Primeiramente, o serviço náo pe1·tence 
ao Ministério da Agricultura. V. · Ex. 
terá por 'fô:·ç::. de ·. basear-se nos dt>.dcs 
do ce11Só agrícola, os quais não pode
rá rene~~~·. 

.-o Sr. ·Paulo Sara:.:ate -- Por qu-e o 
Ministério da Agricultura não o.c-::it'l ? 

O SR. ABELARDO MATA - Náo 
aceita·~ ! Quem disse isso? 

O S1· •. Pcw.lo .Sarasate - O Deputado 
'Agost~nho Mont:::i.r o. 

O SR . .ABELARDO :MATA - Digo 
qu~ tal não é. O Ministério da Agri
cultura · aceita ·e é obrigado a aceitar 
os tiados do c ei.l SO agrícola. 

O Sr. Pa·u.lo Sarasate - S. Ex.u nií.o 
aumentou: deve ter colhido ·isso cb 
dados. V. Ex;a, c~m a sua afirmaÇão, 
dá a C!1te!lder. que f oi o D eputado 
Agostinho 1\.!ontciro quem alterou. 
S. · Ex.a. · não hwcntou cifras. 

O SR. ABELARDO MATA - P~r- . 
dá. o! , 11ã0 confio nêsscs da dos: VOU ~,S 
estat ísticas. 

o S1·. Paulo SataJatt - l-To · ca.so, 
não foi às ests.tísticas ; se fosse, não 
diria isso. (Trocam .. se numerosos 
apartes.) 

O SH. PRESIDENTE - (jazendo 
soar os tím11a.nos) Atenção! Peço aos 
nobres Deputado::; que uão ín.terrom· 
pam o orado1· tão insistentemerité! 

O SR. ABELARDO MA'tA ~ Peço 
licençt'l. p:.wa continuar, porque · é di
minuto: o ·tempo de que disponho . 

. . 

O Sr. Agostinho Monteí1'o - Ma::: 
se V. ~Jx.a. decalcar SeU l'9.CÍOCHUO 

sobre os 34.000 •. 000 fará. profU!lda 
g,cusação ao Estado Novo. 

O SR. ABELARDO MATA- Vo15;:; ~, 

Ex.;;. verá que n~o é assiin e que quem 
embarcou-na canôa furada não fui eu. 

O Sr. Glicério Alves - Os únicos 
cJ.ados oficiàis que existem siio de 19i0; 
o nu>.is · é estim~üiva .e fantasia. 

O S:ri. ABELARDO MATA - Rw ... 
ta mente . Chegarei às ·estima ti:! as 
f a ntasiose.s. 

Logo em seguida, já não é mais 
num periodo de 10 anos e sim ~ 15 
ano,<;, o auri1ento das mesmas 682 . .()92 
cabeças. 

Na Yerdade não sei onde o honrado 
Deputado quis chegar. Em qualquet· 
caso, vou prov~.r a esta Egrégia As
seri1bléia que se existisse ésse a.wnento 
de 682.093 cabeças, que S. Ex.9

· chama 
de l'idículo - seja em. 10 seja em 

· 15 anos - como queira S. Ex:.a. - não 
serviria ele base a q_ualquer critica ou 
elogio, dêsde que se compare êste au
rnento com o aumento dos maiores re
banhos do mundo, em içiênticos inter
valos de tempo. Permitam-me· para 
i~ to Srs. Representantes, desenvolver 
f.mcintamehte quan to possível, · o es
tudo que fiz, coniparando 4 · gnmdes 
rebanhos mundiais, com o nosso re
banho. São os rebanhos pertencentes 
aos Estados Unidos, Argentina, Cana
dá e Austrália. Comecemos pela '\'eri
fica çr,o do 2.0 rebanho do mundo, o 
ameJ:icano. A pág. 658 do Statistical 
Abstract of tl1e United States 1944-45, 
publicação ofici.al do U. S. · Dep:3.rta
ment of Commerce c do Búreau of tlle 
Census, encontra-se o histórico censi
tãrio da população bovina america.na 
clésde 1880 até 1940. Y e ja\.11 os 81'8. Re-
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1)1·e~entantes no quadro que ·apresento, 
o histórico do crescimento do 2.0 re·~ 

banho do mundo: 

'Census Returns 

1880 ••• e I e I e I e I e I • I I I I I • I 39.676.000 

1890 ••••••••••••••••••••• 57.619.000 

1~ ........ ~ ~ ... ' ......... 67.719.000 

~910. .. -... ~ ....••......... 53.997 .. 000 

1920 •••...•......•..... ~. 66. fHO .000 

1925 ..................... 60.760.00~ 

1930 e I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I 54.250.00(1 

193'5 ...................... 68.284.000 

1940 ...................... 60. 675 '· 000 

. ~ mesma página 658, observa-:3e que 
as clfras censftárias, diferem semp·e 
das cifras ·estimadas. Estas sempre 
tnaiores do que aquelas. · 

·Por exemplo, enquanto a estim::üiva 
· americami acusava em 1940, 68.197.000 

cabeças, o • recense::m1ento do mesmo 
.ano verificou que a população bovina 
não ia além de 60 . 675. 000. O erro de 
estimativa para mais foi de ce,ca ele 7 
milhões e meio. Por interessante coin
ddência' a estimativa bnsili~ira em 
1940 errou tg,mbém em cerc

1

a. de 7 
milhões de· cabeças para mais, em 
:relação ao recenseamento. Se estudar
mos a curva de crescilnento do reba
nho bovino americanó, sempre 1 consul- · 
t~tndo ·as cifras . dos Censos, que são as 
yetdadeiras, verifica-se, por . ~xemplo, 
que no período dé 15 anos, entre os 
Censos de .1925 c 1940, não hopve ul
mento no 2.0 rebanho do mundo, nem 
mesmo ridículo, e sim um decre,scimen
to de 85.000 cabeças. 
· O S1·. Paulo Sarasàte - Pc~.:míta 

V. Ex.a. ·um ·aparte. 
1 

. . . 

O SR. ABEL4RDO 1\1:ATA Com 
muito prazer. 
· .o. Sr. Paulo Sarasate - Se V. Ex.a 
aceita o aparte com muito pra!~.;r, cli
l'ei o .. seguinte: o Deputado A,gpstinho 
·Monteiro sustentou que o aumento vc
.:rifícado entre Hl30 e 1940 era ~equer:o 
.e deixava mal colocado o truba.lho da 
ditadura em favôi· da p12cuária , Se 
V. Ex. a, agora, traz cif)"as que ckmÔ:J.·::-

. tram a. diminuição do rebanl1o de 
45.·000.000 para 36.000.000, vem em 
epôio daquele nobre colega . 

O SR. ABELARDO MATA. - · V<>u 
mostrar que o raciocínio de· V;· Éx.a. 
está completamente perturbado~ 

o St. Paulo Sa'rasate ;_ FC'i ·a ·~uc 
" ' · 

entendi. 
O Sr. S egadas Viana - V Ex.a está, 

tirando conclusões, antes do orado;: 
t O.... • . • .,_ .. ,.,.,_,,..~L ·..., nr Q ..,dnlnar a sua aro---·-~4·•-l:"' . 

o Sr. Paulo Sara.eate ~ Estou 
rJando provas de que me iritercst:o 
pelo discurso do ih;st::-e deputado . 

O Sr. Amaral Peixoto - Q~ro cha. 
rnar. a atei1ção para o seguinte fat-:;: 
o rebanho americana não aumentou de 
1935 a 1940, corno também não· au
mentou o brasileiro. Foi o período qu~ 
antecedeu à guerrá, em que · houve 
grandes matanças de gado em todo o 
mundo. Basts, compulsar a estatística, 
para se verificar que a exportação de 
carne congelada do Braail foi quasi 
nula comparada à grande saída de 
carne enlata da. Ê que os países pre
paravam a organizaç~o de est:;q_v_:::s 
para a guerra, sobretudo os. Estudos 
Uni-dos, em larga es·~ala. ··Está se 11.0~ 

tando a influência dêsse fato. O mcs
lrw acOl-:/t,;e-c:::u no Erasil, Oj,'lC~ . .c::!' ;:~ .. 
rificou grande matanç::t porque. os fri
gol'ificos trabalham inc~ssantement3 

pa.ra form::1.gão . dos estoques. 
O Sr. Agostinho lrloníei1'o : - O qu;~ 

o nobre oraGlor está dizendo é ·que d 
r2banho am:;;ricano fi.~ ou mais ou· me-
11:)5 con'!!:) estava, mas que· rio Brasil, 
bouve a cliferença ele 6 milhões p~rn. 
menos. Ê coisa gravíssima.· · 

. o SR. ABELARDO MATA ~ V0'tl 
p~·cvar a. V. Ex.a ·que, :i\:> veú~, ·há 
cie(!rc,scímento. espantoso,'- ni'U;;ir;:: .. sw 
nos Estz.dos Unidos. · 

S2 exauiinarmos ôutró l) t:riodo, desta 
vêz de 10 anos ent!'e 1920 ·e 1930, ' );c
l'ifi.ca-se um decrescini.eato de doze 
m'ilhõcs e tJ:(;zentos e nÇJventa:., nliL 

En.t:·.:tu.nto e:inguem pôde duvidár' de 
quz o rebn.nl1o r.merrcano ·seja 'um !.'~
banho cre::::::ente. Vejamcs ag'oi·â S:·. 
Pre::idente, o rebanho argentino·.· Os 
d~clÓs qu12 po3suo ·fó:::am fbrnsc~clc3 
chs s::guintes fontes: Djrc~ci.Oli -' (}0-
n·:-r.:d de EGcmomh Hural Y Estatisti,.;:::~_, 
E.statü:t:::~ Agrícola 1917~1918; . Buel'lc3 
Ai:'í~s, 1920 pág·~ 123. Idci11, ·Anuá!'iO 
d 2 Estatística il.gro pecuária 1925-l92fi, 
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:S:nenoa . Aires, págs. 9 e 96. Idern, 
Estatístiç:a · Agrícola, · ano . 1912-1913, . 
Buenos Aires ano 1914 pág. 109 ~ Idem, 
Bu,lctim Estatística Agro-Pecu:üia, 
Buenos~Aires ano XXXVIII n.0 1 pá
gina 5., ano XL ·11.0 7 pág. 6. 

• , • • 4 • 

·. · 'População bovin~ da Arge11,tina 

. 1910 · -· •••••••••• 28.827.900 
1911 • . • ••••• ; •••• 28.786.168 
19_17 • • . ••• _....... 27.052.536 
1922 ••• ~........ 37 .06'4.830 
1934 ••• ; •••••••• 30.867.852 
1937. • ....... ~ ... 33:207~287 

' 

Se exaininatmos o período de 15 
anos . e11tre 1922 e 1937, ver!~ica-::e 

um decrescim.ento de 3.857.563 cabe
ças no l~ebanho : bovino do maior p:o!ii; 
~xport~dor de carnes! . Vejamos o )_'e-

.·_, banho do. Canadá, que o·· honrado C,;;,.. 
putado Agostinho ;Monteii:-o deb:ou ·de 
colocar entre os· maiores 'tio mundo. 
As .cifras foi·am obtidas das seguintss 
f-ontes: Dominio.u .! Bureau - of · Statis
tics.· The Canada Year Bo~k 1n9, 
Ottawa, 1929, . págs, 222 e 620. 

As cifras são ·mais. detalhadas c cu 
me permití simplificá-las. Se os no
bres colegas quiserem,. poderão verifi
car- ' a exatidão dos numei.·os_ que cito . 
. . O Sr. GÍicério Alves - Supbnha
mps, para. argumentar, que · tivesse 
havido um decréscimo no rebanho bo
·vino,. entre 1930 e 1946. Que culpá ca
beria d.êsse fato ao .govêrno? Não me 
parece ·que o .govêrno te~1ha .a função 
dé. criar gado: Seu . dever é ampan.T 
a. pecuária,. o qu~ fêz por üitermédio 
. da Carteira· AgrÍcola do Banco· do 
B~·as!L Não o . poderrics .culpar pelo 
fato de os rebanhos terem decrescido. 

O SR. ABET.JARDO- MATA . .;..._ Nr.i.'J 
·· h.&. · r~.z~o ,para .. crítica i1em elogios. 
Bato .. também nesta . tecla. 
-- , O · Sr. · Segadas Viana -· - V. ,Exa. 
a.fi.rmou ·que -·os I'ebanhos da Argen
tina diminuiram;· ao passo que os da · 
Austrâlia cresceram· de maneira . ri
dícula e os do Canadá também dimi
nuíram nes-tes últimos 15 ànos. Provà
velmente o culpado disso é também o 
Sr. _ Getúlio Vargas ... 

' ·O SR . . ABEl .:..iDO MATA -- Pr:>
. v~, ,: el:tpertte, corri efeito. 

.... 

1926 I • I • • I I t • t • I I • 8.570.879 

1927 .............. 9.17!'L!::3S 

19i;4 e • • I •. e • ' ' ' e • e e 
8.820.600· 

1935 .. e e e •• e e • e • e I • 8.819.600 

Se examinarmos o btervalo de 9 
anos entre 1926 e 1935, verifica-s6 o 
aumento ridículo ele 248.721 cabéças. 
Nias se examinarmos out:i.'O inte1·valo, 

· desta vez de 8 anos, entre 1927 e 1935, 
verifica-se dec1·esc-lmento de_ 352. 633 
cabeças. Examinemos 'por fim o re· 
b::mho da Austrália, que o nobre 
deputado Agostinho Monteiro tambéni. 
olvidou de situar entj:e os maiores do 
mundo; rebanho .· m-uito . interessante 
porque tem, sob certos .aspectos-, mui
fi. s:;melh:inça com. o nosso, àté ines
íno. no coeficiente de m.~.tança. baã.os 
obtidos das seg·iüntes · fonte~ oficiai3: 

· Commo!wle3olth Bureau of. Oensus and 
Statisti:::s;· Oficial J::l?.l~ .Bcok of the 
Oommouwealth ·of Austra.lia fm· · tll.2 
pe::::i.od .1901-1920, W~lbounie ·· núm3ro 
14 - 1921, págs. 220 e ·221. ·Idem. Prc
duction Bulletin n~ 0 27, . Summary of 
Australian 'Production: Stat'istics for 
the · years 1922 .- .1923 to 1932. - lt\~3. 

Oamberra, págs. 29 e 34:; · 

· População bot;ina da Aust1·áZi a. · 
• . .. 

1915 • e. I e. • e. · • . • e. e 

1916 . . •. e I e •• t. t. t t 

1922 
1923 
1931 
1932 

. ~ .......... . . .............. ............. .............. 

. 9. 931.416 . . 
10.459.237 

.14.336.673 . 
13 .. 35_7 ,508 
12.260.955 . 
12.783:1~7 

Se examinarmos o intervalo ·de tem
po entre cs anos 1922 ·,e 1932, : v.erifka.;, 
se que em 10 ancs o r~b:anho ~ustra .. 
líano decre3ceu de L553.536 cabecas . 

Não fôsse abUsar da ps.ciêncÍ:;t' -dos· 
Srs. Repi·eseiitantes; · de,sei1Vol ver la 
outras considerações que surg·em ao·, 
comparar as curvas ·de C.rescimento 
dêsses .4 gl'andes' rebanhos. Sr. Presi
de~.lte, os 4·rebanhos analisados de ma· 
neira sumária, são · reconhecidamente 
rebanhos crescentes; . a despeito dos 
crescimentos negativos . observados ~m 
dzteTminados períodos. ·Tudo ·leva.· a. 
crer que o rebanho bovino brasileh·o é 
cescente até o dia · de hoje e·'- como 
g.cabamos de · vertficar - o · aHmento 
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estimado de 632. 0~2 cabeças em 10 
ou 15 anc.3, assinalado pelo honrado 
deputado Ago:s tinho Monteiro, com a 
de\~ida vênia de S. ExP .. , não tem o 
menor r;<Jor, seja para criticar S['j3. 

p::ua elog·iRr. 
O Sr. A,r;oslinho Monteiro - V. 

Ex.a não admite que houve um aumen
to de 600. 000 caiJeçns e, sim, um de.:.' 
cl·éscimo de 6 milhões. "' . 

O SR. ABELARDO MATA .. _ En
tão, V. Ex.u. se esqueceu do discul'so 
que proferiu desta tribuna, em que fe:t.i 
acusações terríveis a ditadura •. . 

o Sr. A(Jostinho l'I'Ionteiro ...:_ V. 
:'€x.~ está dizendo qnc decresceu 6 
milhões. 

O SR. ABELARDO MATA - O 
nobl'c Representante nfto pode argu-
mentar com estimativas; tem de se . 
basear em fatos. 

O Sr. Ago:;tinho Monteiro ~ V. 
Ex.1.. não se lembra de que disse de 
infclo, que há uma. diferença de 6 
milhões. 

O SR. ABELARDO MATA -i Exa
tamente. E se o nóbre colega tiver 
oportüílidacle de folhear êste livro, ve
rá que as estil'\,lativas são sempre. mui
to ac!"ma das cifra.s censitárias, .inclu
sive na América do Norte, como ci
tei. Amanhã, quan,do ler o, me~1 dis
curso, o nóbre colega verificará; que, 
no Brasil, exU:ite êste mal, que s~ nota 
também nos Estados Unidos. 

O S1·. Agostinho .Monteiro - Se V. 
Ex.:t. perguntar a qualquer prop:,l'ietá 
rio de rebanhos, fazendeiros, pecuaris
ta, se admite a existênciQ. desses reba
nhos, registrada em 1934, êle so:,rrirá. 

O Sl~. ABELARDO MATA - Pen-
so que o órgão técnico é a Corrüssi.i.o 
Consitária Nacional. 

O St. Agostinho Jl,fonieiro - ~pactos 

sabemos o que é o censo pecuárip. E' 
hábito brasileiro sonegar dados reJa .. . 
tivas· à capacidade OU nume1·o de re-

. I 

banl1o. · 

O SR. ABELARDO MATA - R e
latarei a V. Ex. a, dentro de pouc.os 
instantes um caso interessante sôbre 
o cre.scimento dos rebanhos brasilei
ros . 

O Sr. Agostinho Jl.fonte-lro -. :Pela. 
J estimativa de V. E:<.a, passaremos fo
. me. se divi.dirmos· este gado pela. po. 

pulação, ao invés. de 30 gramás de 
carne per capita, vamos encontrar tal
vez 10 ou 15 gramas. 

O SR. ABELARDO 1\fATA - Se 
o nübre colega tiver um poüco de pa- ' 
ciêue!á para me ouvir até o fim, ve .. 
rificará que isso não ocorre. · • 

O Sr. Agostinho Monteiro - V. 
Ex. a está fazendo um discitrso . rigo
rose.mente teórico, sem conhecimento · 
da causa. Desculpe-mé se o digo. 

O SR. ABELARDO MATA- VOli, 
agora, fizer o que há de posltlv.o a re:s .. 
peito ctc rebanho. O resto, será , e:s
Umativa, fantasia. 

O que há de verdade e definitiv~> 

at~ hoje no histórico do nosso reba':". 
nho. bovino, é bem pouco. Em 1920, 
- · 34. 271. 324 cabeças. Em 1940 -
34. 329. ~19. ' De 1920 a 1940, o réba.nho 
brasileiro teve um ·crescimento a pa
Tente de 121. 095 cabeças, mas não sa-, 
bem os si no intervalo ·desses 20 anos 
a curva de crescimento teve maiores 
ordenadas, a exemplo do que se vê 
nas curvas de crescimento relath'as 
aos 4 grandes i·ebarihos, . há pouco 
analisados. Como existem agora o 
Serviço de Estatística da Produção e 
ós resulta~os do Censo de 1940, torna
se relativamente fácil, daqui por dian .. 
te, Um. melhor conhecimento das or
denadas da curva de crescimento elo 
reb::mno bovino brasileiro, como mais 
adiante terei oportunidade de demons
trar. Vou abordar agora, Sr. Pre
s}dente outra parte interessante do 
discurso do ilustre deputado Agosti .. 
nllo Monteiro, onde S. E~.u. diz que 
"prefere considerar o nosso rebanho 
elevado para 45.000.000. Se S . E.x.a 
se bate pela sua estimativa pessoal~ 

. de 45.000. 000, abandonando a estin1a- . 
t.iva oficial de 41.546.092, por força de 
coerência, S. Ex.c. devia também aban
donar a estimativa oficial do aumen
to ridículo e 9,dotar o aumento a que 
sua pr6pria estimativa o conduz, que 
seria ae 4.136.000 ao envês das ridí
culas 682.092 cabeças. Di~;e S. Ex.a 
mais adiante do seu discurso: "ne
l1l1Um í'azendeiro ou criador desconhe~ 



ce que i e~ploração pecuâria racio-
·nalisada · possJ.btitta seja contado em 
dobro· o l'e:banho no p1·azo de 10 ano::i, 
desde , q \\C·.· obcd~cida ·uma· natural pe1· .. 
centagem · na matançá de vacas". 

Se1ii querel' 1·egredir aoH primordios 
d8, . República c muito menos aos tem
pos do Império, m!ls tão sóme11te ao 
ano de 1920, que é o nosso primeiro 
ponto coordenado e cc1to, obtido na 
curvit dos bovinos, . vejámos o que 
ácoliteceria se o rebanho bovino. c.lo 
Brasil cçbrassc ele 10 em 10 ano::>, como 
s. Ex,<~- deseja: 

1920., 0 0 0 •• 0 0 1 0 0 0 o o 0 o, o o o · 34,271.224 

1930 . . 68. 542. 648 
•• e ••••••••• f ••• t I •• ' . 

9 137.035.296 1 40 ..••....•••••• ,. •...• 

. 205.627.944 1945 ...•••.••••••••••••• 

O Sr~ Agostinho Mon'leiro - Veja·· 
se a. falta de conhechr..r.~: ~:J do ontdol' 
no . w::::mnto, permita. me S . . Ex.a a li· 
'l::rda:le. 

O SR. ABELARDO MATA- Cnm 

a devida vênia: se existe fal~.a de 
coriheciniento é por parte. do V. Ex.a. 

o Sr. Agostinho Monteiro - Falta 
ó; collheéimento. porque V. Ex?· não 
::::, l~rnbra ·que a cxpqrtação é de 10 
a 12 %; e a mortalidaC:.e de 5 a _7 ~·;_ • 

O SR. ABELADQ MATA - ~u~~:-1 

l'esponder,_ l3.indà, ao àparte ~e V, J~.) cL 
Ex. e.. V. Ex.a disse que eu nao vlilUC\ 

J.'onh~cimento do assunto, porque l.J.ã .. ) 

jnclui certas pcrcenta~;ens: de .aba ·.;, 
<1~; . exportação, etc., etc. M!t;:, Voss::J. 
li.x.a. afirmou . textul:'Jmetne que "'l.C • 

;nhum . .fa~endeir o ou Cl'iador des~J

~.'!.l:.i.ece que a.· explçração racionalizada, 
impossibilita seja contudo em ~ôbr~ 
o l'ebanho no praz.o de !O anos . Al 
C:.:stá incluido tudo _,. venda do ga,do, 
t·:xportuçf.:) etc. Existe mais o se
guinte: "acentuou V. Ex. a. que isso 
ct:o:rreria desde que . obdecida ums, 
t aturai percentagem na matanç>t de 
"acas". Economicamente e::;tá . r 2 t'• 

!feito. -

o Sr. Agostinho Mon-teiro.- Expie ~ 
l'.1v:?o racionalizad~, , asseYPl'Cl eu . 

o Sr. Jurmulfr Pti·cs . .-:.~ Só em · 1928 
se. começou a r:::~~J\ss.r rio mundo essa 
<:::\ plor8.Çfl.O r a cim1.al iz:::.d R··. · · 

o Sr. seyadas Viana- Então, ui?:q 
há razão pa.ra a c:·Hica do Sr .. .Agost!-_ 
nlÍo Monteiro, porque a te 1928. n:l'J 
:::s havia raciomüiza-do no mtt-.ndo 
todo. 

O Sr. Jurandir Pr:res - A grande 
c'~'ise mundial é que trouxe o r'acio
na.l\1ento, depois de 1928. 

O SR. PRESIDENTE -~ Pe.r;o a •Js 
6rs. Hepresentàntes a gentileza, <i.~ 

limitarem os seus apartes. 

O SH. ABELARDO MATA - Üi'~. 

Sr. Presidente, é sabido que . os cam
pos elo Brasil só podem comp?.rcar 
100.000.000 ele cabeças, aoproxlma
damente. 

O Sr. Ag,ostinho Monteiro - O r~ .. 
banho do Brasil é insuficiente para
z.tender às ne.c2ssid3.d~s do pai.s. 

. O SR. ABELARDO MATA 
J.,lém disso, nenhum país do 17!Wld;:, 
até hoje dobrou .o seu rebanho' "nulto 
menos em 10 anos. 

·A América do Norte, possujdo!...'~ ~o 

2.0 rebanho do mundo · viu a.ume.flta
do seu rebanho, de 50% em 60 anc;s. 
Antes de pasl5ar a parte mais ~nt.e-: 

1ressante, desejaria pedir a atenção 
dos Si·s. Rep1·esentantes para o peri-

. go das estimativas pessoais sem base 
e sem análise, qne por yezes ca11Sa..1U 
confusão não sômen te no :Jróprio 
país, como também no · estrangeiro. 
Já 11áo é de hoje o costume no Bra
sil de se fazerem estatísticas .pessoaB 
no tocante ao nosso rebanho bovln~. 
Vejam, por exemplo os Srs. Repr3-
sentantes a publicaçii.o "Estimativ~ 

de gado existente no Brasil em 1916'., 
cta antiga Diretoria Geral de Esta ... 
tistica, trabalho apresent..1.do à Pri.:. 
meira Conferência Nacional de Pe
cuária, e elaborado pelo saudoso B:; .. 
lhões de Carvalho, em maio de 1J17. 
Neste trabalho a págs . 11 e seguinr.Js 
c~stá relatada uma interessante h.i.~~

tória de avaliação . do nqsso rebanho 
em 1908, por estimativa pessoal. Por 
esta época, o capitão Henrique Si !•.1a 
Mirmou em monografia publi<:':l.óa 
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ém ~1908; ttue· a ·popUlação · JJovma do 
B1·asil orcava em 30.000.000 de .::a,
beças, aváliação mínima. Num !lrt,ig·) 
publicado na "Revista .Brasil" e re.
produzido em vários jornais em abr1l 
de· 1916 o Conselheiro Antônio Prad.:> ' . 
contestou o valor do cálCulo do Ca-
pitão Henrique Silva. De conside;·a .. 
<:âo em consideração o Consell1~1~·o 

Ãntôiúo ·Prado chegou a provar Y.:.l?., 

a se· adotar o. processo de a.valia.;:J.o 
do Sr~ Henrique Silva, o .Brasil t~rla 
na realidade em 1908, 46.230.000 oo
vinos r Disse então o Dr. Bulhões de 
Carvalho: "todo o n:osso otimismo 
bàsea-se sõmente em pseudo · es~a.~ 
tísticas pe<:;uárias, como as denomina com certa propriedade um enr,etl
dido no assunto, o Dr. Ezequiel Uba
tuba, que ' a.pesar dist;o é autor· de 
uma delas que orça em 34. 475.000 
cabeças''.-

Ora, sr~ Presidente, .todas estas r.i
fra:s fantásticas, inteiramente pessoais, 
surgiram. entre 1908 e 1916, quando 
justamente Bulhões de Car~alho da
va à. publicidade a estimatiya oficial 
do govêmo que e1·a tão sôr,liente ele 
28.962.180 bovinos. Entretanto, h a, .. . . I 

via em 1908 quem a valia,sse em 
34.475.000 e ·r.nesmo em 46.230.000 .. 

O ilustre representante do Pará 
baseado num coeficiente de matança · 
inteiramente arbitrário, de 1,0 %, che .. 
gou por isso a uma conclusão intei
ramente errônea, que é ·a de possuir-:
nios 45. 000. 0()0 de bovinos. 

-0 Sr, ·Agostinho Monteiro - Cin
jO-me . aos dados oficiais do Ministé
rio da Agricultura, apresenta,Ldos pela 
sua seção especializada de ~statísti

ca -da Produção. 

O . SR./ ABELARDO MATA - Já 
prpvei que pouco valor têm as estima
tivas oficiais, e muito menos as es-
timativas pessoais~ · 

: O. Sr. Bastos Tavm·es - l,!!ssas cs!" 
timativas são tão perniciosas que sa
crüicam muitas vêzes a personalidade 
cientüica dos autores. Foi assim que o 
meu nobre colega, Sr. Deputado Agos
tinho Monteiro, chegou à su4; conclu
são de de que a distribuição de proteí-. 
nas. animais pro die e per capita seria 
apenas de 10 gramas. Ora, eom essa. 

percentag;em de proteínas animais, não 
seria possível a sobrevivência. · 

\ o Sr.· A.gostinho ..tllonteiro - V. Ex.:t 
· não encontra isso no meu discurso~ 

O SR. ABELARDO MATA - Per
mitam-m~ os nobres Deputados que 
prossiga: 

Disse S. Ex.a: "Em meti discurso 
sôbre a alimentação, afirmei que · o 
rebanho bovino brasileiro só poderia 
fornecer aos mercados 10% do seu glo
bal. Eis o comprovante oficial: 

Número de cabeças abatidas: 

1940 ••••••••••..•. ·•···••. 4.595.891 
1941. ••••••••.•••.•••.••• 4.751.105 
1942 • • •••••• ~ •.•.• : . ~ .•• ' 4. 978. 786 
1943 • • • • • • • • • • • . • • • . • . . • 4. 59L846 
194'1 • • • . . . . . • • • . • • • . . • • • • . 4. 035.315 .. 

Mas Sr. Presidente, o comprov~:mte 
oficial apresentado por S. Ex;a não 
é o do coeficiente de matança. S. Ex. a. 
apresenta tão somente os números de 
cabecas abatidas. Os 10% de S. Ex.a 
são uma cifra inteiramente pessoal e 
por isso mesmo inteiramente .arbitrá
l'ia. Data venia de S. Ex.a. o coeficien
te de matança do rebanho bovino bra~ 
sileiro, já pode, pela ' primeira vez, s'er 
calculado com certo rigor . te:ndo em 
vista os dados do :t:tecenseamento . e 
do Serviço de Estatístiéa da Produçao. 
Retifiquemos então êste coeficiente 
arbitràriamente dado por S. ·Ex.'3·: 

Rebanho · bovino em 1940 
Nascidos em 1939 • . ....• 
Vitimados em 1939 • • . . .• 
Média do abate no quin-

qüênio 40~44 .......... . 

34.392.419 
7.119.949 
2.223. '735 

4.590.6C8 

Com êstcs dados, calculei as taxas 
de mata.nca e de crcscimeilto intrín
seco do . rebanho brasileiro, aéhan:lo, 
sem grande êrro 13,37 para a 1.a taxa 
e 14,21 para a 2.a. O crescimento efe
tivo · do nosso rebanho é pois de. cêr-

, ca de 0,8% . Aplicando esta taxa te
ríamos: 

1940 • •••.......•.••••••• 
1941 •••••••••••• ~ •• ~ ••• 
1942 • • •.••.•••••.••.•• 
1943 • • ••.•.•...•..•••• 

·34. 329. 419 
34.605.054 
34.991.894 
35.~42 .236 

Como os Senhores Representantes 
vêem, ~stamos a:inda muito longe dr;,.; 
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. 45.000.000 est-imados pe1o ilustre l'e
presentante do Pa'rá. 

Senhor Presid-ente. Máis adiante, 
em seu interessante discurso, o hom·3.-

do Deputado Agostinho Monteiro alu .. 
de à questão de matrizes levadas à 
mctanca. S. Ex.a apreselita o seguinte 

I ~ 

quadro fornecido p:::la publicação do 
Serv:ço de Estatística da Produçã'J: 

RESES ABA TIDAS NO QtJINQütNIO 1940 - 1944 

Bois Vacas Vitelas ToLais 

1940 • • • . ... 3.976.375 511.193 108.323 4.595.891 
.·1941 ••••••••• 3.378.652 1. 777.634 194.819 4. 751.105 
1942 • • . ...... 3.247.192 1.542.117 189.477 ,' 4.978.736 
1943 • • • . .... 3.068.508 1.305. 755 217 .583 4.591.846 
1944 • • • . ... ' 2.819.046 

O .nobre Deputado Ag·cstiÚho Mon
'teiro. apresentou êste quadro com um 

· .-engano involuntário, quando aumen_ 
tou a matanca de 300 vacas no· ano de 
1941. Apresei1to o quadro com. a reti
ficação feita. ·Diz· s. Ex.?: ''As :n~:. -

. trizes foran:t levadas à rriatança pa~·a 

consumo, ~ia. prop01'ção . cie Illf;,1i5 de 
30 1por cento :do gadô abat:do-- . E mais 
adiante: "Posso assagurar que ascende 
semp1·e a' muito mais de um millli:L<J, 
o núin:éro de matrizes levadas aos Ma
tadouros, Frigoríficos e Charqueada:s. 
Estas cotas ainda não expressam l'i-

. gorosamente a verdade, q-qc :·essalta 
de acréscimo do rebanho nestf's úU:í.~ 

mos 20 anos. Entretanto, fica paten
te ~ . forte _contribuição de vacas !~<1, 

matança anual acima d3 30 por cen
to". Data venia de S. Ex.a a porcel1-
tagem ·que S. Ex.a citou, acinm de ::10 
por cento, não. é verdadeira. S . Ex
célênc:a não se cleu ao traDalno dq 
calcular. Ca lculei a razão de 111aüuH;a 
de ' 'acas nos anos '1910 a ,194.'±. apro_ 
xitnan.do · a milé~ünos, para ter u;na 
porcentagem aproximada a m ::nos d-~ 

üm ·décimo de unidade. 
Eis o cilculo da porce~1tagem que 

S. Ex.a afirma ser ac:ma de 30 POL" 

cento: 

1940 11.,1 ('/. 
• • ............... .o 

1941 23.5 r; f 

' .. • • .............. dJ 

1942 . ; 30,8 ('' 

• ................. 10 

1943 • • .............. :~3.<1 
( '· ' 

o 

1944 24,7 c · 
• • ..... . • ......... [ () .. 

999.937 . 216.332 . 4.035.815 

d:?,dOS' crescem e outros diminuem em 
rel~ção à peroc:entagetn; mas V. Ex. a 
nota, nos dados que elaborou. um cr~s .. 
cimento de 1 % tm cada ano qu~ se 
passa. 

·O SR. ABELARDO MATA - 1-i:,;,o 
estou discutindo crescimento ou dimi
nwçao; estou apenas rebatend~ as 
aürmações do nobre- colega ,qua~1d.u 

afirma que a perc3ntagem é superiol' 
a 30 %. V. Ex.a. infirma os da elos que 
ap·rezcnto? 

O Sr. Jumndir Pires - Gostaria dE' 
vê-los provados . 

O St~ Agostinho, Monteiro - Vo::s2 . 
Fxcelência não se refere à matança cte 
um milhão de vacas. Quem · ~. criad!_ll' 
cem o eu sabe que· grande número ele 
vacas n ào entr.a nos e.StabelecimGntc.'.l 
oficiais - mat~douros e charqueaJe.s 
- porque justamente são elas usadas 
ou abatidas para custeio das fazendas. 

O SR. ABELARDO lVL\TA - I s.:;u 
é ass·un to · a que me referirei ma,.s 
tarde. O criador só vende a va."_~a, 

quar .. do tem .· para êle interêsse eco
nômico. 

o Sr. Galena Paranhos - Segnndo 
cláv.sula do penhor pecuário elo Banc.1 
do Brasil, o gado penhorado não p . .xie 
ser vendido, porque é a g·arantia do 
empréstimo. 

.O Sr .• Amaral Peixoto - Pernúta o 
nobre c-rador. um · esclarecimento· diri
gido parti.cularmente ·ao .nobre· coteg:1 
br. Agos tinha Mon teil'o. 

O ·Sr. Jurandir Pires ·- Quando V. O SR. ABELAEDO lVIATA 
Ex.a.. lê 11 %, todos pensam que uns feitamente. 



O S.r. Amarcrl Pei~:oto -:- Co~no cl ~ .:-f e 
C!Ue fui do Serviço de Aba.'3tt::cil11tYJ LG. 

!ixei em 20 r: v a p::rce21t:::;·::m ·de iu~t 

r:uiça das vacas. Entr:;t:.ln to. a 1\ss· ,_ 
<:iP.ção dos Criadores Ge Barretos. l".-IJ;1-
tes Claros e Curvê1e> enYiou t·epi.ESen
t.aa~;es que me demonstraram. s::r E:.•;,a 
pe!'Ce i1t9.gsm muito !Jaixa. a .t-:.:\1 [)ClWJ 

qu~ fui ob:·igado a modif!· .~:tr m: ~1!:a 

c1eds~o. permitindo m~t~: l1 .~ a !l : ~:. } or. 

mna ve;;: que não era econômic . .J lJ':l i';=t 

c~s€s home:1s a mam: ·r~;,v:3o do g::td~ 

incapaz de procriar e ocupando nnpw
dutivamente os ]nstos. V. E~.:O. qÚ·3 
e criador. deve co:1lw:::e :· O· assu!·t~o. 

O :>r. Agostinho ~Monteiro · - O 
<'P:Ete pode elucidar o orado:!'. ln<\3 11f1o 
ci::strói minha afirmação , antes ~ ~~o~·

rabora. 
O Sr. Amaral Pei:roto ..:.._ Nots-se que.· 

fui obrigado a aumentar a p er..:::= ::~a

g·em porque não e-ra possível n:g,nt2r 
.nos pastos gado que não se p!·~~ta \o;C', 

à criação. · 

O Sr. Gaslon Englert - O mill1J.o 
de vacas a que se 1'êz r ·ererêncla há 
pou-co representa apenas 3 % 

11a po
pulação bovfna no Brasil. Mas 1s va
cas velhas que devem .. ser abatidns são 
em número sup~rior a · essa pucenta
g·em. 

O SR . ABELARDO MATA - O 
criador só mata tiS ·vacas velha;; mlan
do assim corisid.e.::a interessar: te. ~ 

O SR. PRESIDENTE .-:- Ate-nção! 
Está com a p::.lav·ta o Sr. Ab~la:·do 

Matta. Peço aos ilustres Rep · es·~ .. Jt<31-
tes que permitam . o orador f;~.zer s-:..1~s 

considerações. 

O SR. ABELARDO MATA -- Vo~J 
terml.."la.r, .Sr. Presidente. 

A .média do quinquênio: 2:3,7 ~~- . 

Penso que S . Ex.a terülá ca l:~u.!.::fl.v a 
olho a porcentagem, porque de outra 

. forma não afjrmada que a m:~t,~i-.:ça 

anual de vacas í'oi adma de. ;30 %. 
Semp~·e sé regulou a. matanç:1 d2 nt-cds 
r:o nosso rebanho, pelo me·.1o~ nestes 
últimos quatro anos. São inúmeros os 
a tos neste sentido. Vejamos Úm eles 
últimos, R portaria n. 0 416, . verchdeira. 
magna carta do abasteci!1:e1:i;o de 
c~rncs: "item V." 1 

O SR. PRESIDENTE - AténcãÓ! 
est.á Jia<la a hora da sessão. convo~o 
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ct:ln~, para o próxil1io di~ 2' ·tle ri'l.a!j, 
C.:c::iic ~~. da a nu.téria constitucionaL' · : 

Vá1·ios Srs. Representantes - 5.~·

nhor Pr2siclente, r ;::quefemus p'rort:;ci':t~ 
çi\o da .sessão a fim cJ.::: que o ilustr~ . 

or:\::ior possa t:;rmínar suas c.onside.t·a , 
çõe~: . 

O SR. PRESUi.Bl.'l'IE .:._ Infeliz
mente, nüo é poss.ivel a tender ao apêlo 
ele VV. Ex.s. Esg'J ~ou- :.;e a .::essâo s~m 
ter. sido "prrscn tn::Li e~n t.~mpo ~ tn 1l 

r equerimento de p::o:·:·o;;;-. \:..;'9. O no·· 
bre Ol'8.rtoJ· fica ms...:"l t-1 j)ai'a cOn'::!'Úlr 
seu cliscurst.·. 

O SR . ABELARDO MATA: -
Obrig·ado a V. Ex.•L. (Muito bem.; 
muito bem .. ) 

O SR. PRESIDENTE - fut.á fin
da a llo:·a cia sessão; vou . l~vantá-Ja, 

dcs~gnanclo para a de · quinta~feil;a, 

dia 2 de maio, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Matérf" Constitucional. ·· 

D-:ixaram de compat~eccl· . 68 
Senhores Representantes: · 

Partido Social De-~nocrático 

Am:1zonas; 

Cvsme Ferrc:ra.. 

Pará.: 

Moura Carvalho. 

Maranhão: 

Pereira Júnior. 
Odilon Soa.rcs. 
José Ne1va. 

Piauí: 

R::nault L~il~. 
Sig·efredo Pacheco. 

Ceará: 

More~ra da Rocha., 
Frota . dwtil. 
Almeidà Monte. 
0.5valdo Studart. 
Raul Barbosa. 



:Rio Grat'ld~ do Norte: 
. José Varela.. 

Paraíba: 
Samuel · Duarte. 

Bahia: 

Regis Pacheco. 
Negreiros Falcão. 

Espírito .Santo: 
. ' 

H~nrique ele Novais, 
Vieira ·de _Rezénde, 

Rio de· Jan·eiro: . 
Pereira Pint..o. · · 
Getlllio Mom·a. 

Minas Ge1·ais: 

Rodrigues Seabra. 
Pedro Dutra. 
Duque de .M:~squita.. 

João Henrique. 
Welington Brandã.o, 
Joaquim Libânio. 
LtÜr To3te.s. 

São Paulo: 

Martins .Filho. 
Lopes Ferraz. 
João Abdala. 
Sampaio Vida.l. 
Honório l';:!onteiro. 

Goiás: 

JQão . d' Abreu. 
Caiado Godól. 

' Mato Grosso: 

Argemiro Fi alho. 

.Paraná: 

João Aguiur. 

S~.nta Catarina: 
I 

Aderbal Silva . 
.. ~::.·; :". ~·~ Jro ·Guimarães. 

Rio Grande do St~.l: 

Damaso Rocha. 

flnit!o Domoerática Nttei01tal 

Maranl1ão: 

Abu·i<:o Pacheco. 

Cc-a1·ã: 

Egberto . Rodrigué>~, 
Alencar Araripe . . 

Paraíba: 

Vergniaud Vvanderley. 

· Alagoas: 

Rui Palmeira.. 

Sergipe: 

Walter Fra.nco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: . 

1-lanuel Nov.a-es. 
Clemente Mal'i3.J.'l-1. 
.Ra!ael Cincw·A. 
Nestor Duarte. 
João Mendes. 

Alberico Fraga. 

Sãrl Paulo: 

Romeu Loure11ç~o. 

Goiás: 

Jales Machado-. 

Ma-to G!·osso: 

Do·lox de Andra:de. 

Pa1·tido Trabalhista B1'asileiro 

Distl·ito Federal: 

Gurge.l do ~maral. · 
Antônio Silva. 

· Minas Gerais: 

Ezequiel Mende:c 

São Pauio: 

Hugo Borghl. 
Eusébio Rocha, 



Rio Gl'ande do Sul: 

Artur Fischer. 

Partido Comttntsta do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oiiveita. 

Bahia: 

Carlos Ma.righéla .. 

Distrito Federal: 

Oe.r~ Pre.stea. 

-N:-

Pa1'tido P()lfJular Si7tdicalist• · 

Ceará: 

Olayo Oliveira. 

. Bah·!a: 

Teódulo Albuque1•que. 

Pa1'titlo Derno,cra.ta Cri8tão 

São Paulo: 

Manuel Vít6r. 

Levauta·se .. :;.. .s~o ~ ·11. ltt
ra.s. 
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·As · l·f homs compa1·.xem os seuho-
;~. . . 

PartiJrlo Social Democrático 

~re: - Castelo Bral1CO, Hugo ·ca.r
n~IIo. 

Amazonas! ~ P·ereil'a da Silva. 
. Pará: ·- Nélson Parijós, João Bo-

telho. · · 
Maranhão: - Crepori Franco. 
Pia ui: _:. Al'eia Leão. 
Rio Grande do Norte: --- Dioclécio 

·. Duarte. - · · 
. Par.1ibe.: - ~r.~nduí c~rneüo. .José 

Jofili. · 
.· Pernambuco: - Cercino Pontes, 

Osca.r -ca1·ne-iro. 
· Alagôas: - Teix·e:iJ.·a de Vasconce

los, , Silve-stre Péricles, . lV1:edeiros Neto, 
Lauro Montenegro, Jcsé 1\:laria. 

·Sergipe: Leite · Neto1 Graco 
· Cardoso. 

Bahia: - Fróes da Mo ta. 
Espírito Santo: - Ari Viana. Euri

co · Sa!es, Alvar.o Ga-stel'J1 Aidrubal 
S-oares . . 
· Distrito: - J::.:é Roms~:o. 

R-io . de Janeiro: '- C-arlos Pinto, 
Bastos Tavares. 

Minas . Ge1·ajs: - Pedro . Dutra, Du
que de Mesquita, Ismel Pinheiro. Jo[é 
Alkmim, Rodrigues Pereira, L::lir Tos
tes, Alfredo S.á. 

São Paulo: - Alves Pi?Jma. 
Goiás: - ·Pedro . Ludov!co, Jcão 

~'Abreu, Caiado Godói. 

Mato Grosso: - PonC·8 d-e Anuda. 
Paraná: - FenJand'J F1cl·cs , Lau

ro Lo1xs, Gomi Jiuior. 

Santa Catarina: - N-ereu Ra.mos. 
lYo d'Aquino. Orlando Br::.::;il, HaD.S 
J'Ol'àan. . ~ 

Rio Grande do 1Sul: . -. Adroaldo 
C~st.a, Brochado 0.a Rocha, · Téoctomi
lmro Fonseca, Daniel Faraco Ma~ 

nuel Duarte, Glicério Alves 
1

Nicola.u 
Vergueiro, P-edro Verga-ra. ' 

tlnião Dem.ocrédica Nacional 

Amazonas: - Severino Nunes • 
Pará: - Epílogo Campos. 
I\.fa1·anhão: - Antenor Bogéa. 
Piauí: - Matias Olimpío, Antônio 

Coneia, Adelmar Fecha, Co81ho Ro-
drigues. · · 

Ceará: - Plínio Pompeu Edg-ar de 
Anuda. ' 

Rio Grande do Nort-e; Jo,se Au-
gusto, Aluísio Alves. 

Pa.raJiJ:l: - Argemiro de Fig·uei
:!::c!o, Jcã.o Apli.pin'o, Plbio Lc:-ncs, 
F'ernando Nóbrega. 

Pen1ambuco: - Gilbzrto Freire. 
Br.hi['": ·- Juraci Magalhães, Rui 

S211tc-s. 
Rio ele JanciTo: .., Prado . K ,e1ly,. 

Soares Filho. 
Mina-s Gerais: - M:onteil·o de Cas

tro, José Bonifácio, Lopes Cancaclo 
LicUl'go Leite. - ' 

São Paulo: -- Mário Masagão Pli-
. B ~ T' 1 · ' mo :nTc.,o, o.:c.o P1za, Aw·sli8.no 

L-eite. 
· Gciás: - Domingos Vela Eco. 
Mato G.;.·os::o: - Vespa.siano Mar

tins. 

Par~ná: - Eraslo G&Htner. 

Rio Gra.nde d\> Sul: - Flor~s da 
Cunha, Osório Tuiuti. 

Parlicla 'Naball1 ista J3ra.sileiro 
& . 

Amazonas: - L'~spoldo Nev:::J. 
Distrito Feda·al: - Benjamin .. P'B, .. 

l'ah, Baeta Neves. 
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R! o d: J:.mei.ro: - Ab2la:·clo Mata. 
M'in<>.s Gen:.:s ; - Ezequiel M2ndP.s, 
Sã-o Paulo: - Gua:::?.ci S:ilvsü·a, Pe-

dro~o Jún.io!·, EuEébio Rc~ha. 

Partido Com.1tnista do )3ra5il 

Rio d-2 ,J.aúeü·o: - Chudino Silva, 
A!cides S.abenç::l.. 

Sã'J P Rulo: ~ José CrJ~:pim , Jorge 
.J...mB.do. 

.Partido R.epuhlir.:ano-

Pr, :·::má: - l\1:tmhoz da Ro,~ha. 

Partülo Rf.:J)i/bl'icGwo Progre.'.'sisia 

llio G1·ancl-e do Norte: Ca.fé F'l:-
lho. 

Part-idto Libertüdor 

Rio Gralld·e do Sul: - Raul Pila . 

O SR. PRESIDENTE -· Achandc
·"'f" p:;:~.sentes 102 · Senhoreg R cprésen· 
ts.ntes, à-ecla.ro :.'tbel'ta. a :::essão. 
· Pa.s~a-s€ á leitm:a da ata da ses.são 
ulterior. 

I 

·o SR. LAURO MONTENEqrw (3.~ 

Se(:rettirio. servindo como 2.0
}, pro· 

ce-de· à .!:::t"Jl'a. da ata. 

O SR. PREsiDENTE - l~m di.::;-
cu~sâo a a ta. . 

1 

Não havendo qu-e.·m peça. a. palavra 
sôl>re a ata, encerro a sua. discussão 
1.': vou suhmetê-la ·a -vetos. (Pcr t~sa) • 

Está a-provada. 
Passa-s•e à leitura do expediente. 

O SR. HUGO CARNEIRO o.o Su
í"ílén,te. se1·vind..a como 1.0 Secret:ári.o.l, 
pr~ede à le: ~ura do s-eguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramas: 

F-ernando .1\k lo Vilu-..a - Pte. As 
~~mbléh Const . - Tendo ch-é:,g•a.do ao 
uo~~;o conheciment o que e:!:::mentos da 
UON com propó:üto lançar inj;ranqui
Edl'!de populaçií.8 inte·icr e fazendo 
baixa ca.mpa.nh::t. política. vg estão 
usando de calúnia contr:::t autoridad~ 
n osso e~.tado vg prztex~ando opru
~ões e perseguiçõe3 cm.'.t:.·a pzs ~ or.s li
gacl~ .s à o!)osic;~. o vg venho a-Pt'E..Scntn 
-rexcia. nossos p1·otestos contJ·a. ta!s 
{'Xp-edientes . ·vergonhosos vg vi.:, to 
que neste e muni:.:ípios vizinlJOS tem 
re:inado absoluta t1·anqui.lidad-e

1 

r> fiã o 
re~p 2ita.dos t 2-:Jos Oi':í türeitos indivi
c~uais vg sem !':€ indagar da filiação 
}>artid«.r1a tie qu~.m quer que s~ja. e l:l.s 

eleições de 2 d.e dezembro fcr8.m :-ea li· 
za.das em· ambi r.: nt.e de calma e ele l'e~
p·C:i to aos principies clslilocrat!écs . c aos 
direitos de todos pt. Ats. sds. - RCrúcu 
Vieira, Prefeito Alfcn:.:13 . · ...:_ In-teirado. 

- Do Pr-efeito d(; Paraírc, 1\~lns.s 

Gc:l·a'is, comunl'tando s~r ele tran
ol.Íilidade a situacão local. - Int.ei-
1:l!da. • 

- Dos Tl'aba lhnc1ores das Est:·2..d.as 
ele ferro Leopoldina, Centra.l elo Bra
:::il c outt:'..s. suge-rindo a cbtcn:;ão ·ci.o 
direito de ~indicalizaçã.o para os t'e~:

l'oviãrio.s c bem assim out?·e.s r·~!.vlndi
c2,çóf.s 113: futui:a Carta .1\!~·. g::.l:!. - A 
Comi~sao ela Constitiâcâo. 

- Do Centro E.spirita Amor e Ca
J. .ida{ie d.e Santa Rita, Minas Gcrai.s, 
plrlü:anà.o di!·eitos cc:1 ~:: tit-u<!iona:s.-

A ConLi.ssão da Constitüição. 
Carta ela Em, baixada do Cancui.it: 

Sf:nhor P1·~sidente, em m~u nome e 
no do Go'vérn.o e povo' que z·epre5e-nt,J 
neste país. desejo deixa-r a.qui e'rpres
sa· a minba p1·ofunda gra:t1dão. !)ela, 
grand2 h::m.ra que a Câ.Ina.rs ,' sob a 
Hclarecida PreEidcncia ct.e V. Éx.t1 

houve por h em conf:e1·ir ao Cr:.lÜlclá; 'rz
cebendo na, Ses~ão do dia 10 de ah!il 
de 1946 o comandante e oficialidade do 
H .M. C .s. "l.Jganda" e a Delegação 
repre.ssntativa ·cta F2d-er<3çâ.o dá:~ Câ• 
m-aras cie · Comé:rdo da Província · de 
Quehec. · 

A homenagem que essa egrégia ÁS· 
arnb!.é3a p1·estcu aa meu pa.í.::~ 1J.or in
tel'Il1édio de V. · ~-:x.~ e' do Sr. ·Depu- · 
tado D1'. A1-t.hm Bel'lJ.ardes Filho. c~.

lou funcl.o nos col'::t~cõ.~ daau::l..es Ín~us 
·compatrictas, scnsibilizancfó-me · €-::ê.l 
extr.emo. · 

Ta:~,1:,2m d u;e,io ~.qui €xt.~!'ll·81' os 
meus caloro:: c.:_; agra.d-ecirnentcs pm.' V. 
Ex.a se li3YCT cligi1ad.o envia.:.'- h1e um 
<'xemol ar ela Ata ti.a EtsEfw contendo 
o seu autóg-.r.a.fo e o do :01· .. · Attur 
Be'!:nCA.rdf:s Filho, juntament::: ccni uma. 
fotogrs.fia dês te nch:::c DEputado . . Te
rei imcn::.o p!·a.zer em <::ntn:go.r est~ f::J
~ogrp.fia a-o Gapitão E Rollo Mnin
guJr, comandante do "Ugsnci.B;" a fim 
ele que e~~- figu!··:: no.s Anais do cru?.s.
clor. c c2p.~rc qu-e se.ia pc.~Jslyel a. V. 
Ex.a E.nviar-me tz.mbém a &u a foto2:t~
fb a f im ele que lhe :::e-ja dac'.o o 1Íl-e.~· 
mo fim. 

O amls ~. ::, s o e f j clz. !go gesto . da A s· 
semb1éia Constituint~ Em · hcmenô..
geoar o Canadá, é um . Expret,;;\v.o .tes-. 
t ::: m:.~nh') d:.:?.-3 cc ~·c12. ::>~c; relácões cxisten. 
tes entre o Br3 ::il e ó me'tl p-::1.ís, l>Çm 
como €ntre o povo btrJ.,; ileiro e o ca-
nadense. · 
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VaU'l.O·me da oportulúdade para si-
gnificar a V •. Ex.a.. os protestos cte . 
minha gTande estima e elevada consi- · 
deüicãe>. · · · 

R;Jo . d~ Janeiro, 29 de e;bril de 1946. 
- Jean IDaisy ---· Iriteirado. 

Exmo. Sr. Dr. F1ernando de M.;;lo 
Viana. ' DD. Presidente da A.E.sembléia . 
Constituinte, Rio de Janeiro. 

' . p Senhor Campos Verga! cn via 
à. · Mesa o seguinte p.edido de en
camil1ll:a.m-eilto de suge·~tõe.s à fu
tura. lei básica, do I Congresso Es
pL.ita. 4à .. Alta . Paulista., reunido 
oe·m Ma.rilia, . São Pá.Ulo. - A Co-
missão ela Constitui ceio. · 

Sr .. Presidoent,e: · ~ 
Requeiro a V . . Ex.a se digne inan-

d.ar ·inserir n~ Diário da Assentbléia, 
para .conhecimento d.e todos cs S.enho
res s .enadores e .pe-putádos~ a r·e.solu
ção do . 1.° Co!lgre~.so Espírita · da A~t·<\ 

Paulista, r·é!Unido .em MR.rília. Estaào 
d~ Sâo · Paulo, no . que · C'Jl1Cerne às li· 
gações entre o Estado ~ a Igr.ozja. 

Sala das Sessõ:::s. 2 de maio d~ 

1~. - Campos VÚgal. 

O Senl1or. Joio Amazonr.s e ou
tros enviam à. Mesa. o segui.nte r~
qu.zrimento: 

Requeremos à ·lv.f.ssa a indicaÇão em 
a.tar da "Pr.ccl~.maçf.l,'J d<,s Trabalha
dores", lançada ciiteni, 1 de m.àio, dc
cm;nento que d·efine de maneira p:·.s
cisa 3, pc.!ii~?. o juHa - e .patriótica do 
}n·oletariado · br.asile:2·o em fac.e à si
tuação 11ac,ional, 

S-ala das Sessões. 2-.5-94-6. - JoãiJ 
A 1~zon-a,l). - Jorge Amado. - Tri
fin',O Corréa. - Osva~:lo Pacheco. -
Ao Sr.· 1.0 Stcret~:::!o. 

:REQJJERTidENTO N. 0 111, DE 1946 
Solicita ao Poder Executivo in

formações sôb1·e as providência;s 
tomdda.s paf·a o àP1'9Veitamento e 
read,!z.pta,ção · profissional dos em
prega.tlás, atin{túiôs, pela supres

. são do jôrJo no ?XI.ís. 

Oonside:·l}ndo que. n'J caso da extin
ção àas casas de penhores e dcs ban
C'JS ela capitais de pair~s initnigos o 
Poder Público cuidou elo ampal'O" a 
seus empreg;adcs; 

Considerando que m ill1:aes de tl'a
l:.~·.::.:..;.::c:-:s r~ en., ~n·egt~rl".m em c ~.::::ts 

de jôgo devidam€nte lioenciadas pelo 
Pod~r Público certos de que, tratando
se de ath'idaqe autorizada, . terlam · o 
anipa.ro que a legi~lação social dá a 
to elo . p!'Ol€tariado; 

Conside1·ando que ao .Podel' P.:'.í..bliça 
cumpre · tcma.r e.s llCC~:!:~árias me4id~,s 
para que cadl. cidadão possa vi-v-er ao 
abrigo da n:·~~s~idc.de e com emp~·égó 
estáv:;l: 

Requen:mos 
sejam sol:<JitacJ.as ao E~111o .. Sr. ~·(\.. 

~idente da ReoioJ:ca. inrc~:ma.çócs s·:::: 
a) - o govêrno, exting·úülcl() o. jd

go, . tomou, pro,idêncirus para o aiJ: o
vcita.mentõ e a · r.eadapção p:·ofi~.:::0-· 

nal elos erilpregados tios . c::b 'Jnlsct
lll(;n~cs atingidos; · 

lJ) - ~e o g0vêr11o tomou p::o\·j 
üênci3.s I!.o . H.ntido de e .. ~::egcrar a, 
ê3Ee . tra.balh?.dores o • amp3~·o necet.
sário e às suas famílit..s, , durant·2 · o 
período que cl-tccrr·2 · para ~ua ad:;..:)~ 

tação a out::~1.s a.tiv!dades e .~eu corL
seqüente reemprêgo. 

S. 8. em 30 ci·e a b.~·il de · 19&'..:6. -·
Segadas l~·ia.n!t. _:_ RuJJ Ai.meida. -
111anttel Benicio Fontçnele. Abelar-
clo Maia. · 

IN.J?ICAÇÃ') lf.0 61, »~ 1'946' 

Suge1'e co .Poder Exu:utivo · que, 
r:or int)ermédiq ·do Instituto de 
Pensõe:s e .... 4:wsentadorias elos Ser-
vido1·es do Estado; seja est'IUlallo 
um plá-no de exw<tção de edí/icios 
de ct.p(J,rtamentos pq..ra /?.tnchm> 
rics P.i blicos. · 

A ALs·emblé:ia Constituiilte, . tenqo ~:.m 
l.'~ ~ta. a cr.escente gravida.de do prc:
b12ma tia habitação em to <.i o o pais, eE
pccialmente, nas grandes cidad€s. o 
considerR:acio que coml}ete ao Estado 
o ampa.ro, soh tôàas as form&.s, aas 
Ee;.:s ~·ervidores. resolve sug.erir .ao Po
cln Exe.cutivo que, por intermédio do 
I. P. A. S. E .. no limite das suas 
.at::.ibuições, e em ampla. cooperação 
com os diverscs Ministé2·ios, ~-ej~ estu· 
da à o um plano p:un. execução ·. i me- . 
clia.ta. d~ edifícios d-e ap.a1·tsmentcs cu 
núcleos res:denciais, em baih·os . ft·àO 
muito distante.:; do e~ntro · ürba.no, ·vi
Es. ndo a.cc1her: 

a - func1onár~os casados, Pl'ef.e,·~n

cüdmente os de família 'numerosa; 
. b - ·funcionários solteh·cs, de muct::> 

.· a que sejam at~ndidos. também, ü~ 

justos anseios de gnmcte número fl-!: 
funcionárias que desejam re.'iidéncia~ , 

e:::p:;cialment e a elas d-es~in~das. · 
Sala das ~.sões, ~m 30 de a.bril d-.:: 

1946. - Ben/ja.mi:n Fa1·ct1t. 
- A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE - -ti i'iftoda 
a. leitUl'a do exr~dien't·e. 
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'Te:ri1 a palavra · o Sr. João Agrip1· 
n.o.' ors;cior ilisc1·it~ · p~i'i:i. J.8.lar sõb~·-e 
nütéria constitucional. · 
·. o s:R. JoÃo AGRIPh~o .!_. s:e

nhcr Pi··esidente, senhores Ccnst.ituin* 
t€s: A situação econômico-fi_:1ance-ii'a 
do· Brasil tem preocupado tôdas , s.s 
.Rtenções desta Assemoléin, trazendo 
à tribuna parlamtntal·€s c:ruditos,, 11\> 
.propósito e desej-o à~ · co.ntrib~m·~~1 
J>?.!'a uma solução à. al:tw·a dos o~es!g·

nios da Nação. 
A jn.flacão d::i\.nte de que n.cs úefron. 

·t<unos nista l:ora., tem. co111o causa 
:primordial a diminuição d_e ~10ssa p.ro
(uÇão, f.o.specialmente agr::.·~O.:A • . ~ es
cas3ez das utilidb-des vem provpcand:l 
P .. umcnto a.ssu~tador de to~lC.3 os pn:
ços. O ni vel de vida ·de um povo é 
l'ÇE.Ultado de::. sa.lili.CS; dcs lucros dc,s. 
provento.:; que, de qua.lquer torma,, re.:. 
· sultem do tra.balho; em · relaçãct M 
dsEpe&J.s indispensávêis à.subsi3tência. 
ó nível de vida1 repito, . está ·em fran
eo . d·e&equilibrio, diant~ dos au.mên~c~ 
1mpressionaút~s de todos os · gêneros 
aiünenticios. · 

A :emtssão elo p:::pel~moeda. qu~ t z n
to nos ~1:eocupa v a ~1o p~ríoc:~o da dl
ta.dm·~. Jll. <.gc:a fo1 ::ustada pelo :>.e 
nhor Mi t1ist.rc dB. F·azenda. pp:!!dJ H~ !· -

. mo à RV<LaJ.!.d1C; ]J'!'O&T·e::siV3. da. Yll ·;e
d& que S(; .:;,;hll:"-' de:5encadeandd .. Ber:::-~ 

extraordiná!'lt~. vítól·ia do ·tüt:lar . c~i:'~
tH. pasta e, i!1egàvelmente, g·~·ande :;:~ 
~lização, , ~0 8.- li~x.a. conseguí:.:.se, est:;. 
c:onando a. cmis:são de ·pa.pel m·J..!-.'tH ,. 
u<.ntbem · f;".'lrD.:· · a dr:flação · ~iru.sca ·. ;; 
Yiolenta ,, a · d·r:i.<..eão a bi'uta. (!Onstit,l:·
r~a mui to ~~1:;:.: :··1.' ~ p~rig~· parlf ·o Bra

.~11 que a r,ropna, 1::.1flaçao. Para :.;i:.Jv::n· 
a Nação da def:2r,ão ve.:'tiginosa nf.o 
Y~.ib outor caminh~> a · seguir se~lãJ · o 
elo aumento d.-:, } .. :;.~(.ução ~ a fim de 
que tenhamos .uma situar,.ão ~atisfató
r!a · e uossamos restabelecer · a confi ~ 

11 nça. da moed-a. .e o equilíbl'io do :1j-vel 
de "Vida de nossa po::m!ação. 

A :produção agTícola do Brasil não · 
d1nünuiu .quanto a s·eu nímt \·o: e~·.;ta-

. cionou, podemos diz.er, de l93p a -e '5.ta 
cHrta. O· ~eu estacionamento, pc~:ém, 
foi crim:r...o.s'J, porque, enquanto pt.
l'Rli.sa.va, a popul:à.ção aum2ntava, ·• ·e, 
isso e.oncorria. para ct.ue dprunuís.se 
imp.res...<:iona.nte·ment.e o consu.mo ''JYE:r 
capita". E assim, S.1·. Preside,,nte,_ ·err..
b~ra cresce.:;-: e em -~ !guns anos ''OÜ·R '' ::1. • . t I 
~, ca1r no ano . ~q;·mn e .co.mo e ;::,cGn-. 
t~u 1'10 sanos de 1931, 1935, 1937; 1942 
e 1~4.4 em. rel2.cão :ao ano anterior. 

Em. 1~-H ngistrou-se a. mai.or qu.e~.a. 
: d.e . 1'1'-odtWãlo, l~f,i,vam.ente ao :a-no 

·~, e ·o- eem,1.1m0 ~r capiút~ 

que eni' 1000 érà ·a e' 454 qUilori',arru.t~ .• 
em ·1935 de 478, o maior ind1cé· ·alea:ti~ 

çado, decresceu a. 400 quilogramas ·~m 
1944. . . . -.. . 
·Os gêne-ros alime11tíci'9·S tiveram,·· ·êm. 

rs.zão dê::se decrêscimo, · ·:s!S·usp:preços 
elevados ·de 300 a 800%, ao pa.>;,so .. ,que 
os salários nas iüdist:1às não . foram 
aumentados além ·-de. 100%; o 'fUnc!o
nalismo público feder-al, da .. m.esma for.;. 
ma; em m~dia inferior s. '100%: o·~~
tadual sorhent~ ·até 40%· e o operaria
do rural, mencs de 40%. ' · " ' :' . 

o de.~ê<1Ui1íb:rjo d.e nivel- .·de ·v:cta ·.se 
deve, ' p:-..·~no~pstlm=.nt.e, . a êsse con.t'!•.s,s
t.e entre a elevação C.1.s sa;lá;rios<e dos 
p1·eços. . , .. , 

.Não seu, po::éln; S!' .. .P.:·esid:enté; 'd·o-s 
que ente~ld-eiÚ Ql:C a· nÜ.lJior!a: qe, ,SB.• 
Húlo, ile3ta hora, 'é o .r'émédib à1)01rt'a.~ 

do pa!·a que ~E e o~tiv~~e: .o;' · ~:~€CJJliY
bl·io. ·do padrao de vida.· E 1-$-S O_ na o 
ocorreria, pc~·que, · cem . á. major.açã:o 
dcs sàJáTios, prcpo:'c~G~u.fia mos ··il_lai
or·es l)OSEibiiidad-;:·s .·à. .população · · 'l:.:t 
eouisicão- de ütilidãdé-s, não existen~-.~s 
p!·ovo6ando :o a ume11t o '· '_;:ia: ··. p1·i)cm·a, 
~·em o correlato auinento da i1fei~t . 
T;;cla3 as· .m.:;:::cadorias :.eleYàriSl.S ú \·.s 
Pi'·eç-:·s {levido à . mâior ·:procura·; ·vcl
tàncto; ·o padl·ão de yida. ao· estad!o· ~11:· 
t " "i.O.. . . . ·. · 
~~o -:sr: Erncml sfl:.t·,·o - ·Cmn · rna.'.o: 

ra.z.~o qu~.ndo n&J txi:st.em as l'n·Erca-
dm·ia.s. · · · · · · · , .... · · · 

·o ~R. JCÃO .AGR:IPlNO. _;.:.'.Âgra· 
deco o aparte. de V. , Ex.v.:. . '.' . .. . . . 

E não existem me~:cadçrias p.cr. de-
:fidências de n~E~a produ-cão. ·. ·. · 

O 81·. ·Ernani Sc;,tito · .. : .... ,: E dos trans
portes . . · 

O SR. JOÃO AGRIPINO _:..._ · O 
único caminho . qu:;'. ds,iemo .. 5 tra~.ar 
pal·a rezquilibrar, · l~OS&a. .. eOO;O.Ol1Í5.a; ·.',é 
ence-ntivar a produção, · .cOmbat~nclo 

· -:.;,:; cau:~r.s que · der.&m lugar: à ' ~ ·easa. 
cii.mi!miÇão po.:.·que, . ~ó a~::üri, pod~u
mcs. (,o tnesm::J t.f:m~J'o, re.staw.~ar o n~-
~o padr~o d~ _ vlrla. : . 

Já sali-eiltou ch:sta t:·ibw1a. · ô · ilustr-e 
parlameú tar, ·Sr. AgostiÍll:tÓ Moút~h~o . 
oue· o llicró 1·es12.lts .. nte ·do aumeiüo de 
lJr·eços · nos g·ên~ros de · pdin-eira . n.~:. 
cf.:s!:Jidàcl.;; , oriundos · ~' da · . a.gi'i<:ultuhl, 
não T~verte e111 · p1·oveito.: do p1·odu~ór .. 
A slm·oles indi-cacão .:da- estatística;_ e 
be.stnt1 e na1·a -cmiuwová-1:0. .· . . 

Em. lPio-. üvemp.i ·uma p1.·cclução· 9~ 
~13 794.000 tonelaclas, h o. :yalo~· de .c~:~ 
6.693.00.0.000,00; · Eril 19·« ·a, .p!'OduÇáo 
f ·•) i ·<le 42.391. 000 · toneladas,- no · v-&! o::.· 
d-e: Cr$ 3.461.000.000,00. -.:tssa .. :p.rêço 
de 1944: é qua.s~ o· ~mo : de 1~ · ,.e: 
fol'am inJ-e1'io.res áquei-es ·os va~ da~ 
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S:t}~~as .. ~. ~ ~ ~ · ~ . e ·super i o~: apen~ os 
da. _~~e ... 43. :·: ·. ,: · :.· 1 ., ., · ·,· , · . 
· -:A dif.ei·enÇa.. _·d.e ,preços entre. os cen
tros de produção · e· os de consuo 'l;.e
sulta, ·não· .tenhe.moo ·. divida, _do . ágio 
cloo·' ·jnter:mediát~'QJ e por ·outro lado 
da. ia1ta, e.u.sê.ncia,. ou defic~ncia dos 
:t.rampo.rtes, 'p.rimeira caus·!;!, da di-
tninU!Çã-o~ da· produção.- . 

Ao d>e'!ieiência , .dos transportes· pro
voca, naturaltn-entet .·dado tun grande 

.VQ~~ . de merc.adorias a transportar. 
s. ~ele-vação dos · ~eus p1·eços. Para is~o 
.tàmbém C{)ncorre ·& naturez-à das es
t.rada;s . .-· Pro-v.oca, .também, a estagm.
çl.o . de~>:" m~rcadorias, nos., centros d<~ 

produção; des.p~rtando o ~espírito aye·n
tlú'eiro. dos .intermediál'ics. :&tes s~ 
v~iem da 'abundância da pl·odução 
naqtlele meio e da esca.ssez dos trails
póxt~s,.. : para ·ofer~er : .. prêçç) vil, , abai
x-ç>: ,do custo de •P,rodução~ _Ap-!'oveit.am
~ . ~!)da~ das qificuldaqes . econ<>.micas 

. dq:~ lavrador de·C()I-rentes das .despes r,;; 
rec)ll;adiJ,s para -~on~·egUir aqüela p~·c
du,cão~ ·o mais grave; &·. Presidente, 
~,>quê c) lavrador, . pr.emido por . e~sas 
c\fc.úilstândas, p-elá falta. ·de . C!'édito e 
.pelá necessidade .da. satisfaçã.o· de.- seus 
comprowi.s.sos :m::gentes, vê-se . 11a 
cónt~l,lgêricia d~ . ent!'egar sua me::ca
dQrl.a:, ,répito, por p::êço vll~ ao :int.ei·
me,qil~rio; ·que pod-e espe~-a1·, . a.guardar 
q.U~ o:.tra.psp(Jrte ·1ent9 vá : determinando o ·escoamento da ·. m:~::c::td-oria até 
os .centros de co..'lstun.o . . 
·. outro fator ·; importante quanto ao 

· <1-zc.répctmo de· préço n~ r:entro de pro
dução, distante- do· cpnsumo; . é a cen
córrenda·· tempm;ária · que · ll1e . porl0 
f~r . o nroont~r ·. ina!s. :próximo, dia· 
pÓndo de~ transporte :nais · bara.to ~ En • 
f1uanto não~s~ ,esgota o pro-dutor ll;.·ú
~m.o, o centro: d.f .-prJdugã.o . clista.n -e 
i.ã-o. ~ -ppde cpncorrer, C:!n :raz4o da 21~
-~.;;.~ç~o._ ~. dos · lJt~çc:.; dE. .. transporte 4 .t-3 
-~~orv~ ~oõ:os c-~ .l~1cr.c~ _da me~c:>.ckriJ. . 
.·. :Sem me1os . <1"' Rrn~(..zena.r, prese~:

,r1U' . contr'á, â. rl-e~.t!'iol'a.(âo. e sem . l'e
cúrsos . fCODÔ~luúOS: l'!':.:;tS, . U3 contrário . 
esgotado e cheio· .C!~ Çompromissos, o 
!avtador se ,~é r..~ c01~ l,:r.gência de ven~ 
.d:.i . o seu p.L'~.it:~to ' ror. qualquer pr.~ · . 
ç_q, · ger.almente .. ·a. . . UPl int~tmediário 

que ag:uaJ·da-aquele. transe. 
. ..... . -· . . 

• Com()_: segunda ca.usa da · diminui· 
· ç~o · -da produção; "menciono o · tabela• 
me,. to unilateral, . a . política. que de
. tet·IiliP.a a. · fixaÇão de pre9os .. máXimos 
·.:pa.rS: .os ·gêneros itlinientícios,' pa-ra w. 
qu:~ . - pr.ovêll1 ·: 4o trabalho ,do .. Iavl~a<ior, 

. ·enquanto-:-~que :permite :.:~. ·injustiça. e 
' ~ · - 'c:iêsuman1dade de ·(o'Qrigá~Io · t ~d-. 

quirjr tõd~s as utilidades de que ca.
rec; - .instrumentos ·agrários, . fOtc~, 
enxada ou machado, . máquinas pe..ra 
sua a.griC\lltw·a, . l'oupas, . chapéus e 
calçados ·.- .. por preços · Vel~a,de!ra .. 
me:.:1te exorbitant es, ·a çritério ex
clusivo do ·vendedor, nunca à · alt,.lr:t 
de . ,suas p.ossibilida.des. 

Como terceira causa, indi·co !l al,t
sência . de .financiamento à safra .Qe 
gêneros alimentí-cios. Nenhum . pasw 
poderemoo . dar PR!'a o ince~ltivo , d a 
p:~:odnção, ~em .qu~ · tenhamos finan
ciadq · a salfra. · Não me refiro ao f i
na~:c!amento . à cultura~ m~ ao fi· 

· nanc!á.mento · de±'initívo, estável, ap 
Pl'oduto, à safra de todos os · g·êne:m~ 
alimentícios. 

O · Sr. · . Ernàni Sdtim - . EXist em 
anos · em que fa..lt?m até s~mente.s , 

po1·que · esta.s se · pêrdem · consecut ·a
mente na . n~sa. região, devipo . às 
grand-es estia·gens. ~:; pequei1o~ ·pro
dutores· e a.griculto:res vê~m~se pri
vados de. novas' semen~es, ,porque não 
há. qua!quer p:·oviõ.ê:._.>i a r::~ra seu fi-
na~ciame:nto. · 

O SR. JO.l\0 AG?.riPiiNO - li: 
uma. gra·nàe verdade isso ·que V. 
Ex ... afirma. 

O fina.ncia.me:hto trará benefícios 
ao lavrador·, porque, alér.1 de u1e as
seg·urar padrão. c: vida melhor, lh~ 
dá ··· também a c~rteza · de: que cante 
de seu.c.; esforços pode contar cem 
preço . COlllpensadO!'; a,lém d iSSO Ü'Rl'á 

a. vantagem ~ p!'incipalment~ .e6ta --
. d.e apro}!:imar op · rodutor . do . consn
núdor, permitindo ao lavrador finau 
ciª-'r e. aguardar melhores ·preços, ü· 
procw·ar nos · centros ·de . consumo 
maiores vantagens do que as que lhe 
oferecem os intermediários n·a centro 
da prodttção. · Elimin'a, assim, di ver- · 
sos i11termediâríos . que auferem lu
cros que,- licit.ame.nte; deviam· ~·everter 
ao produtor. Por .outro . lado, propor
cion~ ao . lavrador a- àrmaz~nag·em 

ob~gatória . de seus produt Ó.:>, pa.ra. . a 
obtenção da assist ência bancária . o 
estabelecimento do ·crédito financiaria 
a safra. quando devidamente :.:u·~
nada, e, ent!io, Sr. Presidente, pode-

. ríamos · utiliza.r e.ssa sa!ra .. Qe · \lDl mu. 
. I 

' .. 
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pa.!'a ou~rQ, preven.indo !1. p-ossfv~l de .. 
ficlêncig, da. s~guinte. 

Não tel·íamoo a. 11CSS3. merc:1doria 
apo-d.!-eéendo tâd1:t, no mesmG. anoq. da 
p:odu(]ão, conio .s2mp~·:: acontece no 
n~·asil. 

ó a.umento de p!·od.nção no Nordes
te traz ·c::>mo con~qüência, o bR.rs.tea
mento v.=li:ig·ir.o.:o Clo p~·eço e com 
iaso o desi.stímulo ao la.nador, que 
abandona tôõ.a a ·su:t colheita nr..: 
c~-r.wos ou em a':ms.zens inadequaàos, 
~~m expurg;o, sem qua.lqper inicia
Uva. de ordem prá.t~ca. dei~ando que 
ti.td:> a.po=lreça, embora. no ano sc
gui!.te~ lJ.âo disponh~ sequer de um 
g'l'ão para. :::::meadu:·a., como bem 
aee:ltuou o Dêptltado Ernani Sát-iro. 

P~rigoso - é bem verdade, Sr. 
Pre.side~lte · - que do financiamen-to 
à, .safra. resulte a. política qu -: verifi
C9.-m(ls com o ·financiamento do al
g:>dâ,o. Nlio encont~·o justifica tiva 
e.lpuma. pa.ra qu~ um hom:m, que nã.o 
é produtor, co~sig· _. · f!nai!Ciar · a sét i
u~ parte d~ um produto ~g-ri.cola da 
sdra, de um a.no, enri,quN.~endo; tor
nando-se, de um dia para: outro, ai;
qui~r.n!1ionário, quando tcdo ê~se p!·o
va:to devia ter revertido à,.qtlêles qu 2 
.sua!·am e labuta~·am na. terra, para 
,);nsegui -·lo. 

O Sr. C a./ i Filho - ~ o entiqueci
m~nt9 do· intei'mt:diá.rio e,. por co!'l
.segui~'e, o empobl'ecimento do pro
dut or. 

O . SR. JOAO .AG:âl!PÍI',rO -· Diz 
V. Ex.~~; muito .bem. 

Aproveitando-se de uma políti-ca 
instável, o produtor . nunca tinha a 
c ::-rt,eza. d~_ comf€'uir financiamento, 
pois êste- dependi ), de _ po1: ~aria ou 
decret o, que . viria ·ou não. Mal sa
biam êles1 no ínterim· do .arssil, que · 
q uan<lo ~..sses a..t.os surg·iam, j~. os in
t~!'med.iários há muito estavam .se
nllo'!.·e-.s do as.sunto : de Pó.sse, de tô
da". ou quase tôda;; a.s merc~dori as . 

~se fin s_nciamento ao prcxhlto 
t rouxe be~1efíci o, m as nunca. ao pro
dutor. .E essa. a razão do descrédito 
em · que vivemos hoje, sôbf'e êsse f i-
11 :a·ncia mento à .produção ~o alg·odão. 

Como quart.a. circunstância., aponto 
a· !alt-a. óe racionaliza.çjo da. la:voura .. 

o Brasll, pràtiéa.mente, nio t~m :ra~ 

cionalização de · lavour.a. · · De "'OSSa 

população são empregada-s, ná agri .. 
cu!tu:-a., como a~?.salatikdos · O\.l. peque .. 
noti ag·ricultorcs, 8.860.000 pessoas, d~ 
tU11~ população 1·ural de 28. 536.750 
pe.sso& 3. 

Nos Esta-dos Unidos, as e.:~ta.tisticas 

trabalhista;~ S.!)resen ta.m: 9. 050.000 
pe.ssoas, kabalhando co:-~~ o · assa.!a.rk. 
dos na agri~ultura; e, na Ars·entin:.l, 
3 . 500. 000 no mesmo setor. 

Cur-ioso, Sr. · P!'esidente, é que c~ 

8 86\l. 000 bra.sil~iros cultiv-em apen~ .'; 

13 .200.000 hecta!'es: 03 9.050.000 
RllleriC:l!lOS la.Vtlllu 145. ~.(}. 0C.0 . hecta~ 
res; e os 3.500.000 argentinos cult!· 
vam 26.676.000 . he<ltares. 

Ante ê.sses dados, a conclusão . ine
vitável é de que no Bl'asll não temos 
m scanização da lavoura: e ,ainda: de 
·.{Je empregamo~ a energia de maia dr: i.i 
milhões de homens para. uma. produ
çao · ridícula; emprega-mos c ca.pits.l 
rçpre.senta.do )elo trà.bálho cte tantos 
liCJmens p::tra. uma P!'odução insigni
ficante, enquanto o americano e .() a.!'• 

g·.:nt.iÍlo emp:·egando o, 'mesmo poten
cial · hutn::mo consegue' uma produção 
dez vezes maior do .que a. nossa. 

Temos Sr. Presidente; como con
clusão lógica a afirmativa de que a. 
no~sa prodm;iio custa um preço fabu
lo.so em relacão à Americana oit Ar
gentina. e que· sem a·mecanizaçãa, ne:Jl 
o la-vrador, nem o operário rural po
d.erão produzir alé1n do que vêm p1·o· 
ctuzindo. 

Como quinta causa da diminuição 
da produção aludo ao financiamento 
à cultura em dencit. :t:!sse fin.ancia
mento da Carteira Ag1'icola Inqus .. 
t rial do Banco elo Brasil é uma das 
maiores ficqões pois, empréstUno~ 
agrícolas a prazo de um ano são de
Inasiads_men'Ce curi;os. 

Diante de uma p~·aga ou outra cir· 
cunstância qualquer que motive a di
minuiç§.o da produ0ão, () produtor se 
vê obrig·ado não dispondo de uma sa· 
fra elevada, ou a vender seus bens -
suas propriedades, seus imóYeis, e 
semoventes - paTa cobrir o empl'és
tlmo contraído ou então' a 1:1-l'lÇ!ll' 

mão como muitos fizeram. de em
préstimos comercia.is a menor prt\~0 



:ithl.dii. ~ j i.U' ().$ m&.i~L ~l~:v:.ú.!l.~~. p;.ü':l c:u~1 
•s!-t pa-ULttivo salclatelil o agi'iCoi~ e 
· enâa~ãrem.;se a si. próprios, :h:1 llusâo 
Ci~ --Cítte e;1nda; podem prosp~rnr, 

- ~O '' Sr •• !osé Jottli- lt um paliati
·:· · ·\·o .. · quE? mata. 

O SR. JOAO AGRIPINO ~ Palia
tivo ciue mata, diz V. Ex. muito bem. 

:com êsse paliativo, e avançanclo dia 
~ . cUa, amanhã,_ será obrig·ado fatal
mente a ve-nder não parte de seus 
be-ris, mas todos êlcs para satisfação 
d-e seUS . CQinpl'Oini&:sos•; . · 

·ll'lnanciamento fictício foi também 
o da Ca-rteira de Crédito Agl'icola, re-

. fei·ente à pecuá-rià. Da mesma ma-
1~ eira criou a va1oi·h~ação do gado bo
vino, ilüàiu ao próprio criador, lan
cando-o em situação irrealista, para 
Zltl~ hoje, nêste período de deflação, 
seiu. . chamado .à realidade, e estejn 
t6~a essa c:las~e pi·odl.ltora - ag'l'icul
torà .e criado~·a - ein situação angus
tiosa, qt1e nem mesmo c 1·ecente.· de
creto de ampnro pode corrigir ou mi
l1Ql'::tl' diante da ' situação calamitof;a 
que ah·avessa. . 

_O St: Galeno Paranlws - V. Ex. 
está explicr.ndo muito hem o que se 
dá com a agl'icultüra e a pecuária. O 
financiamento .dó Banco do · Brasil, 

. em;_ -vez ·de desafogar a pecuária e a 
~grícultura . em geral, trouxe d.ificul
c.l_a.des, porq·~w ·na época do pagamen
to . êles são . obrigados a lançar mão 
-do crédito pa1·ticular, dos ·bancos par-
.. til2ularés, para poder at~nder à.s exi-
· gê11c1as do B:u1co do Bms!L Da! a -E-:i

tua·ção de dificuldade em que se en
contram. com áS dívidas congflkclas 
na Carteiro dê33e bn.nco. Já fi~ da 
tribuna l'eclam.ação nêssc sentido. 

O SR. JOÃO AGRIPINO - Mui· 
te· obi•ig·acto a V. Ex. 

:Oiant.e diste, S;·. Presidente, te
n:os êste degequilíbrio tremendo nat~ 

nnnnças do produtor _;_ agticultor e 
· criador ... .:. sitnaf.áo que o · poderá _ le
. vs.r ao desesdmillü ' e abandono de 
tÔdas as ~ultnras e da própria cria

. ção. 1t preferível, se i1ão houver am
pa-Í'o do govêrno, ·o abanclono comple
to, a enttega das terras e da cria 
:âo ROS l10SSOS credores, .R tentar ain
da, mais um ano n êsse reg·ime d.e pa-

. lis.t.ivp e p~·omeíisa551 porque, ele ma .. 

11dl'a :d"um~. se l.P(:~l·guti'li, u prn
ctu~or, se levantur~ a ~ua ecol'.omil 
~r:m p1:ovidência en~rg'ic'a e séria qu~ 
éotnbs.ta o mal d~cis1.vamente. 

O Sr. José Jojil-l - A re,peito 
ela. mudança brusca de orienta
ção do Banco do Brasil teria sido pl'e
fcrfvel que sua Cartf.!il'a Agrícola i1§.o 
tivesse tuncionado clunmte t odo ê.'!.:, f' 

tsmpo. pal'a , depois, provocar vertLJ.-
cteíra revira volta, detetmina ndo ''~"1 -
dacleiro desequilí-brio. · 

O Sr. Ernani Sat-lro ~. Estou ó~ 

acOrdo com V. Ex.a Aliá.s, o finan
ci:uncmto do Ba11co ào Brasil p1·es t'Ju, 
em alguns CRsOS; g-randes serviéos. 
Mas êle .só atingiu ao g-rande produ
tor e não ao pequeno, porque és te 11 ~ o 
t~m cadastro para levantar emp1·~.s

t1mos. 

O SR. JOAO AGRIPINO -l).;r f:.:i -· 
ta mente. 

Coino 6.0 e últim·o fátor f:U ~ponto 

a tributação desordenada. O impõs\"o 
territorial no Brasil foi criado. c0m o 
objetivo de incentivar a agric :.tl~ ·~ro, 

mas lloje vários Estac!os o fazem ir,
cidir precedendo a classific~ção de · 
terras e, de acôrdo com essa clas::;!fi
cJ.ção, gTa v a cop1 maiores · ta.xaJ 1-s 
melhores terras. Todos sabemos c;ue a 
tributação vai incidir dire taínen;;e sô
bre as ·terras cultivadas, porq~, ftn 
tôctas as proprie-da.d~~ que se desti-
. nam. à. agrh:nltura, sito melhat·es :a·s 
c Llltavad.tt.s. 

O impôsto de indústril\ e P.,'ofis.;;õe.s, 
que po:r: um minuto se apregoú~L isenção 
a,. produtor, incide na sua totaiidadé! 
sôb.re êle.· Paga o produtor que dcscn
r oça s-eu algcdf.o para vender, em p~u
ma, paga ainda o produtor sob varia
der.; aslJectos. M1is clandestino, nudo 
exagerado ainda é o impôsto de Vf'l:
dacz e con.sig·nn,ções. ~ste, em 1935. 
quando 9.necadado. pela U!lião, i'fT:

cl 2U. 150 milhões de cru7teiros; em 19~:; . 

arr ecadado pelos Estados, atingiú .som::. 
maim; de a bilhões de cruzeiros. Di7t1'
sos Esta dos cheganun ao exag·êro . 

O Sr. Ga.leno Pctranhos - Vol<osa 
E~c elência poderia aiú.da acrescent.~r Q 

in'lpôsto de explora ção agTícolt?. ~ in
du:;;t.rial que muitos Esta.d.os ~obram 

!a.g·ora elos agricUltore~ • 
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O SR. JOÃO AGRIPI!\0 - .E f:;ti-
vs.inerite. 

Muitos Estados chegaram a exag:;ro 
tamanho, como o. Rio Gra1ide do Stll, 
que cobra o impôsto de vendas e con
signações sôbre o proprietário que H- . 
tira seu automóvel para outro Escac~o. 

Minas Gerais cobra . sôbre os pro
prietários que retiram ferrament~J.s 

para outras localidades. 
O Estado do Rio sôbre a pr·J}.)rie

dade, anualmente, e a P ar aíba sô"bre 
o· estoque de algodão que s~ incendeia.. 
Tôda vez que o propriet~rio, na P ·l
raíba, tem o s eu algodão incendia,cto o · 
Estado cobra impôsto de vendas e 
consignações sôbre êste · produto, s0b 
o pr2texto de que era patrimônio do 
Estado e do qual êste se viu prlv:ido. 

E os impostos de vendas e consig
nações incidem não uma só vez mt> s 
três a -quatro vêzes sôbre o pr odut o. 

O St< Ernani Satiro - Há ainda 
o · impôs to inccnstitucional, . cobr 9:
do · pela saída . de· mercado:·1as . de 
tun para outro município. Quase t~

dos os Estados e Municípios do Brasll, 
s::m exceç§.o, cobram, - . contr;·arianclo 
a Const.ituição Federal, - êsse im
pôsto sôbi·e cada volume de me1·c~-

do!"ia. 

O SR. JOAO AGRIPINO -- Vossn. 
Excelência tem razão em P!lfte . De 
qualquer forma êsse impôsto ecnn ca
ráter de exportação foi sensível e pro
gressivamente · diminuído de ~naneira 

que hoje já não pesa ex.cessiv<Tmente 
na a!Tecadação r,ri.btltári a. 

O Sr. Fernandes ·· Tá?Jora - No 
C~ al'á, infelizm·mte, t ambém o · im
pô.sto de vendas e cc n .signaçõ2s f ci 
elevado a pedido do Ihterventcr de 
7 para 14 por m il. E' uma cois~\ escor-
clumte. · 

O SR. JOÃO AGRIPINO - Nos 
exemplos ele majoração dos impostes 
de vendas e consigna<;ões hft um Es- · 
ta do que 1?-ão . concede privil \~gios · a 
outro qualquer: é o do Amazonas, 

• I 

salvo engano, que chegou a cobr al' 
4 a 8% sôbre as vendas. 

Mas, como .dizia, Sr. Presid:mte, o 
impô~to de vendas e consignaçues in
cicle, ind!retamente, sôb~·e .o p:·c.ctutor 
em cada escala, a cacla ope!·açâo que 
a mercadoria. sofre. Su.indo . c1o pro
dutor para o primeiro in termediário, 

sofre a incid~p~ia çlo i;rnpôstq,_ .. 0. m~s
mo sucedendo quando pa.ssa · do se-.'. 
gundo para o terceiro, . dês te para . o 
quarto, etc., até ·chégat ao' centro: de 
consumo; de maneira que, no ceú1ti'o 
el e consumo, está onerada · pelo' lucro 
de todos os intermediários, pele m~eço 
dos transportes, e, aindá; pela- 'incf.: · 
dência de todos êsses · impóstos · ·que 
lhe fo!.·am trib:utacto·s. · 

Ess:1 é a causa principal àe termos 
os nossos . P:i.'Odutos . de . gêneros a11;..·
mcnticios com ·.tamanha eleva:çãO · ct .~ · 
preços nos centros de col'isumo, qu·ando 
seu custo é ~· :diculo 'nos ce·ntros de · 
produção, c o 11 t r a os interêsses do 
produtor. . · · 

O transpor te em·-éarilinhões, · ·que c.;~ · · 

cobrava ; em determinados 'cent r-os· de 
pro :lução, para centr o·s- de consümo, à: 
ta xa de ' dez centavos sôbré nlercà:.· 
dor ias que va liam, tainbém, ··dez cer~

t~•vo.s , p a SSOU a Ser · cobrado à. razão 
de cinqüenta centavos, éievando·, · por 
si só, o pr eço dessas .· utilidades de 
500% . 

São f a teres con1o êstes, Sr. . _Pre'\' , 
s~deiite, que concorrem para a d!spa:- ·. 
ridade entre f' preço nos centros de 
produção e o dos centros de cons.uri,lo; 
e' têda vez que se t a bela, que st:i'" f ixa 
o 'preço máximo çlessas· . mercádq~·jas 
nos cerit ros de consúmo, sein se ateú
der a o mecanismo nat ura l q'\le ·\"êril 
sofrendo, se estará feiindo proúmdii 
e especialmente, o p~odutor. · . . . · 

O problema, é dó$ mg,is _ comple~~os, 
porque, .a pa r dêsss ·conjunto de cir
cunstân cias que apontei, t emes,. de
vid am en te entrelaç.1C.o, o problema 
dos t ransportes, a bordádo. ~.·.rú t anta 
ct udição .e fund~mentacto ·. bi'ilhante
m ente em dados . estaLíst:ccs, p e l_o 
Deputado Ag-o.::tinho Morüeiro e, aincih,. 
os problema s de educa'cão e saúde . 

Não aconselha r :a qúe l;r.ocuhí,c;scni.os 
solucionar, de início, o probleJnfL . d::t . 
snúcle no B!·asH, porqu~ forço.so ,~ rê- . 
conh2cenios que o mai01' . Jil'o-b~e~~-t 

a tualmen te, é a Pl'Ój)r ia fome dos. 
b!·asíleiros (muito 1)ein > • Não se pÓ~ 
dn !am curar cs m~les da·· p·op:.1!ação 
brasileira sem s e corr igir, pr im eiro, 
ê~-: :> e r eg·ime de cleficiêncüt alimentar , 
de sub .. nutricf<o ·ou fome. · 

o ·sr. Jc.s~ V a?' ela· ~ . Qu~r · diz3r .· 
que os flagelados não são sqmente . os 
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ão · ·nordeste: sio . GS br~ileir9s · tô
àos~ .. 

·ci SRt _JOAO AG:R,IPINO- :é: bem 
vetdape. ·. · ·· . , 
. Também. dentro da precariedade eco
nô~ica do · Brasil, não sugeriria . se 
procurasse . resolver ·. o problema do 
analfà.betismo; · porque, Sr. Presiden
te, entendo . que, nesta hora, mais do . 
que nunca, devemos desenvolver a edu
caÇão agrária, . para que o, homem pos~ 
sa. proàuzir .e aumentar as riquezas 
de nos.sa. terra e do nosso povo .. Estas, 
sim, proporcionam meios para debelar 
os , outros :males. 

O Sr. · Fernan(!,es Távora - A ques
tão, é que teil'los :desprezado inteira
mente. o trabalhador rural. O Sr. · Ge
túlio· Varg~s..:fez: leis pru:a os .operá.l'iüa 
ui·banos; deu-lhes tudo, po1;que deles 
mu.j.ta coisa ,-esper~ya; mas ao operá
rio .. rural :nada ' concedeu, apesar de 
prQn1'essa~. intinital> qu~ sempre f e~ 
e íumca ,. cwnpriu. (A.poiaáo.) 

t . . • ' 

O SR. ·JOAO AGRIPINO - V. Ex.a 
tem· toda a razão. A situação do. ope
rário rural é a mais infel!z, em todo 
o Bra8U. · 

Indagaria qual seri~ · o ope1;ário · de 
·indústria, o ·operário urbano, v fmi- ' 
ció'nario público, federal, estaduat ou 
mesmo . . mtiri1ciiJal, ' o - infimam'enfe 
pago; qúal, dimti·e êles, que quises~;e 

abandonar sua· colocaÇão, seu emprê
go, par~ ir, :rias condições' atuais, d.e-

. diçar-~e à agl'icultura ··no Brasil. 
O Sr • . Fernandes ·Távora . - Seria 

. unf· paradoxo. 
•" . . . 

O SR. - JOA.O AGRIPlNO - SerLt 
um . ve.rda.deir.o paradoxo, como :diz 
multo · be!Íl V. Ex.a; e isso demonstra 
que, . d'e todos os operários, a sorte· 
pior . e ~ do operário l'Ul;al, que vem 
promovendo · verdadeiro êxodo, em pro
cm·á :Cie inrúor conforto e melhor viela. 
E não é' lícito, Senhores, que exija
mo~ ·dessâ gente, que trabalha dura
mente, não oito hor&s, mas, muitas 
vêzes;_ doze ..• 

O . S;·. : _(J.aleno Paranhos - ·ne sol 
c ~oi . . 

O SR. JO.t10 .AGRIPINO - .... sem 
assistência. técnica·, ho3pita.l2..r, médícH, 
e!lfirri, sem qualquà a.ssístência, coi
~í;;;sirmt a.lguma ..•• . 

O Sr. Dario Cardoso Permii;a: 
o nobre .. orado1· um aparte, em apÓio, 
justamente do que vem afirmando~ o 
trabalhador rural é o mais digno da 
atenção de todos os govêrnos, porque 
constitui: o esteio da nossa economi:t. 

O SR. JOAO AGRIPINO-· .. gen~ . 
te que represent:,t 60% da população 
do Brasil; não é ·lícito ~xigirmos -
repito ·- · desse/ povo maíores sacz·ifí
cios. ~ · pre'ciso produzir, levantar a. 
nossa produção, mas :olhando para a 
situação de miséria existente nos cam·· 
pos, porque . não ·.temos o . direito . de 
viver fau.stosamente, de viver como 
queremos, à. ·custa do sacrifício ·. dessa 
parte da população, que, apenas po:. 
ser ig·nora.nte, ainda suporta o 'peso clr:. 
miséria. · 

O Sr. Galena Paranhos - V. E:>..8• 

esclarece perfeitamente o problema e 
po<ierja, nessa brilhante interpretafJã~, 
completá-:\.o, acentuando que · nãO 
t·emos legislação rural, a.pesar de ·.s-er 
o· Brasil co:nsiderado país essencial
mente agrícola. · 

O SR. JOAO AGRIPINO - A Je.; 
gislação trabalhista no Brasil; até 
hoje, nunca atingiu o ope1~ariado rursJ, 
que sempre .foi despresapo; no entan
to •. como muito bem observa .. •') · nobl'e 
colega, montam a 60 % os tt·abalhs.
dores . e habitantes da zona ruraL 
Quer dizer que mais . de metade 'ds. .. 
nossa população vive em situação ca
lamitosa . 

o Sr. Fernandes Távora- o moclu 
cruel e injusto por que tem sido tra
tado o operário rtu·al é um verdadei.l'o 
m:ime ·contra a i1acionalidade. 

O Sr . . José Vare la - Pórque nãD 
sabe . faier "paradas" nem . crquel't
misnlo., ... 

O Sr. José Jo'fili - A disparidade 
entre a . situação do . operariado ao 
campo e o da cidade explica~se, €'m 
grande parte, ·pela. organização que 
já alcançou o prolétiuiado da ciclade, 
de sorte que as conquistas po1; êle ob
tidas não foram produto de dádiv8,':' 
que caissem do ceu . , . 

O SR. JOÃO AGRIPINO - Foram 
conquist as da sua reação, reação q ..te 
nunca pôde ter o opera:dado l'Ut':t1. 

O Sr. 'Pedros.o Júnior - De3e.~~ es
cla.recet o seg·uin te: venho de visH;itr 



alg\U11~ fazendas no Estado de São 
Paulo, e verifiquei · que o trabalhador 
que lá. está é indolente. O ~utro, 

veio para as indústrias, para as gnm
des cida.des, atraído' pelas capitats; 
mas o que lá. ficou está morrendo à 
mingl.JS, sub':"nutlido, sem amparo, 
um protec;ão• de ._espécie alguma. 

O SR. JO.ÃO AGRIPINO - COlníJ 

diZia, Sr. Presidente, não precisamo.~ 
.de uma educação perfeita~ educação 
rigol"osa.mente técnica, para obtermos 
mecanização da lavoura. Há um axern
plo bem próximo · e edificante: em 
meu Estado natal. Na Pa1·aíba, a acl
ministl'ação do Sr. Argemiro 1-;:igt~el

J:edo pretendeu sof!rguer a agrL:ultur::t; 
num período àe cinco anos. Di<;pon<io 
de poucos técnicos, e, dentro da Jla-

. tural precariedade dos recursos finan
ceiros com que conta um Estado pe
queno, S. Ex. a €sta:hf-lccEu um plano. 
seg;undo o qual o .Estado ficava ài\'i
dido. em dez zona,~ a.gdcolas, Dos 'i:l 
municípios, cada quatro ficaram per
tenc~l1dO a uma. zona, e, em cacla zon.1, 
permanecia um agrônomo', um ;;éc
nico; nus; em, -cada município, havia 
unt capataz, ~· cle\•idamente treinadu, 
dlU'ante um mês, no manejo das nü,
quinas. montagem . e ctesmonta.gcm, · 
na. aração. e cultivo das terras, no 
combate às pragas, no uso de mse~·i~ 

cicias e 1'ung'ici1ia.S, no uso da classiii
c~ção natm:al. das terras para planüJ 
e, fína11nente, · quanto à êpoca apl'o
.~riada par~t o combHte às prag3s. 

O S1·. Cona Pôrto - O p1a·,1e> d~ l.l 

os melhores resultados. E, se de'J i.ão . 
bons resultados, ·veio demonst.rar: quP
o trabalhador rural não é o; lndol~n··.-e 

que há pouco aqui se afil'.mou. está 
a.peÍ1a.s aba.ndonado, sem qtmlquc~r a•;
sistencia. Esta, a triste verdade. 

O ' SR. JOA.O AGRIPINO. - Jh=i..J 
disse que o trabalhador rural era in
dolente. Acho que pode ficar imi 'J
lente, pela fome, pela sut.•-nntric;ã J , 

pm·Que, enti,io, é um doente.~ . 

O Sr. A.gostinho Monteiro - Pos::;r) 
af!rm?-r que c trabalhador rur31 n ã'l 
tt 11!dolente, sobretudo o do norde:::te. · 

O SR. JOÃO AGRIPINO - Contí
nu::.t!1clo acli~mto que as Prefeiturr •. 
àentro do plano traçac1o. pelo Sr . Al 
sem.iro Figueitet1o, se obriga\'~. a rrutr<-

ter um ca.mpo experimental pa.ra o 
serviço de capina, de culturas. ainda 
não existentes no& mwlici1:>ios ou no 
Estado, para a experimentação de de
terminadas culturas ou de variédades 
das já existentes, pa!'a o aprimora.· 
mento, enfim, das sementes e, ao mes. 
mo . tempQ, para ministrar lições· de. 
ordem prática a quantos lavradores 
desejassem conhecer o assmlto. O Es.: 
tacto, por sua · vez, mantinha campos 
de demonstração, à disposição de to
do e qualquer particular que o dese~ 

.iasse. Entreg·ava as máquinas aos la
vradores_. designava técnicos para ori .. 
entá-Jcr~ na capina e . no plantic;>~ · no 
combate às · prag~s. fornecendo·ihes, 
gratuitamente, inseticidas e. por em. 
préstimo, as· máquiná.s a que já rnn 
referi. · · 

Ficava, assim, o agricultor, ·dentro 
do prazo de poucos dias plenamente 
aparelhado. pi;u·a conhecer tôda a mo~ 
,:imentação e uso, do maquinário e, 
também, dentro de clois anos senhor 
da ·utilidade prática dá l'acionaliza
ç:io. 

O Sr~ Agostinho lvlonlei.ro - Já tive 
oportunida-de de dizer .de público, cem 
a. minha respo:.1s~bilidade, que a .Pa
raíba atendia melhoi· aos seus e.gri
cultores, e melhor também orientava 
a sua própria agricultma, que o gran
de Estado de São Paulo. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Muit-o 
obrigado ·pela elogi.osa refe:·ênc~a ~ 

mintia tena. Obedecencio a es~e p1a
no, em todos os municipias ela Paraíba 
construíram-se c:::.mpos, ri1esmo nos 
municipio~ mais longínquos, onde att:· 
então não havia chegaclo uma só má
quina. E se os efeitos foram vanta
josos, quanto ao aumenta da produçi:i : •, 
pois a tingimos ao dobro nu produção 
dentro do prazo de cinco anos, :::ts 
ma iores vantage11s foram verillc9.das 
na. estD bi!idade d~t produção elo .Flstaclo 
onde é freqUente como en1· tôclo o 
n o!·d e~,te a ~ diminuição peb escass~::~ 

da~ chuvas quando não ra~onalizada 
a lavoura. 

o Sr. l!.gostiílho J;!cn:~ e!to _.:..... P l:r
feitam:;nte . 
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O SR. JOA.O AGRlPINO - As chu
vas constituem - fator f)reponderante 
para · a ptoduç~o. -C! a falta delas pro
voca a sua instabilidade. 

A mecanização da lavoura aumenta 
a élura<y.:i.o ela umidade; socretudo, 
no nordeste. onde ela é fundamental 
á sa.fra. ' 

Para a solução de tão jmportante 
problema, -Sr. Presidente, apresento 
<ilvers~s p1·ovidências, ao lado das que · 
pÇJssam _ser tomadas quanto à educ::~.

ção agrál'ia, ao transporte e à saúde. 
Como primeiro _passo, primeiras pro
vidências, entendo que devemos • as-' -segurar ao produtor, ao homem do 
campo, ao lavrador, a certeza de que 
oJ.:terá. sempre preço muito compensa
dor pal'a o seu trabalho, porque sem 
1sso nada -se conseguirá, nem máqui
nas, nem técnicos, nem outra qualquer 
ae:.:istência pode:·á. s~m :>J:tt:Eh, au
mentar a produçfw. Sem a c_e:rtez-."1., 
cta compensação por certo ningt~ém 

produz, depois de tantos sofrimen-
tos. - . 

O S1·. Costa Púrto - O agricultor 
é o-brigado a sacrificar-se, nas cc.ndi
ções atuais, para consegu~r prcr;o que 
máis ou menos compense .s:;u traba
lho. 

O SR. ,J0.-".-0 AGRIPINO ·- n.~ve

mo3, port:.mto, exlgil· ·uma legisl::!çào 
definitiva, que t~·ags. ft certeza da pos
S!bilida ~le d~ uma lei assegura tória do 
financiamento, e não apenns deix:~ à 
r. ~ o:::·tcÜtde supr?riur a. aplicação de me
clidns que jalg-ue neressária.s . 

O Sr .. Pedroso Júnior - Uma legis
lação que garnnt.a a cteresa ('ta prcdu
ção e.:;t~belecer~do o preço cer t o. 

O SP. .. JOÃO AGRIPINÓ - Acobte
cc · que, muitz.s vezes, pri'nc~palmimte 
na zona súl, cenh·o ou norte, a colheita / 
:hão é renltzada na mf:sma época, e, dai , 
a n~cessidade de ser- escolhido deter
lnin?-do mês ~: . a . ser fixado o pre
Ç;) sôbré ~ p:rodução de tõdas as r e
p:~ões. Temos como exemplo, o ~lgcdão 
que, quando é fmancindo, geralmente 
à!cnnça - ~ safra. cfo nordeste já tôda 
vendida acs inte1 -nediárics, porque o 
prêÇo dêsse produto foi fixado, pa dro" 
n1zado por São Paulo, ex+- ' rnen te por
que a t'a.fl'a nêsse Estado é mais cedo. 

O .financiamento tr::..rã., como l!atur:ãl 
conseqüência , ·o armazenamento à o~ 
cereais, e será êle feito de acôrdo com 
a m.ereadoria •umr.zenada. 

O· Sr. Fernandes Tá·zJora - V. Ex.s 
tem tôda a r.::.zão. o ~:-· ~ -l.~=~mentc 

do algodão. no norde.r; te, per exemplo, 
é feito quase exclusivamente p::-los ex· 
porLr:.dorcs nacionais. ma.-s sobretutlc 
pelos c;trangein>s, qu ;_; abw!'V<::m c 
lucro. 

o sR·. JOAO AGRIPI:r\0 -- Come 
segund:.>. provicléi:cia, sugiro a racio
nallzaçào àa lavcm·a , têrmo êss2 qL: t> 
emprego no sentido da aquisição dl! 
máquinas p 2lo E~; ta do, para ql~- ::~ 

venda ao prcdutc~· pelo p:·Eço de C'..:eto. 
O Sr. Pe~lroso J ú:úor - Ou m2lhor, 

as nlligue. 
O SR.. JOA.O AGRIPINO - Seri~ 

·até óUma solução e~~a cp2 V. Ex . ~ 
~: ~yitra, de s::rc•n as máquinas Eluga· 
dz.s. e, ainda, ):l' r:. ~ tar assistência u~c

nica à cultura e ao combate às pra .. 
g-as iústo.lanclo postos Em tôda~ a,s se
des de munici!Jios, para dirigirem a se· 
leçfto de sementes e, se possível, a cUs
tribuição gratuita das mesmas.' 

O SR. PRESIDENTE - L~mb:.·o s.o 
11obre orador que está. n findar o tem
l)O de que ciispunha. 

O SR. JOAO AGHIPINO - Vou 
termil1ar, S~· . PrEsidente. 
· Como terceira e última providé!lCÜJ., 
alvitraria o desenvolvimeuto da. peque
na p:r:npriednde - esta,· sim, provijên
det primoràinl. 

Igualmente, a pequena propri::d~\ . ie 

t ende a des3.parecer no BrasiL O em
préstimo pecllário ou agb~ola, uas jq
ro.s · ele 7 1,12, deu em resultnclo o ~e

.guinte · cálculo sôbre empréstimos ai.e 
20 mil cru:t.eircs: um propnet.ario q 11~ 
qrüse;:;20 contrair empl'éstimo are es~-fl 

importância pagaria 1. 500 cruzeiro cte 
ju::-os, e mais 800 tie sêlo prot;.Ol'c!lin:J i. 
25 da transcrição do registro ele ím~i

vels, 300 da taxa de avalia-ção. no ;.,j

tal cie 2. 525,00 cruzeiros, ou sejam, 
mais de 12 s';, ao anc, . 

O Sr. Fernando Tárora - Estav;t 
no Ceará, quando se iniciou o fiuà.-;1-
ci~mento pelo Banco do BrasiJ. Hot~ve 
uma espécie de trust dos indivtdur: :s 
que se transportaTam para o interior, 
prc~urando convencer aos fazendeiro:;, 
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a,os donos de pequenas proprü~dad2s 

que deviam hipotecar seus ·bens n.0 
Banco do Brasil, mediante empréstiml); 
Foi um verdadeiro conto do vigárro, 
porque · êss~s indivíduos tiraram pro
\'eit.o das transações e os pequenos 
p:·op::.'ietários ficaram aniquilados. 

O SR. JOAO AGRIPINO - Se 
computarmos ainda as distâncias e as 
despesas que o proprietáTio forçosa.
mente faz em três viagens oprigató
rias para a contração do empréstimo, 
temos· que acrescentar no mínimo Cr$ 
900, porque não raras vêses as faz;;n
C:as distam da sede do Banco 30 a 40 
léguas, ou sejam 240 km., e assim, os 
juros subiam a 17% e até mesmo 20%, 
quando o empréstimo era inferior a 
20. 000,00 cruzeiros. 

O Sr. Galeno Paranhos - A Arg..:n
tina, entretanto, faz e·mpréstirrios a 4 
e meio por cento. 

O SR. JOÃO AGRIPINO - Como 
quarta e última providência indico a 
isenção de impostos de qualquer na
tureza sôbre o produto e o produtor 
de propriedade inferior a 10.000 àuzei
ros, valor venal, tomando por média o 
lançamento fiscal elos últimos ·cinco 
anos. 

Se não adotarmos essas providên
cias, todo o nosso trabalho s;;rá debal
ce e nunca o Brasil poderá lev'antar 
sua economia, porque tod!l sua base 
re!)ou.sa essencialm~nte na agi·icult"!.J:·a, 
e na produção. UVlúito bem, ·mui!·J 
bem. O orador é cumprimentado J • 

(Durante o disc1.1rso do S1'. Joéo 
Agripino, assume a presidência o 
Sr. M elo Viana - Pre3idente) . ~ 

O SR. PRESIDENTE - Está fin
da. a hora ela ~xpeclJente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Compareceram mais 157 Srs. RcpJ'P
sêutantes: 

Pa.rticlo Social D.emocrútico 

Amazonas: Alvaro M:aia, Valdemar 
Pedrosa e Le:opulclo Peres . 

Pará: Maga.lhães Barata, Alvaro 
Adolfo; Duarte de Oliveira e L:unei:·:t 
.Bittencourt. 

Marannão; Clodomir Ca~rdoso; Oc:li· 
lon Soares, Luís Carvalho, Jo,sé Nei ... 
va. e Afonso Matos. 

Piauí; Renaut Leite. 
Ceará: Moreira da Rocha, 
R.G.Norte: Georgino Avelino, Vai ... 

fredo Gurgel e Mota Neto.· · .. 
Pernambuco: Novais Filho, Etelvi

no Li,ns, Agamemnon Magalhães, Jar
bas Maraúhão, 03valdo Lima, Costa 
Pôrto, Ulisses Lins, Ferreira Lima e 
Barbosa Lima. 

Alagoas: Góes Monteiro. e Aforu:o 
de Carvalho. · 

Bahia: Pinto Aleixo, Lauro d~ Frei .. 
tas, Aloísio ·de Castro, Vieira de Melo1 

Altamirando R~quião e .Luís Barreto. 
Espírito Santo: Atilio Viváqua e 

Carlos Lindemberg. ·4. 
Distrito ·Federal: Jonas Correia. ·I 

Rio de Janeiro: P2reira Pinto Al· 
fredo Neves, Amaral Peixoto, Edt~arda · 
Duvivier, Getúlio Moura, Heitor Collet 
Acúrcio 'rôrres, Brgido Tinoco e ·l-n~ 
guel Couto. 

1\IIinus Gerais:· Levindo Coelho, Melo 
Viana, Benedito Valadares, Juscelino 
Kubistscheck, Bias Fortes, Augusto 
Viegas, Gustavo Capanema, Celso 
Machado, Olinto F'onseca e 1r.Iiltcn 
Prates. 

São Paulo: Oil·ilo Júnior Noveli 
JúniOr, Antônio F\eliciano, C~sar Cos
ta, Costa Neto, José Armando, Ho
rácio Lafer, Lopes l?erraz e Ataliba 
Nor;ueira. · 

Goiás: Dario Ca.rdoso, Diógenes Ma
galhães, Galeno Paranhos e Quilher.: 
me Xavier. 

Mato Grosso: Argemil·o Fia.lho e 
Martiniano Araújo, 

Paraná: Flávio . Guimarães, Ro
b ::;:::to Glasser, Munhoz de. Melo e Ara
mis Ataíde. 

Santa Catarina: Dtacílio Costa, Ro~ 
bcrto Grossembacher e Rogério Vieirn.. 

R. G. Sul: Ernesto Dornel'2s, daston 
Eng·lert, Eloi Rocha, Damaso Roch;.t, 
Batista Luzardo, Antero Leivas, Sousa 
Costa, Bittencourt Azambuja, Mércio 
Teixeira e Herófí1a Azambu.ia . . 
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União Democrática Nacional 

P~rá: Agostinho Monteiro. 
Maranhão: Alarico Pacheco. 
Piauí: Emnaragdo de Freitas, Jose 

Cândido. 
Ceará: Fernandes Távora, Paulo Sa

rasate, Gentil Barreira~ ,Beni Carva
lho, Fernandes Teles, João de Borba, 
e Leão Sampaio. 

R-. G ~No r te: Ferreira de Sousa. 
Paraíba:· Adalberto Ribeiro, Joã,o úr

sulo, Ernani Sátiro e Osmar Aquin.J. 
Pernambuco: Lima Cavalcanti e Al

de ·Samp~~. 

Alagoas: Freitas Cavalcanti, Mário 
Gomes e Rui Palmeira. 

Sergipe: ~eribaldo Vieira. 
Bahia: Aloísio de Carvalho, Otávio 

Mangabeira, Luís Viana, Dantas Jú
nior e Ali ornar Baleeiro. 

Espírito Santo: Luis Cláudio. 
Distrito Federal: Hamilton Noguei

ra, · Hermes·' Lima, Et.tclides ·Figue1:·e
do . e Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro: Romã o Jú.11ior, J o~.;é . . ' 

Leomil. 
. Minas Gerais: Magalhães Pinto, Ga

llriel Passos e Milton Campos . 
. São Paulo: Paulo .N·ogueira. 
'Mato Grosso: João Vilasboas e Agrí

cóla de· Barros. 
Santa 'Catarina: Tavares d'Amaral 

e Tomás Fonte~-:;. 

Partido Trabalhista Brasile·iro 

Ba.hia: Luís Lago. 
Distrito ]'ederal: Rui Almeida, Se

gadal: Viana, Benicio Fo:i:ltenele e Bar- ' 
reto Pinto. 

Minas Gerais: Leri Santos. 
São P?.ulo: Romeu Fiori e Berto 

Condé . 

Parr.ná : 1\Ielo Braga. 

Partido Com:zmistà do Brasil . 
. . . 

Permmtbuco: AlcedÇ> Coutinho. 
Distrito Federal: João Amazona:~ . · 

São Paulo: .Osvalclo Pach0co e Cai-
res d~ Brito. 

R.O.Sul: -'I'rifino Correia. 

Partidó RepubZ.Zcano 

1\Iaranhão: Lino Macho.dó. 
Sçrg·ipe: Durval Cruz e Am~ndo Fon

tes. 
Minas Gerais: Jaci Figueiredo, Da

Iiiel Carvalho, Bernardes Filho, Feli~ 
pe Balbi e Artur Bermu·ctes. 

São Paulo: Altino Arantes. 

Par tido Popular Sinclicalh.::ta . 

Pará: Deodoro Mendonça. 
Ceará: Olavo ·Oliveira, . Stê:1io G.1-

me~ e João Acleo1ato. 

Part-ido Democ1·at a Cristão 

Pernambuco: Arruda Câmara. · 

O SR. PRESIDENTE- Acha-se ZÔ· 
bl'e a mesa a seguinte mo~ão: · · 

A Assembléia· Nacional Constituinte 
manifesta o seu vivo aplauso ao ito 
do Poder Executivo, pelo qu:al ·:;e e::
t!nguiu radicalmente o jogo no ·Br:.:tsil. 

E faz votes por que o Oovêrno tome 
no aprêçÓ devido a situação de q1.Jan
tos b!·asil2iros ficarem · de.semp!'ê:;rarlc ·:: 
em virtude da gr~nde ·medü:h ; quP 
acaba de ser decrf.tac1a. · · · 

Sala das Sessões, 2 de Maio de 19~fi. 

- Octavio Mangabeira . ...:.._ José A 1l
g1 !.sLo. - Juracy 1vlàgalhêtes •. ..:.... Ves-
1Jasiano Martins. - Gabriel Pas::os. 
- - Linw Cavalcanti .. . -:- Epiloon ele 
Campos.~ Daniel de Carvalho .;__ JoE:é 
Bonifácio de Andrada. - Buy ·Sem
tos. - 1'vl'ilton.. Campos. - Jt~ernail

cles :Tavom . - Aloysio de ·.carvalho. 
- Leão Sampaio . ...:...:. Raul .Pi!.la. --
1lfota Neto. - Café Filho. - Mat·ii~; 

· OHrnpio. - Amando Fo'ntes. - To
Zedo Piza. :_ José Cand'ido · Fe'~"Ta .::. 

- Paulo Séasa.te. - Gilberto FreJt'i'e. 
-Magalhães Pinto. - Severiizno Nu-
nes. - Aluísio Alves: - João. AgH
pino. - Edgar Arruela. ....;_ Piinio Le
mos. - Soares · Filho. - Aurelia1io 
Lei te . .. - Plinio Batreto. ·~ Antena?' 
Bogéa. - Prado Kelly . . ;_ . Erasio 
Gaertner ~ - 'Fernando · NóbregiJ, ~ -
.ll,gficola de · Barros. - . _Genti-l Bar· 
r eira. :- Lycu1;go Lei te Filho~ - Jaey 
Figueiredo. - L·uis Viana • . - ..4. im
primir. 



O . Si1. J03:f: AUGUS':f'O S1·. 
F2·~::,1::",t-:Y~e, lEç·o ::t. pala nn, pela or
d:=l'n. 

O $R. PR:Z:3IDENTE - •r.:.m a 
p.:::.h:.~,o;.·a. o noi?l'~ R.:-pre..::e:ntante ... 

O sa. J().31i: AUGUSTO tPela cr~ 
de!iU - S;· . Pre.~ide:üe. a União D0-
!11;)c_·l ~.:ca. Nz.ciohal, com o :::.paio ck 
Vli!'iG3 R:>p.c,~:-;cnt~;.nt.í.'.'.' de cut:·c.s P :u- · 
t:ôq;. r-:nv!ou á l\IL~srL du:,s sug.:.:~Õ;'S 

que V. Ex. a. ac.::.b:1 de ainmeiar. 
Uma. de-las é uma inr:k·.z,ç;·w, a ou
ka, um rcquerinu:n to. 

A · inc:icação é . a s2gu'.i:t ~: 

"A As3E.molé:a. Nacio·.1.al C:::Y~.s

t.i.~Uit1te manifesta. o Rr ll v:Yo 
8plamo· no ~:to do P.:;der E~~ 2 -

c:u.Eiv .. 1, p~clo q~.:al .-:;~ e:~tir~guin ra
à!cnlm~nte o j::;:Jo no Bro.sil. 

E fuz vo~os per que o Govên:o 
teme no a!n·(}ç.o devldq a situ.:tçâ.o 
c~" q u;ünc; b.:··:t.slleiros fkr..rsm 
c\.;:enlpi'ega~os em Vil"tudc lia 
<"''"'·,r'e ..-cilorlic' o .. '·.:. ,,, .. ., h,.., ,,.., <::."•1' ,.;. cd"l •J "''"'· L"·. l_ .. ._ ~•~.;.....,..., "" "'"' 

th::cre.ta da . u 

O r~quer: m&r.t::> é o s.:·g-u~n'-'": 

,,ns-'1l1 ~l·'effii1•' C" l- 1':-:-t r• (\ j:: ,.l· ~,nl 
~•..,\.! .;.<(; ~ .... • a L '"" ..::;,; .~ ""' •1·w 1. \.o ••. 

c:o fJd er ·ecut.ivo. por ü;_tel·mé•-
dio do l\1:lnistério da Ju.sti\~éL a.:; 
.stg·dnt::3 1Y!formeçõei< ; 

'~) se é Vêrd.ade que for:::.m p:·:Jl
bid~-q quaisquer demon;tJ~açõe :; 

públicu,:.;j em c:omemornç:i , d ~r· d:.H:t 
de 1 de Maio ; 

C) no c~so s.firma.t!vo, qt::;;,~~' os; 
motlVtj,; da pl·Gl'\.)jçâo. 

Jtt'-"Llfic~L o rL'qu1:-:rim: n t0. sr. F:·::., ;
d:.nt~. ·o dne.1· ele v' :rranda democú~· 
tic9. a qu~ nos im) u.sem:'S. O d!!'l:i ~o 

t~á' z·nm!ão é m·ir:dnir; e.z·sencial 20 
- •· . I 

" ""': ' e rl""l'flrl"''": •i. a1v ·. ''""' ~ " -~.~~rn. w ... -·~ ···-J.,_c3 . e, s . o r '··:t.o .... '\ 
de . O!'dem .n l!ito ulta, não poC: o ;;::r 
elidido, :sem que o Governo fir:a. u t 
frent.e a D.::-tn:cci::..da. N:>:.; tu.:; {;;-:r:-
ci içúes, e e.:n face c;: ~ !'.no co!1Cl'2 to 
Q'.!e o r~"inzr·lm.:.nto d~rn~n::! a, · p edi
m?s ao . go'9êl·no · da. n e.púb1ica qne 
in.forme qu:a.L~ as l'm:ô~'.> EUperiot·.:E mw 
f:zcz·am com qu0 êl~ fa1ta.'3.se a.o de· 
''c!' · P~v!·a c::-:m o pt~ncipi o elemen:~r 

do t(;;~imz~ que -é . o dll't:itc . cie Lvrí} · 
ret:n lt~o. 

;-"Q 
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Quanto à inr.!.icação, ~.sse:uta. .11oar 
ncss~i própr:a. pi:opagal:da. polit!ca., 
que o Brigadeiro Erluarc!"" Gome:; tão 
b:.m cõnsubstanciou, süb o a.~pécto 

moral. no S(.'U notâv~l discurso ele· Mt
nJ.s G2r~d3, em que -- profHgando 
o crime. o a.tenta·do c::Jntra ·a civili
Z:J.Ção c!'istã, 4ue o jogo representa.va 
- mostrou ·o caminho ao · . Govê!'na 
que q ulses . .:;e fi!Tn~;u· a .. 1:2-:;tr. uração me· 
r~l da. n:::~2. a. PiJrLa. no comb~te . tle· 
Hnido, segrro, c.?rt.e~ro e de frent.e a 
c.1~a. gra.nc!0 IJraga, que · ta.rito ests.va 
infêlicitando c co.;.To::n::i.o o ~rgan!s

mo do n:Js[;O Psís. 
O Sr. Aztre!ia.no Leite - . Aplr.udi!!

do inteiramsnt~ a..s pala.vres d-e v. 
Ex. 2 em 1'<:>~z.ç. i'LJ ao no.!so grande 
Chefe, Br!ga~elro Eduardo Gomes, n!l 
qual.icln.de · de Representante . de S~o 

Paulo, não p~sso ·deixar de lemb.rr..r. 
ne:>te morri::nto, a Pastcral · coletiva 
dc.s BL;pcs do m0u Est:'.,~o. que fo
c:qlizou f:2f..? ~aneo dÓ Br·?..~il. no 
mJn1.?nLJ em ~u~ er·a p!'e!b!do fu!~. !' · 

:-:e nê!e, isto é, dtunnte o Estado 
N iJV0. 

O Sr. Fernandes Titvcra - D~\'O 

i1e't'.~ !~ ímt~r que a pubLc:~r,: :t:> da Pa3 .. 
t ! "O) f.-1· t '""'1b: 1') ....L ... ..~ ..... , .)"' U- _(~.:~.' 

O SR. J03lt AUGU.STO .-'-- Fa~1 

muito b::m o ncbre Deputado par 
São Paulo, em r~lE>rnbrar ês.se episó
C.iJ, qu::.- cv:de::1cla ·haver o Episco .. 
pado p2.uH.sta cumr,E·ido ·o seu df.'Y <.r . 
· O Sr. Dí.oclécto Duarte - A11ás, 

anL2.s menuo c,a Pnstm·al do.; Bis·pcs 
e do cE<Jcm·so do Bri~adeiro Edh:ud ~ 
( :'-·I·rl'"'' o r•,_,,~ ... ·a· 1 E·1ríco G'""·p· :..r D' :ClJ ........ , 1 ~Y;..:. ... t~ 1 -J t. - _c.4'~ • .;l l. '*'' 

l·l':'. , amc:::1 niio candid,1,to. fazla pu-
r.q ,., ~ .. Ul"".., O·' ·lr.:nl '1 · D·i .. ~1"' u .. J..... u... L~ v & uO . .. a, r ~--m-
b:· :.t~1 c:o o?.S p.:: ~av:as do Duq-.· de C:aw 
~: a,s . Im~:r:if~ .';ta~uo-s~ contrario. · e:n 
absoluto, aJ jôgo no B!'a ~~: 1. (Muito 
.bém. > 

0 Sr. P iini o Le?i~ Os -'- O G:::herc.l 
Dt:tr~1. pcd: rá estender às loterülG ~1 

mediei:.:. t0m::,dn. em r c! f.' .. (i:} o ao .iôt;t) 
c\ e :1ZH . 

O Sl~. JOSÉ AUGtJSTO - l-1.epito 
que fez b::.m ó ncb1·e l1.epreser.tante ele. 
São P~ nlo em cit.cu· a Pustcral elo Epis
c c-~)H do paü!ista. na. qual o· vicio ino· 
HÜ!litvel era. pt·ofligado com a veemên· 
c ia nr,cessabu e cem llQUE~:- ~ rs.zões . 
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d.e ordem morg,l que tanto ele\·am o 
seu autor, grande f1gw·~ · tão cedo rbu
ba.cl~ a.o serviÇo da religião e da 14-
tria., Dom José Gaspar dá F'ollseca. 

O Sr. La·uro l,opr:s ~ O General Dll· 
tra atendeu aos nns~ios da nacionali
('lade. 

Q SR. JOS:fj AUGUSTO - O Sr. 
Presidente Em·ico Dutra, clt.ado pf.lo~ 

ilustres .Re9resentantes que me apa!'
teiam, fl.el acs seus ccmpt·c.misioios para 
com o :Brasil, e fiel ao pas~2. do de' stm 
g!oriosa f~rdat e ·aind:rt coerenta ccrn 
as suas idéin.s, adotando s. p1·ovídên- · 
cía consub?;tnnciadft no ato de ant2-
cntem e Qtte recebe nos.'~o:; cplat1sos, 
cumpriu seu dever de cidactáo e ele 
Chefe de E:;tado. Asstm n~Lo fôra, e 
não estaria et.\ aqui para, ern nome ela 
União Detnccrátictt Nacional, levar-lhe 

· as nossa·s congtatttl!.tções. {Muito h~m.) 
O Sr. Leopokio Peres ~ o depol

mehtó dé V. E~. n é .de insuspei~8o e 
autoridatle moral nbsolutas. 

O Sf. l~ni Santos - o urt. 2. 0 do 
dec~eto Citle elogiamos revog:i três de-
cretús, todos do Estado Novo. -

O S:R.. JoB!t AUGUSTO - De qu~l
quer · tnunr:!irll, Sr. Presidente, nós os 
ilra:tileit·os, c1ue· repre~entzmos êste 
imen·so acervo, êste po.t.rimô!uo qu~ é 
a. civilização cristã do B~·?.si1, estamos 
·de n2.rabens. · 

. c) Govên:o elo. República, 1:fste. p~s
~o, C!lll11P!'iu seu dever e a Uniio Dt~

mcc?~Eca .Nacim),al, repitô, pela mi
nha voz.. aqu1 está paTi:', ay)l::v.~clí-lo. 

(]ilv.Uo bem; muito bem. · Palrnrt8. O 
o-rador é cum]:;rimt>ntaào.) 

O SH .. BARRETO PINTO - Sr. 
Presic\f!1Ü', · peaço a pa.laaa, pela. or
lÜ'm. 

O SR. PHES!D:l11NTE - Telil a pa-
1~ \'ta ó noh: e Represe!1ttmte. 

O SR . BARRETO PINTO ~- <PL'l.a 
· • · · · · Ç:!r· Pr· ~ 1 d ,1 t·"' o·-r!> " ·· A·· · o1ar.m,J - ~ • e ... e .. 1 .<;:, e . .,-~r,:.la :.-, -

~·::m1)!é f ~, 11os primeiros d!as do rne.'> . 
rJe. abl'il. junbment.e com os Brs. R e
Dtésent!1tl.\. es Ln.uro Mont~neg-t·o e José 
Când:cto, t!·ntalnos de · um~l ·h!dic3.ç:Cto 
em tcnw cio fechnmn1to do ,iôgo nes
tJ cidade . 
Vã~·lc.3 e r~te!1clim snto.s com !.1.~ cHver

q,.i;~ ro !·nnte~ d:~~- Casa tive O'.JOrt:uni~ 

· clade de ·f:•mp:l'e~ncler e, d('etaco, com 
.especial l:li:ltisfa(:âo, o nome do hon
rado lider ela União Dembcl·ática Na
cloilal, o Sr. Otávio Mr.ngabeira. com 
quem me avistei, e pessoa a quem renQ 
do minhas homenagens. S. Ex.a me 
declarou que esta.rla inc~:mdlcional

m:.:nte a meu lPdo na. campanha que 
p!·~tt:I!dta encetar. 

Següi o cc:n,s~'lho do s·:. L~uro M<nl
t::. ~;.r:gto -- ü:·:'c.i.utlVL"l no seu ponto d:.: 
vi:":;h-:,, como eu, qu.:.nto uo· não funcio~ 
n.1mento d2.s c2.:::as de jôgo ne~t!'l. ci
dade L\'a~1cio o assunte> à con.sl
de~·açf:o do cLgno Ch2te de E.;; tado. 
Es~ive com o Sr. Gfnf;::cll Du~;:~. Co
rmm!qri2l-lile b nosso in tulto. s. E~,;:_,. 

s~. !)édo:· da ln::;ir.tiva Cll!C i~Lmcs tc~l1:?ci" , 

. otwin-me com r, i12.~:i1a at.~nção JU0 

s?mpre m~ t~m ~ispen~f.'ldo e muito 
m::: ho:1~·a. Não me dísge nem sim, nen1 

·1 1riHs ente11di. pelas l)~l:lv!·as ll!'O
feridas, que merec.~d:unos seu $pulo , 
o Gcniê:!.'llo i!.' ia trak1!' diE.-:o. 

De f::üo, uma. ~:en1~na d :?pois, su:'giu 
nota d~ que. se lÜ.via remüdo o Mi
nistério e os t;a.g~·inof; seriam fe-ch~dcs. 
Poucos diz.s rtHli:-; t · ::d~, CJl1t:1 não foj 
minha admiração: nb::em - 20 o~ c as .. 
sn:os. A se2:tmdn. reunião do M injs
téi'io, ::tnunci;::.da, n:io se te~ll :zm.l. Ncs
s'! m-::io t.emr,H), houve dem.arches e 
ccnh'a m::lt'chas PJJ:a o não recl1n.men..: 
to do.~ crtsF.ina:s·, rrnbe1·tcs (3 hc.::a~ , 

a:ü::-; . As fif.n.u·~s mais deE: tucs.dn:; 
c~··:!io ... fO!'fdl1 ouvidi?. .~ ,s(\h~e o :J,IEu·n 

to. Sei mesmo qne donos de Cfi:.Ssincs 
-- um déles pooe::.·ei citar, o prop!'let~
rio do edi.ficio nn que funcianr~. o 
cie Copacabr.na, s~·. Otávlo Guinl<~. a. 
tpent log·o d~·pois de st- hav~110 '(l>:n l , 

gS!.do a ll,Ct:ícin: encont:!'ei 110 Palác.io do 
C.:1 t.~te e cutro não podia ser· o mo~ 
tivo de sua · p~·es·cllÇa a11 sen fio ç ÔB 
1 fnt21' evitar o fecham~nb; sei nu:.~ · 

nw, n;pito, CJ<.l~ p:·op·;·:lclá!'los tte ca:S
t'!hos al?.:·de~.v3.m que o a.~~nersl Eu~ 
rico Dat~·a. nrw fecha l·ia os estJ.bc: lec-i~. 

Il1ê).ltos de jái·:o, po:que tinhn. 'gr~n~ 
~ • • J>. ~· . 
c~ e<:> com.;n·om1ssos com e1Es. .~.~ouve. 

v. :~·. nm~t 11o~a um · pouco jocosa, evo· 
r:tnd.o ~ lut:t que se formti.VU. ('ntrr: 
o.:; J)!'o;::r::ietá:·los de ca~~inos· e o deno~ 
do. a t el1:?. ~id2de . a cm·sgem ,J. bi·a-. 
\ t~ : a {!"' ~ .1 c1o Genersl Dutra .. Evo
ec'.l-!!e um ve:rs~) be-m ap!'o:pfiat~o . que 
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,~ou 'ler. Trata-se de personagens que 
vàmos encontl'ar no "L' Étourd", a fa
mcs9t peça representada em 1853, re
fe-rihdo-~e a· outra que também se cha .. 
m?.va r·.:rico e assim se expressava: · 

· '
1Pois b2m, Eu!'ico, pois, bein, 

tua fô1·ça é notó!'ia 
Ma~ v.:remos dcs dois quem can

tará. yitória, · 
Q~zm pç;derá, depois de ouv~1· 

.os "'"Us o!·áculcs 
c~:iar para o rival 03 mais ::é

rios obstá.eulos. 
. ' . Nessa. luta hã. de ~~r a ma~s 

Quanto a mim, tu verás qt:e 
n~o poup~rei ~- l:da". 

O!; c.:::;sinos reabriram su&s portas 
~ o General Dutra, fiel no seu pl'opó
s-i.to, mandou fechá-las. 

Estou certo de que não se;:ito úa.
bertas, embora já se diga ,por aí qt!e, 
dentro de 60 dias, isso se dará. 
. O que des·ejo é fazer um apêlo a S. 

Ex.'\ o Sr. Presid-ente da RepúbFca, 
para que ampare, canfonne o reque!'i
m.en:to do Sr. Sega das Viana, ~quêles 
c:Ge forem dispensados, recebenrlo aFluí
lo· a que têm d]!'eito. Outro ~pêlo 

que fo~·mulo, é !Jara que S . Ex.a v'olte 
.sua atenção para os clubes clnndesti
r..ós existentes nos , a-partamei1tcs de 
Cop~c~bana. Se en fôss~ desfiar o 
rosário do que se! a respeito, po!'que 
sou convfdado .constant: mente, muita 
ferite importz.nte ficaria profundamen
te chocada. E' n~cessário que o C}o
vê:::-no, impieà.osamente, determine à 
policia o fechamento . dêsses antros, · 
cnde' são deia.piclad'lS tortunas de in
c!ustriários ·e ·comerciários .. 

E' ·preciso Jazer cessar . ess:t Ycr
~·onha sôb~·e a qual 'há dias o "Co!'l'eio 
o . . • · 
da Manhã", 3ectmdado por outro3 Jo:·-
nais ilust:-ados, se referia em grandes 
reportagens: o pif-p3f, a gran-de l1r o
lé~tia dos grã-finos. 

O Sr. Bastos Tavares - São só os 
apartamentos de Copacabana os an
t:os do jôgo? 

O SR. BAB.RETO PINTO - !'Tão 
c'lisse isw • . V. Ex.s. 11.áo p~·estou nt~:n

r.ão ao meu diSCtl!'.SO. Pedi que o go~ 
\·~mo voH;tsse SUa.$ vistas para ' o;; 

clubes e ca.so.s· ele apa1·tamentos, ooA:re 
o jôgo é des~nfreado. · 
~- . o Sr. Bastos Tavares - ~s por 
que se referiu a Copacabana, em ~:;:
ticular? 

O --R. BARRETO PINTO- Porque 
é em Copacab~11a que o dinheiro anda 
a rôdo. 

E~~to~ c~rto de que o General Dutra. . 
há de tomar providências enérgicas 
en1 ~eu govêrno para b~m : da moral e 
p~~m def€!3a da faniília · b!'~sile!ra.. 

(Muito_ bem; rnttito bem). 

O SR. RUI ALMEIDA. - S-e!J.J:ior 
Presidente, peço a palavra, pela. or .. 
ciem. 

O SR., PRESIDENTE Tem . & 
palavra o nobre Representante. · , . 

ó s.-q.. R UI AI;M~DA: . (Pela , pr
c1e·:n,) ('' ) - Sr. ·presidente, -Senho-
l'es . Constituintes, ninguém de · ·bo·m 
S811.SO poderia d~ixar de aplaudir ct 
~titu-de ·do Presidente Eurico ,Duf;rl,J, 
fechando os · cassi!ios e extingw~ào 

ass~Jn, emboi·a, parcialmente, o· jôgu, 
em todo o territó:::io nacioria.l~ ; · 
Ant~s mesmo de a União oe~no:

<'l'ática Nacional haver formplado o 
r2r!uerimento em·. dis-cussão, j~ : o P~·r- . 

ti'do 'l'l'aballli~ta havia . . tocado·: na 
mesma tecl'l. · 

Eis aqui 'o que o P~rtido T1·aoa ·· 
Hüsta B::asileiro apresentou 'i à M~sa, . . 

HRequeremo~ sejam· solicitadas 
ao Exma. Sr. Presidente da' f~ê
públ!ca ínfoi~maçõe.s: ·. . · 

1.0 se o g·avêrno, extinguindo .• ') 
jôg-o, ton1oú · providências . páia ·. o 
aproveitame.nto e . . a· rea:daptaÇa'J 
profissional dos empreg-ados d :..s 

~ b 1 . t t• 0 '1''' 0 • ' . es~a e ec1men.o.s a me:. ... o, · · 
2.0 se. o gôverno . tomou:·prn-:ri;. 

dêncis.s no .· sentido cie asseg·ura r 
a ês~es trabalhadores o amp:nu 
neceEsário, e às ·suas fámill~.s. 

durante o período ·que . decorre1· - . . . , ;. . • :·;..... . de sua a.da.p taçtto a ouvra . S·J;, • : · 

dade e seu . con~eqUente reem
prêg-o''. · 
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... Q . Sr: Adel1nar Rocha - Vos-31 
E~:~· · diha· · melh9r- .: "cop.tr.aveulo
Ie~':, em ,.vez de "-trabalhadqr_es'' . 

O"'SR: RUI . ALMEIDA . ...:..... ·.Perdão! 
O contraventor é o banqueiro, é o 
que. e.xplora o. jôgo. O .. empregado é 
.s~nipre empregado; não é contrave•.J- . 
te-r. E tanto são empr·eg;a.dcs, m~u . 
ca.ro (!ole·ga, qu-e estavam todc.s éi.€-s 
sob .a proteção do I.A.P.C., que é o 
ó!·gã.Q· . oficia.I. 

:0 . Sr.-. Segadas _ Vicma - Contr~l.-:

ventores, não! Lá .havia po::teirm, 
músicos e muitas outn~s · es~.cies cl3 
empregados, todos são dibnos co:-:1•.J 
v .. ·Ex.~ e c9nio nós. · · 

O SR. PRESIDENTE - At:.nç~o! 

Bstá .. com a palavra o Sr. Rui Al-
nie~da·~ . · 

O SR. RUI ALMEinA .- Pi''Jt..:c ~o 
cou'tl:a -,a atit~de agressiva do · m ;:'.1 
colega. · ·· 

,o Sr~ Adelmar · Rccha Não é · 
. agressiva. 

O ·SR.. R.UI "ALMEIDA - · S:lo 
empregados wclos os . que ·· estav8-t::.1 
noz cassinos, de acô1:do com horar!c:s 
E'stabelecidos · pelos banqueiros. · V0;:;, .. 

... sa . Ex. a · sabe ~ como tôda a Ca2a. ~ .. 
que o jôgo havia sido oficializacló no . 
Brasil . . - · · 

. O Sr. Paulo Sara:: :: te 
(!Uestão não deve h r..ver moncpoJw. 
Vamo.s tod·os, . conjunbment~, d~f..-!D

cler o que está expresso nos dois 1'.;

<lt~erime~tos. Nao se trata nl3m de 
ci éniD.gcgia', · . neni ·-ele monopó :1o. 
Quantô 3.cs empreg·a-dcs dos cas.:üncs, 
penw .'coni V.· Ex.!!.: são emp:regadc::; 
t' ,- poi•tant.o, Jnel'2Celi1 UO~.SO apôio. 

b SR.- . :RUI ALMEIDA - Qus-ro, 
Sr, Pl'esidente e Srs. R epressntnn-
tss, dizer que não estpu aqui absÇ)Jll·· 
tamente defendendo, o jôgo. . S ') 'J 
cqrlt!a .. o jôgp._ E de:>afio mesmo ~'..i!~ 

quí:dqú~r dos . meus . coleg·as ou Q'.l u. 
qüer cída.dão .do Di.súfto Federal !.n 
fora. d~le, possà ·dizer que eu Ja ti
vesse·. pôs to · urn níquel, scq1~2:r, e:~:. 

qe~lqüer . ~spécie . de · jôg·o. . l'eilht). 
por tanto, tôda aútori<lude para fqi:J .r . 

o que der:ejo dizer é que não f1 11. 
necessidacle de a, União Derriocránça 
Nacional tratar do mesmo. assunto. 

f ' • • • · • • 

cms.ndo o Partido Trab:1lhi..sta Bra~,i- . 
l~'it·o . já ap!·~sentou . requerimept o ~~ 
informações ao govêrno :3ôbre . o ;:~.m

p:no . que pretende dar ~ êss~s .~m
pregados. 

O Sr. Antônio Correta - A U. D. ?-J 
prescinde das normas . de ação que 
V. Ex.a pretende lhe tra~ar. 

O Sr. Lino Machado - V~ . E:\. . .l 
· JÜO pode aparecer como cénsor' t!~i. 

0pinião ela U.D.N., ao ccntrárfo de
via congratular-se com a U. D~ n. 

O Sr. Antônio ·correia - E' de 
rxtranhar que essa ex-Clusividade ssj.'l 
p:fitsr.da pelo ·partido que tem · co.:no 
patrono . ofic~n.l o Sr .. GetúiiÓ V1.rg::.s. 
o protetor do jô50. 

O SR. RÓI. AL~EIDA .:._ Vos.::a. 
E}:. a qGer · tm·cer .. a · questão. Voss·J:::.· 
E~:: :; .a, qn::mcl.o não · têm · arguinent:.r.:~. 

· traz2m para . aqui . o nome do Senh(:l· 
Getúlio . Vargas. . .. 

O $r . .Tos é Cânclido - E' o respol~
sável pela oficialização . do jôgo . 

O SR. RUI ALMEIDA ~ Vo-s.l::.s 
E2~s.a awcam o Sr. Getúlio Vargas e · 
se , GJ.pi·o:-:::imam do Presidente Dur.I'a. · 

O S1· . LaurD .Lop·es - o Sr . . Mini3-
tro da Justica deu·. ontem um~ !'!,~à
,·ista I;acliofÔnicn, · pela . Rádio ;1\HlY
!·ink Veiga, e nessa' entreyista ·fêz a · 
r finnativa ele que 6 govên1o já 2:> :::· • 
er:tudando a situaç:ão .. dos traba1ha
clores das Casas fech?.;da::>. 

O SR. RUI ALMEIDA Ouvi 
também, como V. Ex.'\ a entrev1s: a 
radiofôn!ca --.:. como muit-o bem chs
f.!fica - c}.o Sr. Ministro da JusT;iç--. 
Entretanto, .como surgiu outro reque
rimn~to,- da U. D. N., quero, ·-:-:- st;:n 
chamar para nós a prioridade; ..;_ di· 
zer que não h::~.via n::ccs.siO.ade· dêsr:•:
s2gundo requerimento, .nos :tnesmr~~ _ 
têrmcs . 

O Sr. Paulo Sarasate -:-: .Já di~ se 
a V. Ex. á qEe os colegas da. U .D. N. 
es tavam .·. de pleno · acprdo. · · 

O . SR. PRESIDENTE _:__ Aten~q::>! 

Advil:to · ao nobre orador de que e5t.á 
iindo o tempo d~:; qüe clispunha. 

O SR . RUI ALl\1:EIDA . - S~ahcr 
Presidente, cteviclo aos apartes, n>1o 
cheguei a.o ponto oue . queria. · Vcr.l 
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<COl1....ClW1' e llà.O. )'J:::!'nlltO Yürd~. f.l.llll'~..:.;. 

Pediri:à que o honrado Sr.. Geq~~·~;- t 
Dntta táml'Jém fechasse· o .1 ~x::-:e:r 
CluiJ, ·tanto o elo' Rio de Js.neiro ~:pm•J 
o- de São Patlb, antl·os de p~rdi:ção,. 

cnde se !)€rdem milhans de ccnt,:J.os, 
como também neah:lsse com a 10: ., 'i~1. 

f~:dent!. Só assim poderíamos ~x~H·~ 

r:~r de uma vl?:a ês.se cà!l-cro socL:tl 
, palrtur.s prolor.gGda.'i!) que se C!!s,ma 
jõgo, êsse cancro qu2. em pa1a1.:-:::-'.,:; 

Jnmin~l't"S, foj -CClT..ba.i:ido PEl!' v~~i_:·:t. 

. _ pe-lu gr~mdc Rui e por ou-tros. - erni
nen.tes vultos de no~::;~ terr~• . 

Era o netüdo ou e querin. fazer a') 
· lton:tado brasileir~ S:r. General Eu· 
rico Dutra. (Mu.ito bem.; muito b~m! 
?aUn.às. O ora,dor é C1.mzprimenta~ 

n:o.) 

O SR. PRESIDENTE- Vou .s~Lhl11ê' 
ter a votos a. moção do Sr. De:.Jut~dr.J 
Otavio l\1:angr~~etra.. e outrcs. 

Os Srs. qtie co1'T.coronm com n. m.-~:~ -

m" .nuel·.,..,m 1 "V·"'"t~t--~o. (' Pé'""'"'"' ·~ Q,. ~1 ' li.Ch. - J.t ""'&..a·~~- ~~' -' ' .. ""·(-. tt. .... , 

.F'o'i a.pl'ovads. 

O Sr-. Medeiro~ Neto ~nv.i.:t à 
Mes~:t o seguinte l'Gqneimentc: 

Requeremos a. V. Ex.11' que, -:an:ml
tiids.. a; casa, sej-a dirigido· a:o ~xma. 
Sr. P:esídénte da República. G~.neral 

Enrko· Gs..spàr Dutra. um teleg"~:rE:a 

de apl~usos. pelas providênci~s túmll
dss pelo seu -Govêl'no, no sentit.4~G de 
.c: e e:Uingui:rern, em todo o · terr~ tf.tlo 

nacional, a prática e a explm:·af.:.fn.~ do~ 

_i ::>go.s de- azar, sobremaneira noct~~·:;~;.; f(, 
vida: nadona.l. 

Snls; ct&s Se.sgõcs, 30 de ~ü1•: l ! rle 
l~f:S , ....... Ueàeiros Neto. - -- Doíi:in~ 

ços Vela;~co. - Aloa.ro .lf!aia • . ~ ~r..i.l:e 

Neta. ~-. Antero Lúvas. - B~,.:ttm

cot~.rr. A.za·mbujtt.. - Teoàomir:J rm~
-~éca: ----- Daniel Fa·ra.co. - "oirne:la 
[:âmam .. -- La-ur.o Lo-pes. - E m ôiJ:z.
d~ da Rocha. - Elôi Roéha. - !jtlcl'J'!· 
e!'c> ~e C'a:Jiro . ...... L1á.<: Earreto. - no
b~tto' · Gfo8se?nbac7l.er. o~tc..!o .f.!if'" 

Co~'ttlí. ~ Orla.ml.o Btasil. - RorJá~o 
· ·v isii?a . ~ .Hans .Jordan. - ./o ~~ 'ji't 
J"ia . _..._ Ni.~lau. tt e1·gu.eiro. - O~> ':.:n.l 

do Liu'ur. · ·--' .Jcst:.~ A Zoes J$alfn(Y; . ---' 
P'tl:rt·ro· Luãcvi<H~ . --- D iógenes i~!.n. (l c"!.· 

Uuie.S. --.:: Grde.n:a Patanlios. - !!a r ia 
ÓJ·n:lqso.. - · Peg.~ea Güerta. ..-. ip/r!f.-

vi.no J ... in~·. - Nocem Junior. - .• Vi~ 
[fflii:.:l Cou.to ,, -- El'igülo Tinoco. -
lifctscarenhlis 'N(il!J'l.M~lrtt. - R1f:J/ SCt?l ... 
tos. ·-- Osór to 1'·,t.yuty. -- Tavaí'I?S 
C:'A·J;utra.l. - Cic~ro Teixeira d~ Vas .. 
t.x r.. tetos. - Hugo Cc~1'nef1·o. _:_ A.l
tino Arantes. - Aã1·oalclo Mt3Cfi,!itfl 
âa Costa. 

O SR. PRESIDENTE - Os SanhO!'es 
que o.p!oYam o · requeritnetrt o; qnaai• 
ram lcvant::u-ae. (Pausa) 

' K;t.á. ap.:·.J.vado . 

O SR .. PREfliDE..N"'l'E" - .Ach~-.<:e 

~ôb:re a MeSit requer!tnent.o- r>àdlhd.o 
.sr,ía nome::tds. urna Conús.sio de rep::-c
scn trcü-es para estuda1· a situação dv.3 
k~:balhadores da. Com~ánhia de ·C~r

r!s, L'!.lZ e Fôrça do Rio de J1neh'íi': 
Ltda. 
~tá. alJ.ê'!'i~:-• . a. d1E;-cu.5SflO. (PCMM;à}. 
N«.o havendo quem qu~irs. usa: c~' 

palav~:a .sô.bre s, materia, vou '-encer·
tli-l:l. ES tá ~n.cen:~d~ . 

.lir'm votadio. 
Oi Scnhore.o;; que o aprovam, qw::. 

ram levantr.r-sE·. <:Paw::a.) 
I{;stâ apro\:ichL 

O Si Depnt:ldo EucUdes Fí~l!'il'r:· 
do. em reqt~s!'itncnta & Mesa, p~di?. ~ 

nomeaç~o de tm1a Cmni~sfta Pa.rl2-
mel1&ar para proceder inv-est1ga~•2s no. 
Departamento Federal de Segural'if;a 
Pública e no extinto T!ib.HII~l dt.i 6~
!f'.r:auça Nscio~fll. 

Está ~he'rta n c.iiseus:;ão. f:P«.w;'l.~. ·: 
Nio . havendo: q1:.tem se . maniles., ,_, :t. 

r,çspeito~ von. m:(:'i:!!'li-b.. E~tá en::>c ~' ~ 
J'ilr.1n~ 

~l!.l V0.~~~0. 

Ó-4 Se-nbo-r.üi q:J.e- êt:tn.Q'otf.h.m co:ri1 Jo. 
., ,,. Q.C':· •ir .. r;~ .. ··t··f.ror.. i g• .... · .... · . 'I 
~.n ... l ... ~ç.,~O> CH1 . ·..r'-'JJ~rc.,··:: .:.o-, qu ... tr;t.rn .t-. 
-:.'<:>"ntn.r-r:.e. f Pm~.~a.." 

Está .aprcv~~~a . 

I:h~. :.~h1(tcr sôh~ r., M~sn, u.:1i..2. indi.:• 
eação dos Sn;. Dt:putactos Jo:lo Ame
za!UL'>, Jorge Am:ado e out!c.~. nos ;;~~ 

a ~ü~1 tes tér mos. 
s-oHeitám0s, c-uv:i:d~c a Ca:m, sej::1 cc-t1• 

s::gnudo em a ta -urtt voto fie lo\.lVOl' 
ao pt·okt.s.rll?.do C3!'ioca r.wla· pà.ss::1gé'!n 
ci a tinta de prime-fro cte. rrH~!o e ao 
mesmo tempo, seJa. lf;;Hu.clo: o m;sw 
veeme-nte prot,esto co:1t,l"f!I. a:s- medidr-t.s . 
arbit-.ni..rias tmnadás· P31o P ooer E!é· 
en l~ivo·, que proibiu as ma-nifP.stf:llçôês 



püblicas de regosijo elos tra ba!hadore~. 
p.t'.Omovidàs pelos s·ens sindlc~.to3. 

Jtirotc.Clt.amos, ainda, éo-ntra ns pri
sô&~ e violências .tevndas. a e1eito pt:Ha 
Polí-cia do· Distrito l<"'edera.l e . contra 
o emprêgo da fôrça ar:tn~da para. ate
morizar a. população carioca~ fatos es
ses que constituem um des!e.sp~ii1o à. 

· esta Assembléia e ao r~r.ime rlem:J-
c!'Ltico· existente em nosso pais. · 

Sa!!L das Sessões-, 2 de maio de,.l946. 
-João Ama:wn.a.g.- Jorge Amaclo.
Osvaldo Pacheco. -'- Alcides S!r.bença. 
- CZauãinu Jo:sé ãa S'llr·a. 

O SR. JOAO AMAZONAS ~,... Sr. 
·Presidente, peço. a po!avra, p2la cr
df.m. 

O SR. PRESIDENTE-- Tem :l pa
lavt·a o nobre Repres~nt~.u1te. 

O SR. JOAO AMAZONAS <Pela 
orde1n.) - Sr. :Presid~nt~. p:;ço a pa
h .. vra pam ju:atificRr ncss(} reqt1:2l'i
mento~ 

O SR. PH.ES!:O'EJ.'lT'!!- 'i'ern ~ pa
laV!.'a o nobre deputado. 

O SR.. JOAO AMAZONAS (Pela 
ordem.) ....... Sr. Prt>sidente,. S.r,; . Cons~ 
fiituintes. st bancada elo- Partido Oo
munista '9'em justificar desta tl'ibnn<~ a. 
solieítaç-ão- que aeabn de · ser lidn. p-0!a, 
.MesR. 

Náo pod·e . esta. Assembléia sH~11ciar 

ante o.s fatos ontem ocorridos. ql!e 
importam em r~stríção às Iiberà:;)_.des 
públ.ieas e. em 'f:ranco desr-espeito à au
toridade desta. Casa. constituindo me~
mo ameaço. à sua e~ist.ência, de órgã.o 
repreients.tlvo da - ,goheranla 'l~:mpuJur. 

Segundo nota clist11buida. à> !mt)r~n
s:~ pelo Th!partam.enw Federal de Se~ 
~-ur~:m{,.>a Pública,· . .!oram · proíbidas 
quaisquer numift:staÇões populares a 
céu a!Jerto. atl,ngindo e-ssa medida a s 
comémôra.ções de· ji.Í1Yl1o que o tnole
t::uhttlo carioca rt>::tJiz.aria na data 
mat;>: i'la do t1·aba!ho. 

I1.1U.ti1mente, Sr. Pre.sidtmte, os tra
bttllla!lm·e-.s prOGUt'&:tam aS autórida~h'S 
l'espons~veis, e!.companhados inciter-;h'e 
Pó'r ttrna 'delegação de membros.. áesta 
C{t~a: , e n.p~3af disso, n etn mesmo- :.H
sim esaás · a. t.rtorid's:d~F; ge cl'igna.t~nrt re-

. · c~T>S .. Jmr. · 

Já na noite do dia 3(} a polfci:l t~o 

Distt"ito F'.eder~l yitendeu e até üspan
C8u inúm.el'OS t:ra.ba.lhadm.·es, entre eJ:s 
algUilllts. se!lf1oras, sem· qualquer !fl~h 

tivo que Justificasse essa vh)lência. 
Ainda em a noite do ct·in 30., Srs. R~

prescntantes, 8tó mesmo tanqu~s e 
tro:a-as embalackts c~m vá.rios pontos da 
c i.clade tomavam n ti tudes d€ emergên
c!a, fazendo p~rnr carrc;.; etc l'~ls sa

geircs para revistá-lcs . 
E ontem. a Pr ·.;a !·!!9.:ti e o IJarg·o 

da C3r-loca fc~·~. ~·.1 tnn:!fcrmadas em 
fortes. pra~[;:.~ de gur·.:·m trtl o- aparat o 
militai· qne ali F.e via .. O E!~é!'clto con
.sBrvou-se. durant·2 todo o dh na ma·t:~ 

completa e rig·oí.·osa prontidão, como 
se houvesse uma ameç;:?J iminente à m·· 
d~m pt.i.blid~. 

Evident.emente1 o prcl~tário Ctttk.ca, 
ordeiro e pMricta cor~to é, tnantev\.?-Se 
em a tfttlde f1Tepl'CE11sível, comp!cH1-
dendo que êlc3 mesmos dBvem ür:v:::r 
Esfot:çc.s para. evitru· n c'csordmn qtH? C·S 
t·cacionr.'trlos e elementon .fnseis'Cas p.ro~ 
voenn1, usando do cargo que a.inda 
oenpam e da. autoridade de (}tt€' estão 
investidos, incompatibilizando cada Vt<Z 
o g:o·.,r~tno com o P0\'0. 

Sr~. Rep!'esrntantes, aca.bo de V\':1'. 

num vespertino desta cidad.;-, ~ub .. d:ir~ : ~ 

lo~ qw~ dizem 1:;em o que for1r..m ns cG
.mémorações de 1.0 de maio fm todo o 
mundo: 

''Meio milhão de traball1~HlctePs 
desfHaram p€:las ruas de Pari::: 
canta neto a. Mat·.se!hesa. V e"te·ranos 
da guert·a,. em Nova Yo.rk, mar~ 
ch:1rúm com os op-crál'io.<:J. Comido 
t1e 500·.000 pessoas, em Tóquio. 
ttir~;n te do pal~cio ·da MieDlt!o. 
Dm·ou seis haras o d€'8·1lle· nüli
tr~r e civil na Przça v~rn}elha, .em 
~:los-cem. - M.:smo em Be:::lim 
houve · de:::file do p-roletariado. ' ' 

S!'S . Repre3entantes, mesmo nw 
pnf:~es ocupnc~cs . n1e~:~no na<'JL1-e1-es crLie 
têm t1·opas estrangeh·as em seu tflTi
tório. o proletn-;:iaclo teve o ·dir eito ·de 
partidpa.r livremente · da& comemm'a
çõcs do dia do trn.balho e na n m:::;a 
terl'a.., onde funcioaa. utna · Assemblf.i ::t 
Co·nstituintf>, eleits. pelo· tJOVi'), nwn 
p·a.ís coni:a o nos;;o q1..1-.e lutou ccmt.m. • 
tirania\ ni!l:z:lstaJ foi impedida ~ j}I'oh·~ 
tarüt-do de dt's r.D~:t etn Pl1'Slf'$t· IJ'Úblíc~-~~~ 



p~ra comemorar com júbilp, e2s2. 
gnmde dab cc.mo homen<:t-~;Ún à cte-
mo::rach . e à p3z. · 

As vésperas do prtmei::o aniv.ersáYio 
da derrota milita!' dcs exércitos nazts
ti.s, não s:e justifica que, em nessa oá
trie., o govêrno ainda proíba manifes
taçõ.es p3.cifica~ como essas: ao con
t:::ário elas dó;i?.rn me1'e~·a· . d-e s. Ex
c2lênc~a o melhor estímulo e até con
L1:·· com st1a presença. 

. Srs. Repl'es3ntantes, volt~.:nos a in
sistil' em qu?. ou esta· Assembléia 
Cons-:;ituintc toma uma atitude enér
g·ica Q.e prot-esto contra. medídas dessa 
natureza, em clefesa da. democracia, ou 
estar\:'InCS tr::1indo OS mandatos quere
cebemcs do povo e contribuinc1o com 
o nosso sH~ncio . não Eó para a própria. 
anulação desta · Ass~mbléia 'como para 
fjl.!e s-e cont.im·.e a fomentar em· nof;sn 
pàt:::ia o clima cat~strúfko da guena 
civil. · 

Devemcs fazer resp.eitar a sob~rania 
desta Casa lutan1o intransigentem~n
t.." pela deie~a das liberdades. demo-

. cráttcas ou teremos talvez m.enos surte 
elo que- os Constituintes de 1934' que 
ch~garam até a promt:lgar a Carta 
~onstituicions.l para a , qual hayiam 
~1do convocados. · 

· Se continuarmos a assistir atenta- · 
dos · à demccmcia como os que aqui 
refiro sem o :hoss'o. protesto, nossa 
,miss-ão estc.rá terminada antes de che
garmos ao meio do caminho e s-ere
mos, os que cu.laren1, indignos ela ::::cn-

- I 

fiança do po~;o e do respeito da Naf ãO. 
. A bancada do PartidO Comunisb 

qt:er, asr:Jm, consignar em a:ta seu vee
mente protesto pelas medidas ilegais 
postas em prática· contra pacíficos t ra
balhadores, reafirmando que não será 
êsse o caminho pelo qual o govérno 

. deve trilhar ·para solucionar os c'om
ple::os e cUfíceis problemas que a nossa 
p:H ria enfrenta. <.Muito bem..) 

O SR.' ACUHCIO TORRES - S e
nh?r Pres:i~ ente , peço a palavra, j:>ela 
oroem. · . 

(! SR . PRESIDENTE -:. Tem a pa-
b:vra o nobre Representante. · · 

O SR. ACURCIO. TORRES .- (Pela 
o!·dem) - Sr. Presidente, o r eq:ue
r~me~lto em debate é . daqueles que a 
~ssembléia não pode aprovai·. · 

O . Sr. Ernani Sátiro - O . Sr ~ Joio 
A~iazBna~ . pediu .· ,fôsse ~· ~0~0 
p1 otes~o da banca:da. · de· seu . Pe,r
tido,, e não que fôsse submet1d.o à Casa. 
requerimento. · . · · · ·. · ··· .. < .. , , ' 

O SR. ACURCIO .: TORRES : ~ 
Qqando. müito, . a Assembléia,' ratifi
ca,ndo sua atitude nà sessão·. de · ante· 
ontem, poderia ·. aproYar · a ·primeira 
parte do requerimento. . · · ·. ·., · . 

'.f'em o mes~p.o duas . par.t~s distinta~ 
--e. uma em que a . ba._ncada .cómu.illsta 
rc~uer à,· Me8a, ouvida.·a. Ássemb!éi9., 
a ms~~·ção, .n~ a ta· dos 11oss:os tra.ba.;.. 
lhos, de voto' de congratulações e Iouw 
vore~ ao proletariado nacionaL Er Í'e
pet!ção .. da m~nifestação. da · AS.Sem
blél!l, :11a sua ú~tinia sessão, p~to _que, 
entao, foi cons1gnado. e:z:n ata. ,voto de 
louvores. e congratulações coni· o ''tra"! 
balhador brasileiro. Fiá unia ségunda 
parte, esta ent.retD;!\to, intempestiva. 
A b3.ncada comunista vem pedf'r;à ·As• 

· s::;1~bléia que faça lan9ar em à ta ·pro
ksuo contra a autoridade · ccns~it~iída, 
por ~x~essos que essa a'utdtiqade. ha.ia 
pmt!cado; ·quanto à palavra d'a b,an· 
<;ada comunista opon1o's a· ·:nossa .. Ao 
t~mpo em que os comunista$, nestê ·r e'~ 
~mto, .afirmam que o P·rdt·talia.do .fc·i 
lmpaçtido,,no g.ande :.dia de ontem·· de 
sqas . man~fcstações, . P<>ss_q' __ ·.a~g~ral' 
que 9 Governo da Repúbli.ca , não obs
Lou ta..is manife~tal}ões" quer n~s:ta· c'a.;. 
P.it~l: quer ern qualquer ponto. ·cio têr~ 
rltol'lo nacim'!s.l. · ' - · 

O S1·; · Café ·Filho ~- Perdi o; -~elt 
nobre colega; o Chefe de Policia;·:!~ 
publicar nota oficial, . proibindo as ma
nifestações ao céü abei·t<>~ · · :· ·. · .. ·· ' . · 

. ( . , - - ' .; .. . .... . , -; ' 
O SR. ACURCIO . TORRÉS <··~·•,- ·E 

V. Exã. sabe .por que? ... . , 
O -sr. Barreto Pinto . .:..,.., , A · ·Po1íc.ia · 

de ela!' ou ,oficialmente, · porque as . im~ 
pediu; e V. Exa. b~m o sàbe:· por .c~m .. . 
sa da infiltracllo. · . · ·. 

Ç> Sr. José Canãiào-- v. Exa .. ,nã'o 
pode negar que o'. S!' . Luis ·· Car los 
Prestes falou num comfcio, ontem. 
no ·Recife. · · · 

O SR ~ .P .. CUI\,C,IO TORRES , - ,.De
fato: n: tpc.a;nt~ à Capi~a.~ ·d~ ·R:iP1Í
bl1ca, · cl1gno . J.ttrlsta o_ra·. ·à í'6~nte., th 
Chefatura. ele . PolícJa ' d'o :I~ist.rif.o: :F~-

- ~eraiJ: ba1~ou nota, declarando . 'não 
permitir as manifes~açÕ,~s .P~I'~l!h:l~lh:or 



a~~~·~r ,~ .. o·r~ém ~úbiicá, ál'n~~çaqa. 
... tJ; 'Sr~ ·João Amazonas ~ Ordem ·ras.:. 

cisía;, .com Çerte.za. . • . 
. O Sr~ Trijíno Correia - ~sse juris~ 

ta pode ser chefe de PoUcbi da L{g-ht. . . . 
·o ·sn.;'. A~URClO TORRES - E' 

uma· injúria. de V. · Ex&~ · ·ao ·sr. Pe~ 
reil"a: Lira, :écnheçidon.o Brr.sil, e inu1-
to particularmenta . dos meni.bros dasta 

· Capa;. qu o sabçin homem digno como 
cs que mais o sejam. <Mttito bem.!) e 
â l.lltpra, por· completo, do difícil f~wdo 
q;re. ih~ entregou, e1n boa hora, o Che
fe do Go\~êrno.. (Apoiados; palm~s r...o 
rêéinto .') · . · . 
· N'e:SSa :nota S!'. Presidem te o m2:s-
~.- . . ·' . . . . ' mo lidilno Ché'fe de· Polícia.. -declar:?.va 

cni~ •. ~:::.ségur~ria a toàos cs .. opert.:-:os 
do .: B:.-ásil. com .sindicS,tcs. s:diadcs no 
Distrito · · F'ederal, sua . ma~.:üfest2.c~.o 
n~s :sedes· ·af;sociati\·~s. ·Que qüe·i~ cti~ 
z&r, em última ânálise, qu,e o Sr. Pc·
Úirá Lirá, .zelosa:· pela c-:.~mJtenc;ão Ó.a 
o::-derii., peló · so.s$êgo ela· família cario
ca . e pela_ ~a.r:ú:1~ia que tem de dar a 
est~ popula~au . ordeira. e Üi'b·oriosa ... 
>o.~\sr. Bcu;eto 'Pinto ;_ ·E 'que tem 

diaB: _ ·. · · · · · · 
~·c{ ,sR~ ACúRClO ··TORRES - ... 

apénas ;impediu · a.quelás .ma.nif~stações 
a..· . eéú , aberto porque> no juízo de s. 
::Sx.~~ '-- . que deve ' ter outtos elemen
to5; ·de que · ·nãó dispomos, p'arà ava~ 
liar,· . 'da natureza . de. tais mar.ifes
taçQes, tal 'cotrio queiram fazê-las os 
cúmunistà.s,: .seriam fonte ' de · pertur~ 
bàÇãó da..ordem pública. 

·:P~r i~so: Sr~ . Pi;esià.ente, pediria á 
As'sembléia. · considerasse o tequeri .. 

m.int9 :que _sé. acha· sOb1·e ·a Meea, ê~t-e 
slm,· çla u. D. · N., pedindo ,que o 
Go\>êrno info·rme -:- primeiro; se · im
pediu :as manifestaÇ'.ÕéS; 'segundo, quais 
o:: · .mo~ivps · q1;1e teve para fazê-lo. _ 

At.:. que co· 11h6 c' ..,·s~e ..:~.,.,..,_, · l''lo'~"~'·-r; ~ 
'" ' "'· . "' ç ., 1..·~- -~ ~~!· .... ~·· 

Mento da União··nemocrática Nacio-
nal~ : que - · justiça_ se lhe .fr.ça - não 
quer censurar . nem traz sua critica 
ante.s de ·conhzcer : a verda.de e:qJ1i
ca.da · pelas . autci·idades em questão : 
~tté' _que·, ''otçmos êsse : requerimeiito, 
solicito à Assen1.bléia aceitar só a pri~ 
mel1·a'· parte · d~- que· está' eín debate, 
l·ejéitando a. segunda; porque a· que 
qüer a Bancada Comun5.stil, sob à ca. 
pa 'd~ rom;ol;e.5 io trab,alhador lli?,c'io~ 

nal, ê trazer para. a· plenário a.quilq 
que rião ' representa a verdade. (MUi
to be;-n; · m:uito · bem; pal1nas. 1 · · 

O · SR. B..A ... HRETO PINTO 
Sr. Presidente, peço . a palaV:i.'a pt~a 
ordem. 

O SR. PR.ESIDENTE . ;...... Tem a 
pr.la vra o na brc Repres~r.'. tan'tc; 

O SR. B-~F .. RETO PINTO (7J3la or~ 
dera) - Sr. Presidente, o honrado 
vice-líder 'do Partido Social Democrá-. 
tko, Sr. Acúrcio Torres, já teve úpor
tt:.nidade de explicar a atitude· cligna 
e imparcial .· com que o ·Sr . . Pereira 
Lira· vem condmindo .os: :destinos ·da 
Pu lida.· CivH. As providências por · S. 
K::3. adotadas não podem deixa~· de 
merecer o acatamento da soci'edade 
brn.sileira, pqrque é público e notório 
que um movimento. anormal se vinha 
verificando ns.s · últimas 48 horas. 

Foi a própria Polícia, que. num co
municado; trouxe. ao conhecimento da 
Nação a . infiltração comunista, as · di
ligências efetuadas na União Geral 
ITslaY::., o fechamento· de uma orga
nize"~ão ilegal, a arrecadaçáo de ma
terial de ·propaganda na sed~ do Mo.:. 
vim.ento Uniftcador dos Trabalhado~ 

res, sociedade que, ·há dhs, tinha .seu 
rEgi.stro cassado.. 

Eu, Sr. Presidente; tendo dado o 
grito de alarme ... 

o Sr. Lino Jrfachado- Mas V. Ex."' 
não deu .êsse grito de alarma . em 
1937; .fê-lo então em sentido justaml.!n,-
te contrário. · 

O ·SR. BARRETO PINTO . -
Agradeço quando assim me falam, 
porque isso· me enche de m~· poderio 
que não tenho, como se eu "tivesse 
fôrça .capaz de fechar tuna assern~ 
bléia. 

O Sr. Lino Machado - V .. Ex.$ 
trabalhou no sentido da supos-ta Ll· 
í'iitraçáo. 

O SR. · BARRETO ·PINTO 
E ' ·engfmo ele V. Ex.a·, 1:>m·que . nie 'dá o 
in1]1ort~ncia que estou longe de · pos
suir. 

cc.ncluindo minl1a.s · considera~ões, 
Sr. Presidente: fui eu - repito . 
_qu~m .deu o grito de alarma: e · • 
egrégio Sllpet·ior ·Tribunal Eleitoral 

qne, cli~.nte cias 'declanções por mim 



:feita~. l10je reunido em tôrno do caN 
so do P:.ütido Comunista elo Brasil, 
se maüifesta unf:mimemente contra o 
p:.u-Ecer do ilustre · Procuradot Geral 
da República, parecer segundo o qual 
a denúnCia ~por mim aprN;entada es
t::,.va devidamente fundamentada, or~ 

denou que c. Tribunal Regionéil do 
Distrito Feder.al procedesse a r~goro~ 

slt investigação, 'a ro,mpla sindieáncia 
sôbre us a t.iviclades ele um Partido que 
-- pel'mit.u-me a expressào - por 
toc.bs os mod.os e 1m:ios qHer t i·ocar 
as côres da l;::mde ira o. o Bras·iL 

Secundando a.s pah~ ;•.r as do i1 uslre 
colega Sr. Acúrcio Torres. c fazendo 
jt;stiça agora, à providência a1ctacla 
pero Chefe de f'olícia do Distrito' Fe~ 
deral, evidentemente não pode dci
::-:ar ele merecer cs aplausos da As
:3embléia Constituinte o rcqu~l·irnen.,. 

to formulado pelo União D:mc::.:rabcn 
Nacional, no .sentido de se esc!arcc~r 
R venlade do~ iatos, c é por isw me:;
mo que êsse 'rec1tterimen'to l11Cl"Ect o 
RUÜ3111ElltO de te;.:!os llÓS . \!t.fUÜO 

b~m.. lffuit,u bem .. ' 

O SR. TRIFINO CORREIA. · ·· S ;:: 
lihor Presidente, p:ço a pala í"';1 pel<.l 
o~'d.€n1. 

O SR. PRESIDENTE -- p ;:mlóe-m..: 
o nobre DeputadD, por Mm in:>~aPt•?. 

Acha-se sôbre · a i\.Jesa. requerimt::J.:,to 
de preferéncia para discussão e vo
tação de outro, dç informações, l!oje 
ap:resentad(l, a propósito de clernon:::
t-;·:;~ções públicas n>t comemoraçáe> Gla 
óata de 1.0 ci.f:! !I,Iaio . E' assinado pr-1:Js 
~r;->. Represeutnntçs Otavjo Manc.<'
bch·a, Paulo Sarasate e outros . 

Uma ,·ez concedida a préfc!·énda. 
s;_~!::pcndc-sc . evidentemente, :~ di~

cussão e ,·otação ele outra quair~ uer 
ll ~H térin. 

Ut-cqucripH:nto « que a.hr.ie o 
·Sr. Presidcittd .) 

Requer er.~:ws .urgên~ia e prefc;·t;t ,::., ia 
para a cliscussão e vot::..ção elo l'~l}Ue-

1'imento áe infQl'll1?.ç0r:s que fu~ 1wj,;; 
al)resents.do. a propósito das ct <-~n,cn s·

t:-ações públic .. ls em com.emor~u;i :.'! ch 
ci?. ta de ·lo de Maio. 

Em Sessão, ~ de M:aio de HHt; . 
Oelavlo f,fangabeira. Paul·; Sa·· 
rasate. - .Emane Sfliito. 

O SR. OTAVIO .MANGABEIRA
sr. Pr~sidente, p·eço a. palavra, p~la ·· 
orde1n. 

O SH.. PRESIDENTE - 'I' em a pu
la ·rra .p nobre Repres-e11ttu1te. 

O SR. OTA,VIO MANG~EIRA -'--· 
c vela ordém) _,_ Pedi a palavra. G:j .. 
ni1or Presidente, não para en~aJll1nh&r 
t: Yotação, porque os requerimE·ntos 
cl.e urgênd::t não o co11;1portam; i:'tias~ · · 
lJela ordem; 

Sr. Pl·esi&mte, não há como ocul
t :J l' o ato .da Polícia, proipiw:lo l'cil• 
11lões em }ll'~Ça púbUca~ comemo.~·Rti• 
r:J.s da do. ta. de 1 o d.e M:Jio, nem c0mo 
cutros o.nálogos, por el.a pr1-t1~·aao~. 

. e de orden1 ·a metece1· a ·maior ~(~~ :::1 .. 
çáo desta.. Assembléia. 

Não ·ignor~m V. Ex.a e os ~~i.:: ~ ;ho

n :."l ConstítuilH-:G que o direito· l'l•.t r z:u .. 
n~:3.o, o direito de n~soci~.g8.o n1vc~ve 

prlncipio fUl1Ci8.l11E1Jtn1 da Ol'derp de-
l)1o ...,, •• ;t.-l· ,.,,, CoJ':~·le· ··o t;;o gi'.,\.''~ ·,.". . v-·.:..~· "':.._,4~ • .JvJ..,, .t. · c" -l .... ~ Cfl, ,!) 

medi:::las ac!.8tadns pela Ponaif) Cf!lB em 
rcz de lavrar contra das proú:st.) p:t-~ 

f eri, em nome da União De~nc.c:n~CI.!a 
N2.Clomd, di!·igir requerirnel!to· d e in
rurmações no Govêrno, porqu~ f:i2.fm
c; o, como fE:-zemos. nesta CP:s?., ,) . qlle 

. c:~;:.n1.::.mo~ upo.sição con.sn'ut'.Y.:l . e .nãü, 
ô ç ag-itação, quuemos propor~!.ct~a::;· â 
autoridade e~1.~ejo de dizer, clal'<:1Cfle~1-

tL .. à. Naçii.o por que precedeu clé~<:c ou 
d a quele modo. · 

Inimigo, como :.:ou, àe req1,1~1·jm~;:-:w 

de urgência. eis que. c11egcu o JY~op 

men~to de apreiental' u1n de t~üs H·
C!Uerimcnt.os: c, ç.:nno St1.be V. Ex.a~ 

Sr. Preeiclente, a menc:.; r!ue n2o .:..::jz:.. 
co:1cedic1a a urgéncia , o requ:;;r~ :.nento 

em questão terá que s~guir lo:h P:,·u~i 

trâmites l' i:;g"iment.ais. c tão cede Iião 
~ (; rá subriletido à delibcraçf,c ~! :1 As-
sen1bléia . · 

Entendo, con1o j á o c.l ecl<:u~~i, qu e ~e 

L8.o pod(;;m infringir m pn;eei:os c1e
mo8.l.'áticos, c os atos (! ~IC ül.s~c. Üi1-
p\;rtem podem ~er praticn.çtos ~em a, 
maior \·igilâ ncia da Az i:"'."·r:~h}s·. ~~ C:..: :E~ 

t itu l. .i.lt2 . Ou isso, ou a democracia et:
tará condenada no seu próprio nas:;i
mrnto. 

Estou de ucõrdo em qu·e .se vote ~ 
pL·imei!'!l parte do rec; _lc;$rimen~o c:.a 
Jlobre ba.ncada com uni .. ta. Nãc il11,. 
JiOrta que jã tel'lhamos tlprovt:~.qo c ~mô 



~-~-

foi a.le&l!4D, copgratu~açíks com as co
m.€m\>rações da. à.Rta de 1° 1tv Maic. 
Tôdas as propostas d1~ congr!H~lla<:;õEs, 
s.o · operariado btasÜc1ro, p-ela pB s~a
g:em. da. data comemorativa do traba
H1o~ mert:cem ser ;:1-prov~ya.s cum o 
maicr eJ1tusi:1..sn:w por esta As.~e:nbléi3, 
que . é, e deyc. ser, . UID!j. i\,S$el1i.blúfa de 
Hepresenta11tes do p-ovo, uma cxprc...:;~ 

sád ,:)nais do povo elo que do prdcta.
riarlo. 

Quailt.o ·à · scgundq, pal'te, •.:>Dt·:mclo 
ql,l~ o possi> 1:eque1imento atende me
lhor ao~S sét1s ohJet.ixos. Um naJtesto 
nã'J tem C9'-1seqü.?ndc.s; c f• penas un:.a 
c!. em onstraçú,o. 

O Sr. A(~urcto TQrrr.s E ·fei~o no 
dz·sconhecimento · ex~to do que ~e t!':" 
ri~ p~ss~do. 

' O SR. OTÁVIO MANGABEIRA ,--
0 requcriman~o da Uniftü .D::moc:::ã
ti~a Nacio11~;J -tem pol.' fim, e~"ttam€!.1-
tc, afastar quaisquer suspe~tss de L~
guuda intenção ou Ip.á fé em A:~la;:9.::> 
ao caso,. porque se trata, na cspéeic, 
de interêsse profundo na d2!esa dos 
priacípios tl2mocrát~cQs. Çom ~le p'.:~
pm·dom:u"em.os onm·t:unidac\e ~1.0 ChGfe 
ele l;>olída para clizt::.· o qne fê7: c 1wr 
crt.:::: f€.;.:;, c 2.. :-:ó3 o cL~- .:: :: d~ j ulg<.:r. 
tÍepois~ p l~l'GCfdimento do Goí·t-..~1'i.1 -J. E'.o que a Uniã0 Dcrnoc::áti~a Na
c:cnial se dispõe a fazer, qw:ndo re
[::::bcr as ia~ox~1ações solic:~adas. 

(.ifuito vem,· muíto be?iL Pal?nc;L) 

O SR. PRESIDENTE - O Se
nhor De~Ti..rtado Tr.itlno Co~:rêÜL al:::.:~ ~: 

Cê~ej:a usm· da pE~.lavra tó!Jrc o r:q_"t;;e
rü1ui1to de urg·ênch? 

o SR_ .. Trífino Conea - R~~lro o 
m~u pedido, Sr. Prcsidei1ü: . 

. -Q SR. PRli:STDENTE- O s S~·3. Rc
p•:esentante.s que apronim a prçferê:1-
c\a . solicitada pelo ilustre licie.r da 
l.dão Denwcrática Nacional, S:;.· .. Oí:s.
y:~ Mang·abGira, queiram lHant~.r-.:2. 
t Pc~a.:.::a.) 

Está. ;,-:.provada. 
f . . 

Foi . co!>csc1icla, 
p?.ra a imcdi~t9.. 

do l'equerlmento. 

pois, a prGÚ';l'er:ci.a 
c::is-cunsão c v o t?.t;Io 

AC:h.a·~c·~m cli:-:cu.::s9.o o seguint(~; 
iiB~=!Uf}F:IMF,:f'TU :N.q 112, })liJ 1946 

Solicii<J. -ao P.oo~· Exccqr.ti~> por 
intermédio do . M.irti.sté~·ia cJ;a Jus· 
tiça, infonnações ~~1-e a 1WCJitJ!
çcio de demonstrações púbU-caB, ?w 
clia 1 de .Maio e. em cafW afkiru;..ti
vo, quais os motivos. 

Requeremo~; que se solicitem · {lo Fo .. 
de!· E:\:ccutivo, por intermédio do Mi· 
nbtério da. Justiça, ~s segui.ntêB in
fonnaçõe>ii: 

a - Se é verdade que fórB.lu p1·ofw.. 
bicH.1.s quaisquer d-emonstraçõe-S pubH
cas, em c::nuemoração da. data de 1 de 
Maio; 

b -- No caso afirr,lath·o, .qu€,tis os 
mot:vos da proiJi.ção. 

Sala da.s Sei':.sões. 2 de maio de 1945. 
-- Otiwio Jv.f(lngabeira .. - José Augus· 
ta. - Vespq..siano lrfartins. --'- Cq,Jé Fi~ 
l.lw. - EpÜOf!O d.e Ca.m.pos. - GabrY.l 
Passos. - Lima C!t't'Ci.lca:nte.. .:... .Ru.i · 
Santo::; • . - Milton, Campos. - Bns.l 
Pilla .. · - Flores da Cu.râw.. - Ferna.-n
des Távora. - Jm·ací Magalhéi.es. -
José Cândido Ferre~:::. - Aloísio tje 
Carvalho. - .l!o:.Uas Oliin?Jio. - GH-
bcrto Freire. - Dcmid d~ _Carvalll.i 1. 

- Jose Bonifácio de .41zdra!Ia. - 1rftt~ 

ç cr. Ill{[es Pi:;~o. ~. · Al·uíslo Alves. 
Pcmlo Sarasate. - Arveuüro Figt~eire· 

do. - Ja.nduí Cn.:i'neito. -- Fernanda 
1Yó?Ji'ega. - João Agripino. - Plin' 'J 
I .. z:nos. Som·es Filho. - Erasto 
Gaertner. - Aureliano l~cite. - S~ve

ri~n.o · l\'1.:ne;.·. - Edçm.rà .. ~.?Tuda. -
G~~ntil B.:trre;;ra. - R-ui Pal1néira. --
A 1!Uczà.'J Font-zs. - A.yrícola . de B crr. 
ros. - Coelho Roc:trigues. ·- PL"i:> 
:Z::c;.rrcto. - Anie1~or BÓgéfL-Prado 
Kclly. - I..:nís Viana .. - Lic·w·gç Leite 
Filho. - Li·no Machado. - Lcâo Srlm.
J.;a~o. - - Dantas Júnior.,. 

- A impl'imll'. 

O SR. CAFH: FILHO - S~·. :Prt.r 
- sictent2, peço a palavra pela o::.·d~m. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
pa1a.v1·a. o nobre Représcntante .. · 

. . . ' 
O SR .. CA!i'f: :F'ILHO - (Pela or~ 

<le·m-1 C' ) - Sr. Pn::s!.çlente, a Ba1:.<:ath 
prog:·~;.ssista acomps.nha os· ç\.ois ,:e~ 

querimentos. Vota o ped~do de in~ 

C") N~o foi reYisto pcln rnfldor. 
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formações da . União. Democrátca Na
cionàl, e votaria .o protesto da ban
cáda comunista.. Isso porque nós, F..e- r 
pres~mtantes · do povo, parte da. As
sembléia Constituinte, · nesse a:Jós 
guerra, quando tôdas as Naçõ::s do 
múndo, mesmo aquelas que vivem as 

· suas grandes · crises, perm~ti!"am .· us 
comein:Orações do 1.0 de Ms.!o.. cós 
admitimos medidas restritivas ela L
Jjerdade, tais como a.s determ:nacic;:; 
pela Poiícia · do Distrito Fede:;:al, e :.>.s 
quais coincidiram - fixe-se aqui -
com o voto cia Comissão de Consti
tuição, na tarde de ontem, aprovando, 
inclusive com apoio da própria bs.n-· 
cada do P4 S. D. , responsável, no 

. momento, pelos de.<:: tinos do GoYêl'no, 
o inciso garant~d.or da liberdade ... de 
reunião. Coinêidiram cs medidas rc;3-
tritivas da Polic!a· do . Distrito Fe
de.::al com a aprovação de um inciso. 
a figurar na Constituição da Repú
blica, assegurando as liberdades que (t 

Polícia, sem justificar, já restringiu, 
.·ao proibir as manifestaç5es de 1.0 de 
· ~i o na capital da República. 

·Diz-se, Sr. Presidente, nesta Casa, 
que a medtda visou a ordem pú)Jlica, 
ameaçada por agentes ccmuni.sta.:s. 

O· Sr. Jo1·gé Amado - Tambéin na 
Constituição de 37 foi dito· que v'isa·m 
salvar a ordem pública, amea'çada 
pelos comwlistas; bem sabemos, po
rém, o que ela visou. Agora, v~1mos 

t~·ilhan<io o mesmo caminho. -

O SR. CAFÉ FILHO - Assim não 
diz · a Paliei".., Sr. P:esidentc, ma H c.i.i
z:: ::-. , os intérpretes da · neta pol,ici :.:'.l 
.CfUC as medida-s l'estritivas à li'be ::.·~jaac 

d~ reunião,· toma_das na tarde el.;..
1 
que 

a Assembléia Constituinte votni~·a o 
:ilic:so· asseguratório des5:a lib8r·df2. de, 
tiverant ju.strificativa . em ameaçz~s :\ 
o:rder·~ pública, poj_· plrte de agent(;S 

. comup.istc..s. · · 
Outra coincidência é que f:js me

clidas são tomaci::~s ; também no me.::m o 
diá; ou rio dia s2guü1t2 ao ·em qiw o 
I t :..rnarati rc.tcrva apcscntos luxuc.sm:; 
para o cn1. bai:~ador soviético, ~, ch ~:-2'::tr 

nas próximos d~as a o BrasiL Nã o c~J 

tel'lc1o .as. diretrizes do Covê: no. 
·O S1·. Acurcio Torres ·- V. Ex.a as 

-r,~ú.e1íõ.erá. . quando chegare!!l 8.s ü: 
formações peclk1as . 

o sa. · oA.rn I•'ILH.o : ·~ .. vou tm ... 
tende'!.·, diz V. Ex.a. E parque :i pc
licia :fo!·lle·ceu nota não · dândó e~-.. 

plicação ·é que ·eu voto . o protesto · d~ 
b n n cada comunista. E ·vot:Üldo:.o, 
quero acentuar, como' já . o . f!z d~rl.tlr 

desta tribuna da Assembléia Nacfonal 
Constitwnte; que flú -par t e, 'teste
mu~üia,- dos atoS que· . antecederam . o 
golpe de Esta·do de· 37. Vi, se.íüF os 
mesmc·s motivos, os mesmos·· -~àrgu

mentos e a.s mesmas p~la:vras pareci
d.as com as .de agora •. Fo:ra~·,esp~:mta

lllos, as grande3 al1'?-e~Qa's c o.n t'r a a 
o r d e m pública, que justificaram, o 
golpe de 37. ' · · · 

o Sr. Acurcio To;:res - Ttanquili
ze-se v. Ex.a, no tocante a golpe ·de 
Estado. 

! • 

O Sr. Plinio Barreto - . Não · há. 
. ? per1go.... , . 

O Sr. Lino .Machado , - Mas '. proi· 
bem-se, sem justificativa;· reuniões de 
op8:!.·ários, precisamente no dia· em que 

· êles se devem ·l'eunir, como faziam 
durante o Estado Novo: , · ' : 

O SR. CAF!t FILHO - l)iz.Úi ··eu 
que as palavras justificativas . de ,hoje_ 
sôbre as medidas restritivas · à -liber
dade, são . parecidas coin ptilavras de 
ontem. E Já agora onobre colega, .sub
líder da maior la, o Sr. Acúrc'io :Tôrré:, 
t:·anquiliza.,.me dizendo que não · -e.~
tamos absolutamente em véspera~ de 
um golpe de .Estado . . , . . . ;. · 

o Sr. Acúrcio ·Torres ..- · Permita. 
V. Ex. a um aparte, dando~me,. assim 

· oportunida de . de, num , contra~apai·te, 
responder ~o Sr. Lino li'Iachado. -P.: . a 
primeira vez que, por meu íntermé-

. dio, wna organizaçãÓ partidár.ia, . com 
a respons:1bilidade do Partido Social 
Democrático, que, coÍ1fcirme . dis·s.? :v. 
Ex.a há pouco, tem a respo11sabilidade 
cto . Govê.!.'no, p·~de . afirniar aos' mem
bros do Parla.mcnto qüe fiquéin tran
quilos com o espantallJo dos golpésde 
Estado. · 

O SR. CAFg :FILHO - Dls.se ~·cu 

qt<c havia coincidência de argJ.llnenta ~ 
. mot ivos, pqrque · no .inomento, .... como 
represen~antc do povo. ·e- part't( desta 
Assmnbléia,,. não -temo .o goi}ie de · E.s
t~ülo . Na confus::.6· que iü está~ na 
cli'visão d.e· fôrÇas e:r,n qu~ ~· situa t 
c ovêrno. somos uma fôrçâ que se ele· 
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-va e cria bases nesta Assembléia Coi!S-
-tituh'lte, pelo apoio que lhe acl\.·em do 
povo .. Atrianhã, se as fôrças reacior;.á
~·~as tentarem contra a pre3tig~o da. 
Assembléia Nacional Ccmstituinte. fl
q).l~in certos· aqueles que esü~.o mano
brando, ou manobraram, de que o 
p·o~'o se reUnirá. em m1a defesa, c 

. desarmará os sold~dcs que . atenhrem . . . . I . . . • 

contra ela. <.Muito bem; muito b3?1L 
Ptzlmas.> 

·O SR. LINO 'MACHADO S:·. 
Presidente, peço a p:.davra pala o'!:df.m 

O SR. PRESIDENTE- Tem a p:t
la\"r~ o nobre ·Representante. 

. Permita-me- V • Ex.a uma ob.serva
çãu. Não estava na p.resid.enc:.a no 
começo da sessão. Sem censm~a . ou 
c:::it1.ca - que 11\.inca faço a ninguém 
.-· .de·ro dizer que 11ão .t3ri\1 _penniti-· 
do. debate . em torno dêsse assunw, 
_poi-que a Casa ·deliberou que só se 
trataria de maté:Lia constitucional, e 
nós ·já. · ab~on·emos uma• hora da or
dem do Dia.r Ap~lo para os nobres 
l'e-ureselltantes, no sentido de se cil'l
gireni à, - m-a.t.éria col'istitucionál, 
CIUando obt~verem a pa!avra. · 
· Tem a. . pala;vra, pela ordem, o S:·. 

~ Liilo Machado. · 
.-_ 

. O ·.S~.. .LI.NO . MACHADO (Pela 
.o.rrt.m) -(.:..) -Sr. Presidente, n,ão me 
deterei' 11esta .tribuna mais · de 5 n·j. 
nutos·. Aqui . estou, . para esclarec'::'r 
um.' aparte que ofereci ao· discprso do 
óo~r~ Députa~o, · si:~ Caf~ · fÍlllo, apa,r-. 
te. tomado em sentido contr.ârio ·pelo 
i'lustre colega dà . hanc:::.da 'fli.lminer:.sc, 
sr·. Acúrcio . T.orres. . . -

- D~clar~1 ao Sr ... _C afê FiJ.ho, na cc3.
slão do s~u discurso; que · ag·ora, mt 
hor~ qt:e ·. àtraves~~n-ios, no inst::tlte 
qÚe vlvemos; quando s-e contenta o 'lto 
rlue' a polí0ia. práticou, ·e cb que ai:"! da . 
nio t:~n:t'os conheciniento p~rfeit6, prl~l-

. binào·, •de . q1il}lq,uer m2.11eira . . reuniú~s 
.operárias; ' no · diâ, precisamente . . em 
que· .êles se reuniam; ·durante to:lci o 
·pel;iodQ do Estado Novo, no s~u dia. 
de festas, de entusiasll1'0, de co~lgr.J.7.u

l,B.ç_pes dà. .classe ;.._ agora surge a !'lO

tícis., ; CQlllO em 37, pela. ps.lavra d:l 
ma.i_or~a1 de que algo de grave, de gr:l-

•' 
· (~). . <Nã.o I oi . revi!! to . pelo Ol'S.clQt'.) 

vfs-;imÓ, t~ria levado o chefe . de !'o
lícia a essa resoluÇão. 

Sr. Presidente,· e1n 37 foi, reabl::;n
te, assim. Estavamcs rtunidos, trar.;:t":' 
ll1avamos, todos, com os melhores p!·o
pósitos, com um sentido. elevado, ·com 
o .p8ilsamento nos altos destinos -cht 
Pátria, quando, um dia, aqui surgiu 
o documento Cohen, a qtie · se r~fe!'iu 
o Sr .. José Maria Corrê~. coinJ ES

pantalho, obrigando a Câmara a vots.r 
o · estado de guerra, pi.·olongado inde
terminadamente, por tantos meses, e 
que Í10S levaria, como llOS leVOU de 
tato, :::..o Estado Novo. 

Esolareço, Senhores, o meu po:ato d~ 
· vista, e,· pa:·a caracterizi-lo mcltm·, 
quero diz2r que· não foi p~la voz do 
Sr. Acúrcio Tm:res que chegou aqu ?lh 
notícia. S. Ex.a não podEri.a traz3r p'll1'a:. 
esh Assembléia, a p::üavra do Go
Vêl·no de então, porque era um .c;:cs 
mais ar::loro:::os e brilhantes batalt8.
dm·es tia oposição. Qm:ro frisar, aue
na.s, que . agora, como em 37, o C~o-

. vêrno, através dos seus interrnediár!cs, 
por via de seus delegados, ms.nd:1 
advertir-nos de um perig·o ·- ··pí:irig·o 
abstráto, perigo invisív~l, que; cert~·.

mente, está nos ar~s. e nos lçvar.i 
também a um Estado . No\7íssimo. : . 

O Sr. AcúrcúJ Torres ~ ·Perniit~-111;:; 
V. E.'{.a um aparte? 

O SR. LINO - MACHADO Estou 
falando pela ordem, mas . não.· posso 
nega: r o apa1·te que ·o colega das~j2., 

etiJ.obora · aqui· esteja ·depois ·.:de tanta 
b·enevolência. do Sr . . Pl'esidente, ccn'! 
áp:mas alguns minutos de prazo · p::ua 
r.;afirmar o que dissera .. 

· O Sr. Acúrc~o 'I'ô;·res - V. Ex. e. h& 
de notar meu propó:;;ito', lJelo que di.:>se 
há . pouco; antes do, eminente lider 
democrático, Sr. OtS.vió . Mángabi:ira 
ir à. tribunà justificar seu rec1uerln'ien
to. Havia apelado para a Assembléia, 
a . fim de QUC aproy3_sse ês~:c rcqÚcri
mento, e, 3.~sim, poder julga!' QS _atos 
do Govê:·no com pêrfeito conhedm~n
to de causa. 

O SR. LINO MACHADO - Ou\oi e 
discurso de V. E:x.a. e quiz apenas res
ponder o aparte de V. Ex.~- no ponto 
que me dizia respeito diretamente. 
Estou pela condenação Pl'évia ao ~to 

r 



da l?oJicia, .rri.lpedindo ret:.niões, 11a 
hora em q\Je elas ::,'{~o pcrmiUda:.; em 
todo~; O:s P?J:;;c.s, ·_que e:)'tiVe:.·um em. 
guerra. Na reah>::l.ade, ntto há 'l'llotivo 
p~..ra as::;im se B,f{iT, no instante em 
qu~ .a den:wcrP.ci.a. b1:e1.sildn' ..• 

O S.;-. Acún;t.o Tàrrc:3 - V. E:;;.;:!1 cs
t::t ~u 'lll·t'·'''l.'"'"'"'Cl'"' · l<4l V'"..,. '' . "'"-' J:JC4..t..~ .... \..: • 

O SR. LINO MACH !\DO - . • . vem 
rde a:::sentur sua lJI'imeh·a neclra a pe-• '· rira ~.ngu1ar, que é cstn Assemblêla do 
povo. 

Como .i.mpedir~sc CJÚC o poyo se 
3:euna? 

O S1·. Acúrcio Tórres - Há certa 
hlcoel"ê:r.:.cia da pa.rte elo nohre colega, 
pois ass:b.1ava o :::cquerimcnto de infor
maçõzs, ao .que me r~onsta, c d~clurn 

que não há moti vo::J . 

SR. L!NO MACH.~DO ·- Con1 a 
:me:::ma slncerldv.de e de~;ossombro c<nn 
".Jue, ante-ontem, .daqui aplaudia o a.to 
do Sr. Presidente da República, ex
tinguindo o jogo, com a mesma since
Jidnd.e e o mesmo cl.esassombr;o venho 
ticc1arar que não comprceilc1o como 
nesta hora sr. · proiJJam reur:iiões opt~

rárias, daquêJcs mesmos opcrálios qÚc 
cturante quinze anos, no 1 ele maio, rea
lizavam suas cornemorações, suas pas
~;e3,tas cfvicas, apoi . .s.dos. e aplaudidos 
pel::>. maioria do povo quer d'.izcr, 
de todo o povo das fHe!ras do P. S. D. 
Nõs óutros, <lem-oca·atas ~ince:::os, .opG\
sicion:istas, que ,assisti!üon à enxurr8.~ 
da do Estado Novo, ficamos na riban
ceira, esperando que passase a ~poca 
ditatorial. E agora, que se ~wh.a à üen
te do govêrno :O Presidente Ew:ico 
Gaspar Dutra, são precisa.mente aquê
les que apoiavam as manifestações, que 
as estimulavam, que as incentivavam, 
que as preprin:.,mm, os que vêm dizer, 
na. Assembléin, Constituinte, na CaS\l 
do Povo, que p povo ontem, querendo 
r~ilnir-se, pretendia criar - quem 
:::abe? - o estado novíssimo. _( Mui'tq 
oern; 1nuito bem)~ 

O SR. PRESIDENTE - Encerradr:t 
a discussão do requerimento de infor·· 
ma-ções 11.0 112, de 1946, assinado pelo 
Sr. ·Otávio 1\!angabeira e ouh·os, 

Os que o a]1rovam, queimln lcV"an-
tar-se. · .f.Pa-usa: .- Esta apl'ovado. 

o ret1,ue-rimento da banca.da .com u ... 
:ni~tifl: · qu~ se~ s·tlblfit!ticto à ~pl'eci~. çã.:o 

• I 

da Oasa em· t!uas partes, de acõrclo 
com a ·sollci tação do 81·. Acúrcio Tór
res, díz na :pri~w:ira parte·: · 

''Solicitamos, ouVida a Oasa, seja 
consignado em ata wn ·voto de· · 
congratulações a.o proU:tariarlo 
pe!a p~.~s~cm da dâta ·dt 1 . ., de 

.Maio". 

Os Srs. Representantes que estive- · 
re:q1 ele acôrdo com a mesma q;t .. ~iram 
levantar-se. (Pausa) • 

Està aprovada. 

lt a segu1nte a segunda. parte: 

"que, ao TI1'~Sl110 tempo seja. lan
çado nosso protesto contl-a medi
das arbitr.árias t.Qmadas pelQ · Po-
der Ex_ccutivo, etc. •li · · 

Os Srs. Representant-es .que a e;pl~o

vam, queiram levanta1··s!:'. · (PaU-Sfl,) • 

Está rejeitada. 
Há .outro assunto, que a ~fesa é 

· l;:;va;da 3. sullnlcter ã. apreciação ~a. 

Assembléia e que tem preferência~ por 
se t1~atar de medida· interna 'Cl3, Ca:sa, · 
d2 acô1·do com o Regimento. Trata-se-
cio seg·uinte requerimento: · 

· Não estando a.inda. firma-do de
finitivam-ente 0 cr-itério ela .con
tagem e~l'!--ta do l}TaZo ccmcadi~o 

à Comissão da Con.stitui{~o · paÍ;a 
e1abol·aç.ão do seu trabalho, re
queh·D se submeta ao ple11tll'io a 
propost~ de que a referida' ·con
t.a::,....:m · se · prccoda com ·e:;;cclusão 
d{')3 clias em que não hot1''é, Óu 
não haja, sessão mt Assembléia. 

Em 3 ele maio <le 1946. Ne-
reu R<-t:m~s. 

O SR. BARRii'TO PINTO Sr 
Pr esiciente, peço a pal~vra, pda or-
dem. ' 

O SR. PRESID.l<3NTE - 'Tem a pa
lavra o ncbre R_epresentante. 

O SR. BAR-RETO PINTO - <P~Za 

ontem) - C::) .Sr. Presidente, egré
gia Assen.1bléia: dig:o, siheeramcnte, 
que que1ia poupá-los da fsJJdig'n de me 
ou:rir ainda uma ·v-ez, hoje. · Nã-o pos
so, IJor.ém, c ~~-=~.:dar diante do n-q-t;~,_ 

" ("') Não !oi revj::;t:o pelo :ot·a<lor. 
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ritnei1t'b -~\-te S. Ex.•, o S1·. Pre.stdsnte · 
acttba. de submeter à nossa .apreciação. 

A Comissão Ctlnstitucional, pe.lo que 
ee vê da leitura do requerimento, no
tando que det'ltro de 45 · éliàs não pode 
con:cluir o ~:.mtéwproj-eto coni:ltitucional, 
em ve~ de atacar o prciblem.a c!c fren
te, pleiteandD nova prorrogaÇão, 111nça 
mio de um P.rtifício. 

O Sr. A mtt1tdo Fontes - Per1nae V. 
Ex." llrrt aparte ? Essa ptorrogação não 
dépel1deria dé uma réforma l·eghnen-
t::~-1? . 

O SR. BARRETO PINTO~· E' da!·c 
que se a Co~issão d~clarar que núo 
pode che~ar ao fim, no prs,zo estabe· 
l~idq, .será preferível que nós, que e.'3-
tamos elahorando umu. Cori.stituição, 
alteremos o Regimtnto, a.o invés de 
toreer .ct aplica.ção da lei, modiHcando 
os prindplos fundamentais .· cl~ dü:e~to 

na contagem dos· prazos. . · 
Cham.o a at'enç.ã.o do -meH Dobre co

lega, Sr. Amando Fm'l.tes, pat'r.t os pr<!
juizos que poderão a::l:rií·, amanhã, df'u 

aplic'açã:o 'de qualQlrer lei, s·e lTós, 1~

gh:la.dores; · 11ão dermos · a Justa inter~ 
pretação, de acôrdo com tcdcs os p1·in
cipios gerais de direito. 

O Sr. Presidente Melo Viz.nfl., l'e
.s~lvendo '\.~tna dúvic''ia · levr.nts,da pelo 
Sr. Acúrcio Tôrres, cb primeita vez 
NU que r-oe discutiu o problcn1a, quando 
ê$ti:! nobre colega achava que se d~
viam cm1tar apenas os dias ú teis, mo.
ntfesto~.i-'S~ contd,rlm.nente, em con
sonlncia coti1. os princípios gerais de 
<iit-.eito e com o ex1,n-.esr-;o na Introdu
ção do Oódigo CiviL Os . praz~s d-2-
vem ·ser corridos, desde qure não hou
vesse exceção de d iaz . 

· 8r Presidc:1te, posE.o fi.cal' em rr.tino
l'l~.; ·1nss a·chava, sem querer fBz::l' 
mna. criticR no S:r. Ne1·cu Rarnos, prc
ft:rtvel que disséss'€ú.1os a verdade, não 
lançassemos .mão ·de subterfúg-ios, ele 
inte1·pretações, visa11do a que os <li.as 
ele :não .realilza:ç{m de séssão sejam des
cm'lta.~cl:os· do prazG. E ' verdad·e cn.~e 

não reali~~uos se~~ões em vtrios dias, 
111.as todo:s recebemos os .subsidiGs 
in t 2 ~;r ais . . 

Enfim, a Ass~mbléia é sobtrane . . 
Quànto a ruim, prefiro ~-cmpre a ver-

dade, (mico elem~nt"· . que m)u!a ~.s 

resi.stências, que .s1atn s. incli.Ke~ença, 

<)U~ reno·va a fé, que ilmr.i11a oo. es
piritos. 

Nestas co-nd!.çõ2s, :?. pJ:~s?.:lta:·ei re
querime.nto ~mbstitutivo, no sentido de 
a. A~sembléín. Coi1stitull1tc conceder 
mais um ptazo de 15 dias. para qUe e, 
Gom~ssÉ.o Co;1<Jtitucional c-oncl'\.1.:1 a 
elaboração do ailtc~proj~to. 

Ehn·ia!·ei a V. Ex.~t, s~.· . . Presidente, 
dentro de um 1nirn.1.to, ~sr.c · reque'l'i
m-ento po!' es.3rito. (Muito bem) 

o S1·. Barreto Pinto cnY!a à. 
IvL:sa a seguii1tP entenda~ 

Begimen.to Interno 
No r..rt. 22, ·* 5. 0 , onde se diz 

·'quinr..e cilas", digá-.se tripta dlit;. 
S~Ja õ.a.s S2ssõ:os, 2 de m?.io de 

l$4V. - Barreto 'ptntu. 

O SR. ACURCIO TORRES -Sr. 
Presidf;nte, peço a palavra, pel~ or
dem. 

0 SR. PRE·SIDENTE - T~n'i a :P1-
1z-Ni.' 1' 3, o nGhr8 R2-pl'Bsent:?.+1te. 

O 8-R. ACUR'CIO TOB.RES (Pela 
otliem.) P) - G:·. Presi~i:en.te, a çle
Eb3!'3.ção quB a. C:)m}.s.':í·9,o Ovn.stitu
c:cnal próvcc3., d2 p~ute da Mesa, 
1u~te mom2n.to, s.:::•ã a mtü:i justa.. 

A Coáüssão :C ::;nstituêione.1, dcs-Lc 
:ma desigmrção, fundona, . no Salâ.o 
Nobre ct·êste P alácL, diàriam~n.te, al· 
g"i.m.s diu..s 1·eal'i~~tDdo tl·ês, ses.sõé.s, o 
QUê tem eu.lcorrido ps,ra que set~s 

m::nbroc;, nB,o raro c em muitos d~s
s:?:.3 cl.i:ls. chegutm aqui às 9 bon~.~ 

dn m;;,nhã e se l'etü·e-m somente pata 
as duas . r~feiç.õ!;s princ:psjs, em li
g :: hJs. intzl'\':1103, rcg:;::;3 se:mo.o ã c::t:~a 

08}1G~S dHS 24 1101'.1.3. 

A. Comissão ttn1 feito tudo, tudo 
t ~m dado de .i. em e5-:fô1-ço. en.t {! ~~ 

cEcs.-çào, p-ara qtie sejf!.!n ultim3.ê ;:;·s. 
tl'-1::tnto antes seus trabalhos . 

O Sr. S enacior Nere11 Rs.mDs, dig
no e ilustre Pr.2Eid:en.t:; da Comissão 
G0~1stitucions.l, bem qu\; podeJ.;ia t~r 

sug2r~do, .lH.sta, oportunidade, uma .r~
.forma tegimeütaJ, p9r::t qu2 .estabel~

c&ssemo.s cUato.ção do prazo atribtii:io 

t *J N~~o foi ;·;:vis to p.elo .o!'ador. 



à. Comi:::.são. Mas pref~riria , S;)nhor 
Pn:.sidente, solicital'Q de V. Ex . a ou
tn. meciida: que V. Ex .", não compu
t3.:,G.o 'n2sse prazo, que crítão seria 
c:mtado àia a dia - m.~smo porque 
"ir. E:x. 3 , para contá-lo, decla:zou aqui, 
ré:spondendo à questão de orclem que 
Lre a honra de levantar, que ouvir~a 
a Çomi.3são Constitucional - que V. 
E~= . a, repito, _ ... ?~o computando o.s dias 
de não funcionamento da Assembléia, 
nos · désse, com essa interpretação, 
m::.:.s, talvez, oito dias, que, acresci .. 
dcs aos (jua faltam para o término 
do nos:so prazo, qu:=. são seis, nos per
mitiriem, sem novo -::eba.te de ordem 
l'~g·Im:=nt::tl, t.raz:t o. projetr pronto, 
2,ca.b21do, a fim de que a Ca.Ea dêlê 
C.)nlieça e · delib2re a respeito. 

, O Sr. Costa Porto - V. Exa. não 
a8ha estranho que - não se tenda 
contado assim o primeiro prazo, vá 
se adotar êsse critério agora para o 
da prorrogação? 

0 SR. ACURCIO TORRES Es-
tl'a.nha o nobre Deputado que te:nha
mos ped.ido a V. F.xa. , Sr. Presiden
te, essa interpretação, no tocante aos 
dias da prorrogação do p1·azo, e não 
propriánien te ao prazo em si. 

Pelo ofício porém que V. Exa. leu, 
Pl".OVOcado pelo Sr. Nereu Ramos, com 

. assentilnento da una·nimidade da Co
missão Coristitucional, em sua reuni
nião de ontem à tarde, ocorrerá o 
seguinte: dando V. Exa. essa i~lter
pretação, serão descontados do prazo, 
já ·agora · de qu·arenta e cinco dias, 
aqueles em que a Assembléia, por fôr
ça do 'seu Regimento. não funciona · 
--' os -domingos - o que facilitaria de 
niuito o' trabalho da Comiss§,o. 

Pare6e-:me que isso facilitaria mui
to n1ais à .Comissão, ao plenál'io. e à 
Mesa~ do qlle f:e tivéssemos de p::o
cessar agora uma r eforma ele par te do 
Regitnento. · · 

O Sr. Jo;;;é Candido - O que el e
mandaria quinze dias, pelo menos. 

·O SR. ACURCIO TORRES - Era 
o que tinha a dizer, · para, ainda urna 
:vez, reafirmar que o que se encontrà · 
e:rpresso no ofício do . eminen te Se
nador cat ar inense, Sr . Nereu R ames, 
é · o pensamento da unanimidade; da 

Comissão, a qual como V. Ex&, sabe, 
Sr. Presidente, . melhor : do que· eu, 
tem representação de tôdas as cor
rentes · partidárias com aGsento nesta 
C::<.:m. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - A maté
ria sôbre · a qual a Assttnbléía · vat 
pronunciar -se . é a seguinte: . 

A Comissão requer se submeta ao 
plenário proposta no .sentido de que a 
contagem dos dias de que trata o Re
gimento se faça com exclusão daquel~s 
em que não houver sessão, quer dizer 
que não forem empregados em tra-
balhos parlal;t'len tares. · 

Os Senhore·s que concorda.ni com a 
sugestão trazida à Assembléia · pela 
ilustre Comissão da Constituiç.ão, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está. aprovada. 
F1ica, assim, assentada a int3rpl·~ta .. 

ção .de que a contagem do prazo ·pa1·a 
a Comissão é feita pelos dias úteis •. 

Quanto à emenda do Sr. Barreto 
Pinto, não. posso subllletê-la . à apr~

ciaçãD da Casa, porque implica . em 
reforma do Regimento Interno. 

Terá de ser emitido parecer sôbre 
a mesma, a fim de posteriormente vir 
a plenáno.. · 

O SR. BARRETO PINTO - . Se
nhor Presidente, peço a palavrà, pela 
ordem. . · 

O SR . . PRESIDENTE - Teni a pa .. 
lavra o nobre Represe11tante. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela 
ordem) < '~ ) _:.... Agradeco a V. E.--cce
lência, Sr. P residente, -a decisão qÚe 
acaba de tomar, embora .co11trá.ria a 
meu ponto de vista. ; . _ 

Se a A~sembléia, na sua alta sà.:be· 
doria, t arubém assim o entendem. não · 
tenho outro remédio senão o . de .aca
tar, o que faço religiosamente. · . 

l\Jrs, Sr. :Presidente. a prÚvidên2ia 
r or mil1.1 alvitrada era proví.dência . 
~incer:L porque. estan1os elaborando.· a 
Cartrt Constit.ucional e dando desde Já 
exemplo ao país de que esta questão 
de prazos poderá ser torcida. para · a 
esquerda ou para a direita, co:riforme 
fôr conveniente. 

C') Não foi r evisto pelo orador. . 
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.. Seria, pois, . Sr .. P1·esiclente, muito 
mais justo, muito· mais ·acertado . que 
~ Comissão Constitucional, que, aca
dêmicamente discutiu 30 dias e · que 
l.~ dias efetivamente trabalhou, viesse 
dizer à Assembléia que dentro de 45 
cllas não podé concluir seu trabalho. 

O Sr. Amq,ndo Fo~tes -.A Comis
sãO: Constitucional não ievou 30 dias . . 

discutindo, · acadêmicamente. 

O SR."· PRESIDENTE - Atenção! 
Está ·findo o· prazo· de. Que dispurihà o 
nobre ·orador. 

O SR. BARRETO PINTO -Ter
minarei, Sr. Presidente, deixando con
signado na. ata meu poi1to de vista 
- já ·não direi · ·meu protesto. Só te
nho um. objetivo; confor1ne tive opor
tm1idade de me manifestar: · que o 
projeto· constitucional seja elaborado 
sinceramente, dentro do prazo, e que 
a ,· comissão não tenha · de lançar mãq 
dêste ou daquele remédio, desta ou 
daquela forma - que eu não pode
ria nunca qualificar de chicana - di
zendo. que não são contados os dic;.3 
em que não realizamos sessões. . 

o . que propus foi, repito, medida 
sin'cera. A. Assembléia, entretanto, en
tendeu de moqo contrário, e só me res:.. 
ta, como já; disse, acatar religiosamen
te sua decis~o. (Muito bem,· 11'LU'ito 
beni.) .. ' . 

O SR. ··ALVARO CASTELO - Se
nhor presidente, pego a pala v1;a, pela 
ordem. · · · . 

:0 SJ:t .. PRESIDENTE_.. Tem a pa-
lavra o r.obre Representante. · 

O SR. ALVARO . CASTELO. <Pela. 
orde1Tz.) :-' Sr. Presidente; desejo . le
vantar uma questão de ordem, que en
volve , matéria constitucional de gran-
de imlJO!táncia. · 

Trata-E::e do ·r.equerimento n.0 100, d~ 
autoria. do nobre col-ega, Sr. Al'i Vian::}.. 
· Prelinúnarmn1te; cJc·,ro· prcstax al
gun;:> esclatecüneutos, para justifkar 
meu pedido. - 1 

Observa·se no ritmo dos .movi.m~n

tos na superficie da terra, em tódas as 
esferas da atividade, seguindo a oT
dem' natural das cousas, que o grande 
e po:lcroso sempre ~lbso1·ve a pequeno 

e: fraco, ora na luta biológica-: de(~ .. 
zouro caçador aba.tendo a ·aranha pe
luda e dos tubarões devorando ·os aren~ 
ques, ora nos fatos históricos da 'vida 
internacional como,- por exemplo, ·.a 
voz dos canhões sobrepondo-se· . à -de 
Chamberlain, a Alemanha esmagando 
a Slováquia, ora nas entranhas· dos 
próprios países como, para ilustrar, 110 

Brasil, onde o grande e poderoso Es
tado de Minas Gerais está absorvendo 
o território do , pequenino Estado do 
Espú·ito Santo. · · · 

Minas já nos tomou o municipio de 
Natividade do Manhuassu, hoje· Ai
morés, já nos arrebatou o município 
de Marechal Hermes, hoje · S. Manuel 
do Mutum e agora· 11os quer usurpar 
o município de Barra do S. Francisco, 
ou seja quase a. quarta parte do .ter
ritório espiritossantense. 

Suportando a crítica severa . do . povo 
e das ga-zetas, a nossa .bancada, · sem 
disthição de partidos politicos, aà :in- . 
vés de trazer os fatos ~ esta ·tribu11a, 
preferiu dirigir-se às altas esferás ad-
1nínistrativas do pais, em .busca , de 
uma soluç~.o han~onicsa . . o Sr. : }\!i
nist.rG da Justiça, sempre solícito,, co- · 
municóu-se várias vêzes com o: inter
ventor João. Beraldo so~icitando ~ sua 
interferência no sentido ·· de coibu· ~. 

invasão que se vem processando. nor. 
fôrças da ·polícia mo11tanhesa contra. 
Barra de S. FranCisco. · 

Mas, enquanto a ar~ia 'se ia ~sgotan .. 
do na ·ampulheta do tempo; . nada se 
resolvia e nóvos avances se foram pro
c-essando em nosso~ territóiio e· nós 
iamós "engulindo sapo s&o" <pérdão 
pela expressão pouco parlan}entai·) ·. 
por amor à paz c11tre · irmãos, . na. es
perança de uma próxh-p.a solução. t:l·a ... 
ternal. .. . 

Já não é mais possível contempori
zar quando· acabamos de . receb~r co
municaç§.o segura d.e que m,un~rosa 

fôrça polida! mineir~ se acl1a. apenas 
a oito quilóm-ttros da cidade de Barra 
de s~ FrancisCO; naturalmente p2.l'B. 

env.olvê·la num tloL-;ão, numa tá~ica de 
dolorosa campanha de co~quista. 

O interventor Beraldo tem afirniado 
!!to Sr. Ministr o da Justiça -que ab .. 
salutamente 11ao deu ordens para que 
sua fôrça policial se infiltrasse no tel'
ritório · espiritos.sant~n.'5-e . Por que t.n 1

• 
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H.·o o ·i~·tt~-rv.zntor n'l~w:~iro n%o f R F- vr, I':' r 
R S·Lt~ att-torict:P,d-e ol':dl.::mul) o ·<;~,'..~e c·:3.s1s 
f0:;:c-.as se r-etir-:::1li1? .. . 

N·o~sa l>anc-RdR t~m cr!v.i\~:-l..do esfol'
~o.s no sentido de uma :wluçfw p~-;.c:ífi

~g, para que n~o .:;e j'Oril}J:J.üt cs F~rne,; 
t'l.o afinidade entre rninoiros e es)i
:ritassante11Ees em .::onseqüência de ~tos 
aclnJinist-:tüivos ilnpP.triót.icos que dã.C' 
à Tormoza província de Minas, à es
t:."êla brm:).ante do Sul, o aspecto jo
coso de uma ltova Alcmsnha cOI'1quis
tando te.rritói·ios em busca de esp~·ço 

·vital, llUln choc:nite parac:l.oxo. 

Sr. Pte:sttiente: .A. Co11stittüc;ã0 ctB 
1:937, apesail.' da.s sua.s g:ra1u:tes falhas, 
t'JÕS t'érmo às :qu2st6es de limites entre 
E~tad-0s, vc.daltt:lo-lh:es quaisquei.· rei.
Yül4,icações 'tenitol'i.ais ·e credenciou o 
Serviço Geográfico cito Exérdbo para 
res0lYe1· e~sas questõ-es~ 0'-caso Minas
Espíl'itó ·Santo já foi resolvido pela 
resp-ectiva Comissão técnica ·q_ue fir
luou um. laudo, s€m -a menor eiva de 
suSi)eição e, pelo próprlo <iispositivo 
Dmnstituoio:nal dG art. 1:84, bse laudo 
P, A úLTIMA PALAVRA sôhre .R. tnR
t.2ri:a, · se'lild0 desn.ece:3Sá.l'ia .a cGnfirl1la-

. I 

çi.G l}elG Fr.esídent-e dà República, ba.s• 
hn:rd() sua publicaç.ào r~ara Gbrigat· -11.s 
partJes interessadas {t cur.np~·í-lo, a jtne
n·G$ (l\\é pr.eteüdam desr·espeitar e der;;_ 
presttgta!l.' o noss:0 glorioso Exêrcítc>. 

Está se corporific2 .. ndo a ameaça do 
gTande jur::.sta pa tdcio Dr. Afonso 
Fena Ju\1.i0r quando, eÍll um belo ·,dis
curso r>ronmwis:J o há };)ouco te~1po , 

disse que M:i11.as havia de ter un1 h.1gar 
ao sol nas margens do AtlánUco. 

Q St. Beraldo .está abrindo a picad-a 
Ptlê vale d0 S. Mateus para ntingíT 

. a: meta desejada. Por que o int·2r''<l'n
Hn· man't.auhês não fa.z o mes-mo i2.mn 

I 

o Ests.>d~ do R!o par{1, se as!>ier.lhoreat 
de Angra dos Reis eujas condições por
tuilifi..s são müito me-lhores que a5; de ... 
.S. M~tt~us e o canunho bem ina.is ·nn·· 
to para -a capital das Alterosas? l/.,!as 
o& St·s. Vale.-dares e Breraldo, os h'r.r

1

rã.os 
I 

Siames-es da polftica mineirlt niq ~e 

. atriscam e-m · tal a.ve11tui'a p:or.qne to
pa1i.o pela fr~11te as paderGSas f'õ;_:·ças 
poHti~RS fiutnin~rl.se e cari'oca l .gem.i
tt~tlt\J; numa edí.ficanté so!~dàrteci.~d~ 

ifft dH~iHt inU:f.l.n~ig-én.t€ à.fl. utü~~tlê 

P<tdcna.l que ~~:CS quere1'\1 ~ tStá.O C•Ô'n$" 
purcando. 

EJ.\1 nome do iloJJ~·c c an.gu;;;ttail:o pci·· 
vu E::p~rito~.antense, fat}o d-esta tribu ... 
na ch> por·o, ·um ve·tntente áp'élo· a·o 
eminente 'G::-ner?..l Euri::o Gaspar Dn
tr~., hC'l'-1(;~1\'t ·cte ~.çf\o ·e não ·1111lav!ra1,;, 
8 o Presid-ente de todc's os btasil:eiros, 
p:n·-a que s. Ex .~t se 1clig·l.i-e resol\'€:i' 
c2m a máxi:tT,a urg-ência tê.ro tno:rneüto
sa assunto dando a Céfa.J.' i!> que é dt 
César, cmu o ~'<Jt:tradQ rspirlt0 dt jus
tiça e amor ao :Srasil, yh·tudes que tó"' 
dos ,;,·e~onhee!:>mcs em S. l!:x. a. qut
s?l1.i incapaz de prRUcar o lcwe/bG que 
cl.eu causá $..0 mr.ü.or ctitne que .se Cà• 
nh&c.e n.a hü:tó~·~ a c.ri::.tã da · lmtne.ni
da·dc. 

Ag·o:·a, Sr . Pl'e.sidclüc, & q11estio 1tle 
ordem. · 

Pouc::> afei.tn à.s üor1ilas rcg-imentàis, 
solicito de V. Ex.e. o dhséqui'O ·d-e "IDO 

i,nfcrmar por q_ue; tendo sid.o a.pte'
~ zntado l:l. 22 'd~ âhril à M-esa, da OR .. 
sa o re.qtlcrimen: o n, 0 lOO, 'éi.à. auto
ria do Sr. Arí Viln1a, ~t,é ·a data 
J1l·c:::ente n~.o fci êle indtiid:o nl\\o. or• 
dem do dia .. 

O SR.. P:R,EISIDE!Il"'TE ~ S. , :mx.a. o 
s:·. 1\lv::;.ro Cil.-stelo soli<Clta i> . .l!A:esá. il1-
fm:ml'lr JJO!' QU'C n-ão te!·ia ~itlo iu.oiui .. 
da em Orcl~n1 'do Dia o :requr.rí·m-ento 
n. 0 .100. Devo eszl:~:::ecer a S. Ex .. a. 
que ê.sse r equerimento, c:nno n'lu!tos 
oütros, agus 2'dG.-I11 ·qtr~ a 'O:·dem tio 
D1a. fitJne lJlm p8uco cle5:embnraçada 
ps.ra nela serem incluídos. Sf; s. ~x:fl. 

já. houvesse feito essa solicitaçíí.o, hil, 
mais ten'ipo, o requeriirumto 11. 0 100 já. 
teria figurado na Ordem do Dia. Seut· 
1~ed5:do l:' ~.p.ecial, nãu PIJESO r~~·1D .. 
Além ct:S:to, -á.qui tem. sidó discntidM 
iúRtél'iR~ ele ce-rta urgênt.Jia, ret:u1i-an"éé.G 
d'e a1gumr-t fD l'n'l.ll , o 2.nda~nento Qêi!sis 
requeriment~. E;1t:..·eta11to, 3.ten.Cir,:l1clo 
a s. Ex .1.1., fai'ei co;nstar da Ordem do 
Dia de aP-lanhã o rúl'fu:er1:tne1'lto a ~ue 
alude. 

O SR. ÁLV.t~.RO CASTELO-Muite 
ag-radeço a V. Ex .11. • 

O :SR~ PRESIDENTE: """"' l"r,;ul fJ; pá ..... 
.l~.V..l.';t o S'e.nhtü· JPX•.tlu i Os.rn~dro, ora• 
GlrJr h1scl'itó p:n~ fl:',lát sôore 'R'ltbél'Ü' 
cotlstit1-l'Ci-on'àJ. 
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O SR.. J~TDüí CARNEIRO- Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes, . 
vimo~ oc~ar hoje a atenção da Casa 
com ar;n:::..lto que l'eptitamos de alta 
rele~{t.ncia nacional. Refiro-me. à pos
sibilidade de, nó Brasil, substítuír a 
relha. medicLmt individualista, anacrô
nic~ ·e mediGcre, péJ.a medicina social, 
a nova medicina a sel· estruturada, e 
racionalizad::l, em nossa pMria em ba
ses ,econômicas, sociai.s e preve~1tivns. 

Advpgàmas Ul'l'la mcçlieh~a,. que· seja 
função .social, s~nlço público para to
elos, medicina democ1·á tlca, em. v e~ de 
medi.cina aristocrática. 

E o façp, Sr. presidente, em nome 
ele cerca àc 15 a·nos de servi~os inin
terruptos, prestados à ·.nedk:ina públi
ca e priv(Lcla e, ta11ü:ém, em nome de 
um diploma de téc:lico ele Saúde Pú
lJ1i.ca, obtido no Ir_..;tituto Manguinhos, 
desta Capital. É autorizado pela expe
riência. e a ohse-::vação que venllo de
clarar:. Üê) 

O cre.sce11te desenvolvimento da ci
ência e da técnica médica vem ditando 
à .medicil}a, em todo .ó mundo,· novos 
J.'\.Hnos a .serem s~guidos, notadamente 
diante da complexidade do problema 
social ru.oclerno . 

Em n-ome do progresso científico in
contestável, face à ·questão social, mui
to se tem falado, ·1\l'l.esrno desta tribu
na, da m·gência ·de uma nova ordenR ~ 
ção' d'3.s no~sas ~.tividades poHticas, 
ccont.r:.üc:as e sociais. 

Planos l::tí!i.o têu1. fa.lt.ado a inspirarem 
di.r~tivas de salvação nacional no s~n
ticlo co:rijunto das ordens acima enu
mers.clas. Agora, no entanto, chegcu 
a 'VQZ ·ae se dize!' ao já proclamado, 
e~lllo r.c:;.·t.scimo do muito que se t em 
ü~to: não . é }.3ossiv.;l a ràcionalizaçãa 
aln'!.3jade, sem a p:utk1pação dir-eta d e\ 
1:nedicl::1à. 

lí: iuconc~!Jivel que se racion .. a.lize a 
~conomia sem a p1·esença efetiva das 
déncias médicas a lhe inspirar norma;; 
co11sagradas em favor do seu engrancl.c
cimepto e· da conserv::Ú;ã.o do poten
cial h·to."J.1a!1o, que lhe é inere11te e fU::n
dantenti21. Idêntica estJ.·anheza foi 
o~j.eta .n.q~li ,do eminente Dep.utado Se
nhor Eermes Lima quan<lo, em bl'i-
1hl:l.ntc · ora.ção, nos pós em desta,~u.e os 

defeitos e COl:trequencias da nossa or
ganizaçio ecoi1ômica tradicional. 

Teremos que nos harmonizar censo ... 
ante à. experiência. de outros povos, 
que nunca reconheceram tão inopet·an
te separação. Para que pcssamos a com-

. panhar os surtos do progre.':iso gerflJ 
urge, em nosso pa~s, uma. organização 
racional da medicina, em novas bases 
econômicas, sociais e pi·eventivas. 

A história evolutiva das ciênciàs mé~ 
dicas criou etapa.s distintas 11a v:da. 
da medicil:i.a. De Hipócrates e Galeno 
acs dias de hoje 'medeia uma granc.~·3 
distância . não somente calendt,
ria. A evolução médica vem .desc'ie 
a Renascença, desde a Revoluçr.o 
Francesa, qUe a imp1..1lsim,1ou mesp.1o 
como movimento de objetivos es.sen~ 

cialm.ente políticos e soc1a1s, panl 
culminar, singularmente, no Séct~lo 

XIX com Virchow, Claude · Bernard, 
Pastem·, Ebdich e muitos outros. : 

Q Século 'xx, entretanto1 justame11 .. 
te cogn01ninado c século social, . apro
veitando qs not/iveis descobrimeRtos 
acumulados, $Gbretudo do século pas3a
do, que d.eu à medicina a catego1·ia. d<; 
ciência experimental, tangido tan1bém 
pelas tragédias das conflagr.ações, fêz 
surgcir o àespertar do sentido sociaL 
da medicina, criando para o Mundo 
uma nova ·e florescente Ciência,, .q_;.íe 
é a. MedicinR Social, aqui e11:tendida 
na sua .a<!ep.ç.ão mais ~mpla e univer~ 
sal. · · 

Também oonh.ecida. por socjologia. 
médi-ca ou mreclicina sociológica, antigr,~, 
em seus propós.itos ·e novíssima em 
s~us métodos e sistemas de estudo:;, "
Medicina Social foi definida ·por René 
S~nd como sendo tl'ma capitulo clas 
ciências sociais, que estuda os iaotcre;õ 
médicos nas questõ-es sociili.s ou a in
fluênda da:s 'fatores sociais nas 17J.Ues
túes mé-cii.cas. Os seus mag·1.üfíe:os obje
tivos t êm sido sistematizados por 
mestre.~ de vã-rias esc:oJ~s . O pro.f.esNC;.· 
Lennhoff assim a da~flfica: 

1. FisioZogia Social, que compreende 
o e-:;tudo da alimentação, da habitaç:=ic, 
dos sa.lários, do trabalhador e seu. ofí-· 
elo - tudo do ponto de vista sociaL· 

2. Fh·inpa.tolorria Social , que consi
dera o crüne, o alcoolismo e as to
xkomanias, :a fa.diga, suas.· caulia~ e 
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. co.nseqüe11cias, a _carência a1imen~ar, 

... _ :ts_-doenças soCiais por excelência ct u· 
b ::- ~·culosz_ e niortalida.de infantm, o 
t1-.~1balho das n•ulhere$ e mcno!'~s. o 

· trabalho noturúo, as doen,ças profiS:siO·· 
r1~is - o urbanismo e o t1;áfego, os .ruí-. ' . 
cios os _acidentes no trabalho, ·a im·a--, . . . . . 

· li dez a velhice. a d8SO~upaçáo; 

- 3. Terapêu.tiéa Social, na qual s~ 
estudam tôdas as -medidas soc~ais C:.e 
prevenção _e tratament-o, _ abra:n;gfndo 
as obras individuais e públicas num 

-vasto plano de ass!stência sccial <~e-_ 
-gui.-os scv.;iais e filantropia priv~d:::, ~ ; 

4. Profilax-ia Social ou I!ig-lene So
cial, com os métoáos da eugené5üt, da, 
puericulttU~a , dos c:->:ames periódicos da 
I)opulação, - da su 1. educação . sanitá-
1.-ia~ das leis d~ p:·Jteção social ao ·tra-_ 
balhador, ·da ·1ut'.1 contl·a as doe~was 
rr::8:ltais e traJ.l.smissíveis, agudas ' e 
crôi1ic:1s; _ 

5. -Anatomia Social, que considel·a 
o estudo da. antropologia, o· prohlen~a 
racial, bem con1o ·o das migrações: 

6. · Política Social o-:.t Demologiq,, que 
slg11ifica o estudo. da _populaç~.o no 
3ehtido político, pl·cinulg-ação dp ' le:s 
sociais adiant-adas. 
- Como se_ vê, à -própria ciência mé-

. dica :rela.cimiada intimamente ao meio 
que a -cerca . ou a -sua consideráção 
ob1:igatória a · todos ·os problema~ -qu~ 

influem direta ou indiretamente s&b:·e 
~.s atividaqes fisic~s e ·psíquíc~s : ~ó 

t10mem, vista como unidade política- e 
, ~ . . - . . I. . 

sócio-económica. ~ · ;t Sociologia, a 
_Economia Política, o Direito, a. .t}dmi
ni3tl·ação. É, enfiin~, uma · sup~f~str~· 
t~ra~ . - : 
- Poi· tudo isso, vê-se ainda -· clara

mente, -Sr. Pí:esiden(e, ·que,-pela mag
ú : tu-de do s-çu · p<·vgráma de -ação 

_ públfca, a. nova medicina poderá exer
•· c-er e já, vem exercenqo papel. subs

t-ançütl 11a Vida dos poV:os·. -Ela f que 
tealkà, por tôda a p~.rte, · a · m:ucha 
~scer1?1ente ·ela civiliza~ão: do pro~res~o 
do . genero humano, _ mtm1ament,.e -- 11-
~ada coino·_ se . aclla ao -coração . do:s 
t'cuórnenos econqmicos, políticos. e so-
ciais. _ _ 
.. · Hoie-, fisiologistas e economista~ tra
balham unidos no cálculo do val9r 
econômic_o das diversas. fa$es da, Vida. 
hum.a.n.a. nas socíedad.as sadias, corno 
ú rrt.bém a.:pred:ún em têrmos ecortómi-: 

cos os gastos de enfermidades _ nas. !o
ciedades ,biologicamente inferiores. -~- . . . - . . . . . ~- . 

Queremos cr0i', todavia, que . o ~}li
rito · m;.scente dessa valorosa •ciêl'l~ht 

a-inda não lJene.trou amplamente\ em 
nô.5so país. Isso fàcHmente _ àe .. com .. 
preencie, antes dÓ màis, pela expmsio 
das própria-s cifras esta.t1st1cas~ :-. 

" . . . · ' • , .· _ .· .--; 
Para não nos confundirem com a. 

ut,opia, -primeiro de - tudo, • ter~rpos 
q~e ·no Bn·.s!l, partir • de ·um ·ponto 
material, que é · a re:1lidade -grlta:nte 
do momento. A:3 - dificuldad~f? eco
~1ómicas ·e finallCeiras-- nãq ·nos p~r
mitem o aproveitamento -cle tôda~ as 
1!1ovações', mesmo as -nuis proveitosas. 
Mas não pçden1os permanecer -nes,.c;e · 
·•st:ú.u-quo" itual, que é compróme-

__.tedor. · · 
~ fórca reconhecer que a medici.na rio :Bra;il · ainda não conhece. -in:teira

ment~ a é-tter!são da ·nossa. . Vti~1ada. 
e rica patcilog·ia tropicaL 'Apredita
r . ~s oue ao lado da feb:·e amai·ela. silo:; 
vesttê, da leichmaniose · vjsceral, -'da 
febre de Malta, -outras -entidades-· mór
bidas ainda . poderão · ser' · descobertas 
e estudadas. Não sabfmos, aci certo, 
d.e que morre a nossa-].)'opu'íação. ~ ':A~Ii
da. não 11&, em :nos.so · ·paiS,' \nn: ,<:ij.s- ' 
tema · cie cm'l.-tróle · das cal.isa8· da. mo~·- 

talid~4e _g·eral._ · o qtie ,_ 'tEmias~ ,. ~~\(a_í
mente, riêsse .particular, _ é mera és ti .. 
mativa ~ ao'; aca.So, - simpl~s ·_ palp(tes
~iagnpsticos, quase --~efr.tpre dáqds' .Pefos 
oficiais do registro civil, quando che
gam a _opinar em tais càsos, salvo~ p~ra. 
11oru·a nossa~ meia dúzia -de ·capitâLs 
brasiléü·as ~ · · •. · ~ . -~-~: :. · • :_ · . . 
: o :Si. BaÚ~s Ta-á.tres :..._:v,:· ~~~·~r
mite tún aparte-? · ... -' _ - ·'• ·. _ .. .. -:~ :--'~· 

. . . . ·. ·. . . . ~ . ,, . ··, '• , . ~·. .~ .: ; 

O SR.• ·JA:NDUI C .• \RNE!R_O, -::-: .. Pois 
não; _, . _ . _ -. , -,; . ( : . : 
- o S1·~ .Bas.tos TaviLres · ..;__ .Eetou .pu
vindo,.· com muita atenção, . ~. Je1tw·~ 
d.o :trEJ.balllo .do _n_obre , colega_, ·_ e ~o~ o 
de ver v: -EY. .~~. ·re:Jpetir o que h&_ pOU,eos 
dias :aiii'mei. desta trib'u.na:. que,' a~
~ar de -j~ _ possuir o .Brási)_ técn1~o8 --. d.e 
comnrovada con1netênCia~ . não . esiam0-5 
entr;tanto,_ aind~ apa\·eihados, .qJ,iel· 
m&tel'ial quer cultm·a.imen:te~ pe.ra fi.
~er estudos e estatísticas . ealcadoa ~-em 
bases científicas qu~ -_ - !nei·eÇa.m _ nà&sa. 
a tençã.o e nosso verda-déíro - coneeit() 
científic-o. 
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·: ' o·SR·~ ' - - · J.AJ.~UI . CARNEIRO · 
Agrâdeço · à -aparte·. V~ . Ex~a. verá,' no 
flm ·do Dleu discurso, que firo· o assun-

.. ta:.tnesmo ·.de·-: frente.· 
: ·1 • .. o · atraso · da medicina no Brasil é 
· igualinerit'~·~ um. defeito de organize~ção. 

,1 v • ,; • '" ~. \ t; . • ' I ' . ' I • ' • 
1
.' · ' ' • • • 

··-ImPõe~se·· c9mo imperativo .- das . ile-
ce.fis_idad.e~ _._públicas, uma nova, orde

. n,àÇ_ãp da .. .riossa pledic~a. 'a começar 

. :PQ~ . ·:no:vâs -diretrizes ao ensino, }, pro-
-:fiSsão ;: médiGa e afins. · -.. - . . ' 

·-. 'Quarltb' ao ·ensino médico e ainda o 
de~ ~-armaCia, odontologia e enferma-

. gem, : o nO.sso, pl~no · de ensino e siste
ma pedagógiéo necessitam evoluir. Te
teri1o8 ""que }Jens~r na . urgêncüi· que su .. 
~gérem·'os grá.ndes problemas sanitário!? 
do . país, · os quais · exigem sobretudo, 

--.. pa:ra ·· as _.suas sóluções, a p1·eparação 
mtits· abreviada ·de · profissi.onais · quali
ficados. ·. -Ein. tais conjunturas, · pode

. ~e ; ·mesrrio prescindir dos ·aspectos e:m
·ditós· ·ou· :acadêmicos da ·cultura, ·para 
·.se utilizar; ';apenas, · o .· ens·Íl10 funda
méntal. ;com··a preparação técnica es

. pecializada. -· 

·;o s~. Rui Santos - Rá dois anos, 
o · · Gov'êmo! ··reformou a · legislação no 

·q~e t®a._aos:.exames :ele · habilitação, 
re'ti!.~Ü'lclo :.·· :dêles o · exanie :de . Soeiolo
gla. .' :AJ,egdu - ·e. isto 'é qÜe é estúpido 

·. 11,~ste.' . s'é<!ulo· ~ que o. médico não pre
cis,àva. 'tei• conh,ecim:el'Ító,' ínesmo ;ru-
.di~n~úít.ai·~ .éle ·. sociológià !. . · . . · 
' , .. . ' . .• ' • 

·:0 'SR. · ·iANDUl - CARNEIRO . -
_:. AgraQ.eço .. o aparte do nobre colega. A 

experiênchi de outros paises, · qu~ . ado
taram·; o · prog:rama da formação . dG 
téentéos em . correspondência . às neces
sid::tdes. ~copôl.Jlic_as e so.qiais, .. ~ favo
ravel à'medida,' pelo êxito alcançado. 
Nesses -paises, a . medicina como oficio 
não comprometeu o E:eu nível cultu-

. râl. são edifiéante5 as lições da Amé
• i·ica 'do ' Norte, · da ·Rússi::t , da Alema
. ·,_iha e' :.Austria. No período histórico 

'cÜ-{ c6lónizà.ção _americána·, meados do 
.sé·cUlo ·passado;· o govêi·no "yank{; e' ' 
~tevé que- -lançar' m ão do recurso da 
forma:çãQ- de médicos té-eriiCos eni esco-

. l~s ,,. médicas' rucliinelitatés. Ninguém 
11o.té -descoriliece:.· ó elevad'o' grau de 

· C\.rlturâ. 'é ·éápaci'dád-e cria cíora da nie
. dicinã." américãnà; do ·. hor te', verdudc~i. 

l 'O padrão univel'sul, · 

A U:tiião soviética. · é outra · grande 
escola no que r·espeita ao assunto. A 
não ser o aspect() politico, que· lhe ele;;. 
virtua o conceito. de excelência, é' digna 
de ser estudada atenciosamente a ·nova 
orgaruze..-Ção da · medicirin. · na. ·Rússia, 
que ali acompanha os esplendores das 
conquistas econômicas. Ao invés' da 
·queda do índice cultural médiCo, o qü-e 

· se_ assiste ri~quele imenso :País é a des
censãó rápida dos· seus coeficientes sa .. 
úitários a pontos ideais:. E' a assistên
cia efetiva da medicina !ÚJ . erewiinen
to econômico da nação. 

NQ B1·asil, . wn · "standard" · mini
. nimo de · exigências, baseadas na ' v o
. cação, poderia, também,. ·ser ··estabe .. 
lecido nesse mesmo · campo . . de· idéias. 
. . ·ciência e técnica pro!issioriai. rião .. sc 

.· confundem.·.· A·. primeh-a se · edif·ica: no 
silênCio ·propício dos ·institutos, às 

. custas do sacrifício dos .sábios. Os seus 
sacerdotes :não podem parar, · pelo· bem 
da:humànidade. A segunda; decorrên
cia da. priineira, tem; esseneiàlment:e. 
sentido pragmático.- E' instrumento dt: 
rotina, ·destinado a acudir às-necessi
dades humanas, a colaboração do· pro
gresso geral. A missão .econônüca e 
social dos seus agentes -se . executa 11c 
campo raso da luta cotidiana . pele 
idea1 COlriUM do ·. arrerfeiçoamento ; ela 
l'aça e· do engrandecimento ina.têrib.l 

.dos povos . . 

·De outro lado,· a especialização é ca.: 
ractefística ·dominante da ciência · e .da 

.. prÔ!lssão em· nossa época. Um impe.;. 
rati\'o .dp trábalho médico; que . Se" CO

letiviza, nat.uralniente, como imposi
çãó da's . conquistas mooel~nas cientifi
c3.s' e técnicas. A velha. medicina, · do 
médico . artezão, que tie bastava-. com 
um termômetro, um tensiômetro e 

. meia dúzia de reativos quíinicos, cedeu 
lugar à ·nova 'medicina do· metabolisp:lp 
l~a.sal, da microscopia em ativid~de, .doa 
Raios . X , das dosagt;ns · espeeíficas no 
sangue. Os laboratórios. hoje · ~over
~1am os · diagnósticos) .. embora sem pres
cindirem das luzes da inteligência~ do 
raciocínio e de outras faculdades -pe
culiares ao médic_o. 

O ·Sr. "Rui Santcs · - ' A espeCializa
cão está · certá.' Ela é uma. riecessid~
de: . mas ·não como so. faz . no Brasil, 
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em que ~ica cnta.se qu~ limitada., em 
vc:d~cle, ~ m~1 'c.núncio de .jm·rwl. 

O SR. JANDUI OARN:fiRO 
· Como ncontece r.a inc~ú.:;~ri;.'., a m-8.::i-· . . . ' . ' . . ' 

dna só poderá i>er ex(;.rcida c::;m ~~i-

ciência por cqtli~~cs esp:>.cializ.a.dHs, :;, 
r:crüço de cu3tpso · anarato ~n/3trum~·:n
tr!l. · D~s8e f::..to notório, decorre o fe
q.ômeno hoje lmi VE~rsalm~nte obser
V<:ldo ·da coqccnt.r8.(::2.0 dos serviçcs 
n1~dicos em zonas de 9lt.o padrão ·de 
\'ida econômicb. em detr~~·:pçnto pas 
regiões 1nencs ÜJ,Vo!·cciélas. ~sse m~d, 

~lo entanto, poderá ser ~an<>.do, qan
do-se ~ 1~1edicina novt>s !::-:u:es econô
mic:;~.s. 

Chega a nonto de se indagar aos 
enciclopedistas, aos ortodoxos do ac:::.
üem~smo 'Ql~iversit~riq, se permit.is~e 

·~ nossa. economi.:>., com qu~ p~s~oal 

poderíamos equipar suficientemente as 
nossas instituições nosocómiais, cen
tros e :Qostos de saúde e]l:istêntes e os 
recla~1ados pelas neoes~idades c.oleti
\.:t~? Que mal poderi~ advir à ciê!l
cia. e à sociedade se as tarefas pa,r
ciais da, Totina dêsses ser'l!iços, raqio
lógico, laboratorial ~ qe enfermagem, 
no seu sentido · amplo, fc)Esem exe
C4tadas Dor técniG{)s de í"orm.acào 
mais ráplc1a, en.;bor~ supetvis!ollados 
pelos de formaçã.o completa? Têm as 
indústrias e o tnihalho . no Brasil a 
indispensável assistência da sua. hi
g:ienet aplicada em suas finalii:iades 
c:.con(}micas e de soliqar~edade h 1üma-, 
na? Vêm senpp as ~scol~s brasileiras 
r.iev!q~me:p.te assistidas · pela::; , cO~tse
lllos il11prescindiveis da higiel1e E.sco
lar? Ven~ se exercendo no Brasil ~. 

higiene da crianca. em tô~ia a suo. ple
n~tude pre-conccpciona~, pre-na:~al . e 
post-natal? Tem o nosso po·ra cduca
ç~ão sanitária para a sua auto-de:!'esa. 
ou prepara.ção psicológica para as cr.m
panhas da Saúde? Têm as nossas or
~;ani~ções 11.1éãico-sfl,nitárias . cuitda,do 
u~riamente do problema público e . 110-

cial da- alimentnç:ào, cuja púiítica é 
considerada fundamental pr..ra o nc;: 
~·o l~ovo? ·per6untaria, afinal, com que 
i~.atro de recursos econ.ômicos os mé
cUcos de hoje, em sua quase tota!i
fl.~cie, conseguiriam forma~ão es31'ecia-

hzada ! it1~1n .. ~1eutal h~npre.s~indtyel 

~. !JrPí'i~ár.. q~ 'i·e!rdtúlcira · nlediçilta? . 
l3r. Pre~íden~e: - A cvoluç~p . da 

U:~:1ica moderna, QS dc;~cpbr~i!ue.Pt® 4a 
ç.:f!1~r,;ia e a . ql.~e~t~o spç.:ia~, impOO.rn 
no,·os bm·i:?-ontes à orgfi.niza~~~ . : (Ío 
no..;;.so ensino méclico e· do c~e1:dcio 

da me~Udná pÚ)Jlica e pri~/<?.da · em 
nos.c::~ pátria. 

l~ão s~ queira p:dgJ.~· c\a m~qicip.a 

Ú'""'''iJ"d;C·11C;A ~0 1.)"'0C""'':'0 ,.,...,.,;.,.1· a;.,.l.P.l.S 
...,a..J.J"' v ~· . ·J.'-~ ,.., 4 . • l • \..1~1-• , .~";J:v.~\· ' ·,.·~r?"' 

cconômicr-:s. 
O no3so enGina mblico universltá

rio não nes dá p1·of:.~riPnRis bastante::; 
P0ra os atz:~dimentos c.as· l10S~~S m.úl
tipls.s necessidades. 

A~irma-::se que há pletora qe ~lécli

cos nq Brasil. enqur..nto que, ria l'C9:li
tia~e, o que llá. é plctw·a de do-entes 
e má çUstribuirão dos pou,cos méQ.icos 
de qu~ qis~Jomos. Vemos ~édicos in~.
tivos, de.<:hproveitado.s e gl'an<les mlí!-s
sas de enfêrmos abandon?vdas, $em 
poderem utilizá~lo~. 

Contamos ap,enq.s 18. Q~ ~+édtp()s qi15-
tribuídos em todo o terl'itód~ llació
nal, para· um~ população çle ·i5,. Ipi
lhões de l1abitnntes, al~ tncluí~os pro
fissiona.js livres, fW1Cionaliza(tos, ex
perime!Jtadores e honien~ for~ ~il qu
reira. Dêsse córn.puto geral, dois têr
çc.s estão nRs c:;;.!)itais, o · rest?,nte lo
c;~lizad.o por todo p wtsto· interior bra
sileiro. Somente o Distrito Federe,l c 
São l'aulq concentram mais de 9.000 
r.1édkos, ·ou r.e;!a, mr:.is ;:la m~tade _do 
total de médicos di.::;ponívcip. O mes
rno fenôú1ena ocorre quantQ a puqr
giõe~-ctentistas, farquwêuticos, ~U,fer

meiras-e:d.ucadm·as-.sanitárias de :Jervi-
ço social. .. . 

Exi.stem em todo o território n~.cio· 

na! 7. 601 cirurgiões-dentistas, ci?Ete:J a 
metade ocupa atualmcnt~ o prô3}X1l'o 
Estado de São Paulo, um quarto tra. 
b:Jlha no Distrito Feder~l e o restà.n· 
te . se esqallla pelas ciemais müd!ldes 
ela Federação. Não ho'uvesse o auxí
lió cte cêrca. de 3. 500 práticos de odon
! :;l<J:~·b., cle::br::t v;"::~cl·r.;f': rJos s€l'tõ~s, oon 
qnaís também se distribuem no ter·· 
ri tório nacional naqq~la · mesma pro
porção, seria uma. cala midade iq~ pe
lávcl. 



E os far.ma~uticos diplomados? Em 
nútnel'O de 9.026, mais 'da metaQ.e exer-. 
ce & . .profissão no Estado de R Paul9, 
isto é, 5.457. Cêrca de um quinto do 
total ~erve ~o Distrito Federal c Mi~ 
nas Gerais, os poucos restantes se · es~ 
pali1an• pe1.as ·capitais e cic;lades de 
tcd6 o ]3r~sil. Quanto aos práticos 
de farmáçif:t, heróis do interior brasi
leiro, são em uúmero aperuls · d.e 3 .158, 
(1Ue seguem a mesma norma de di3-
tr:ib:rtçáo do:s prá. tico.s odon to 1 ógico::;. 

Em face da a.furmante · es.cas::;êz dês-
ses )Jl'o"Iission.ais, é redllndante dec1a-
1·ar que não foi feita · para ·ser cum
prida a lei. que regula, atualmente, o 
cxe1·cicio profi~siorial. da odontologia e 
d& farmácia. Nqs Esta~los, para ie 
atenf}.er a urg·ent~s neces.sidRdes dtts 
POP\.l~~çÕ€s se é fcrç;;>.<lq a re.~orrer à 
btirla. dessa lei federal incoerente. 

N.o que icspcíta à ·enfermagem, di 
zem os ma,is -' not~veis . organizadores 
cie higiene Úública dos Estados Uni
elos que un1a enfcrmdrà de saúde ·pú
blica, Umà. cclucacfoi·a SP.'.1itÚEl, não 
pod: servir razoàvelmcnt.e t't niais dt' 
cinco mr habitantes · de uma locali
dad.e. 

Diant.;; \l~.:;se i:.:ritél"li..i. 4~i G á )Jf.'-~ ' ;~2 

yankee'. · ests,belece, ' 'eja,.mos ~ . . que 
oco.:!·e entre nós. E:{i:::>tt:m no .Bnt::il 
nito e.scqlas . de enfe~:magen.1, cllam~das 
de alto pad1·ão. C) protótipo ~ a Es
<:cla Ana Néri, sediada nesta Cap!t;:1.l, 
as demai:'l ," em São Paulo, .Belo l-Iori
'lontc e Niterói. s.âo · equipar:;;.das à 
Pt'Íl11eira. .õ.lgurnas deptas ainda nào 
lunclqnam. A produção até hoje foi 
c!. e 3. 226 e n(~1·meü·as diplomadas. d.es
tas, grande· número se achn, fora do.s 
no.ssos serviços de s.:-. ::!~c pÚblic::t, po~: 
''.ào lbés coritirt:m os vencimentos das 
re))artlçõcs sanitárias federais e es- · 
taduais. 

De início. essas e~colas de enfer
m::tgem exigig,m, para , o ing:res,c::o de 
c:, :::~ ;~1:. ":-: ::. s .. penas o c~rtifieado df~ 

aprovação dos exames ' · secundários, 
feitos em cqlégios ·oficiais. Cursav~m 
três ano~ mi. escola e dela saiam en· 
fern'leÚ'l?.s ci~ bom ·~1ivel, tipo eclético. 
Ainrla. a ssim, o número dd a.s st>mD:'e 
foi insuficiente. 

Hoje, ~~as e;;c~las passar~un ao .do
mínio université.1·io, as · candidatas ao 
seu -ingresso tzrão que exibir ·aléui cio 
certificado citado o do cur.so científico 
concluído. Ao invés de três a11os; se 
ehstoceu o curso para quatro, .· com 
um currículo . de mais de cinqüenta 
màtérias. Com isso, i!l.dubitávelmentc, 
se pretende formar acaclêmic?.s para 
os serviços d~ ~nfel'magem da r .. ~.~~::;a 
S8.úcle. 

Talvez não hp.ja mal em· que conti. 
nucm as escolas de alto padrão, mas 
o de que precisamos é de bvas enfer
r:-.ciras, de fol·rru-tção mais rª-pid~, con!o 
, · viáyel, para o atendimento d:1s nt: 
cessidade,s colc"~iv:u. 

Não se pode c:ügir, por outro h=tdfJ 
das vil'tudes tradh::íqm·,is d~t prófis~ã:j 

médica e afins. sacrifícios além dos 1i
mites humanos. Todos devem ser co~ 
locaQ.os :- s:;!·viçQ da coletividade, sem 
privilegies, ·mas com àlre!tos legíti
mo;;, qut:, lhes assegt~rêm e tt sua fflJ 

mília vid~~ condigna. sem explorarem 
nem se c1eixarcm e>~plorar. · 

Nada mais contracli~ório, Sr. Presi
dente, CflJe o exercício liv1'e da tnedi
eina, pomo normq, em üma soel~thde. 

O paradoxo que· essa atitude represen
ta é sobrctudL anti-social -~ anti-eco
nômico. Defendendo a e:rdsténcia . de 
doentes e ··de enfermidaà~s duradon
·ra~:. com base da sua econom~a: ou so~ 
brevi 1 ência, o médico comeréiant~ 

re :.>.:· .a a p1ecticina apenl>K curativa, 
que é pela sua natureza, ip.sufic!enta 
e medíocre . 

Como conseqüência lógica · dessa 
cont:·~~ dição sercial ··e húnui:p.a; o que 
resulta é a · mr..is aviltante forma de 
comércio, o , comércio de do'~ntes, ~ 

clispu.ta de praç~s de · enfêrmo$. !!in 
cuja tragédi~ a sQciedade só partictpa 
dos ônus . 

O 'irt erêsse rnonqtário não deve ,s~r 

o vínculo · soterano das relaç~es- entre 
médicos e do~;ntes O p~ga.mento- di
l'cto é o maior e~tínu}~o à ganância. 
ao lucro, que nem sempl'e é c~mpl;e
endido decentemente. 

A medicina não· n~c.onhece, a,.-. ~·124 

tii<lente, legitimo 1t .i•l do ~M~ 
econ.õnüco", .ç,u}a mo~al gra:iu.\es muts 
lhe tem feito. 



·-*'-
·Cronin · não mentiu e-ni -uCid&óela". 

Que lhe aMrem a pr~me-~ra p~dra. os 
coriÚ~us do. in di viduàlis~·no. · 

A realidade é qu-e, _na atual - ordem 
ccmi.ômica., o . n1édico do exerCido livre 
é um peque:1o com.erci:lnte, subordili~
do à, lei da ofertz. c da procura. Nao 
!'alta quem lhe athbua os c:rimes r...;w 
m1..ms ao livre .comércio e ao interm~
diari::mo, r::ssaltando-se o fato singular 
de. que a i:-1·espon~abilidade e a .delin
qüê;.1cia. médic.a. são praticadas quas.~ 

::;emp!'e en1 n::>me · da benemerência e 
elos s:1grRclos princípios do humani ta_ 
risn10. Concomitantemente, é flag:::au- . 
te a· ausêacia do futuro econôm:co· c a. 
~{.~ual classe médica, que, dia a .dia, cn
t~:e nós,· mal'Cha para . O einpob:·~i

inento, para a prcl:tarização indisf~r
rãvel. 
- Para a honra -da é~1oca em que ·vi~ 

. - , 
vsiuos, s~:. Pre.sidente, cumpt·e-n,~ s 

unir intimamente. a n1edicina aos ·.m
n~·~mo3 interê~s3s da soCiedade, .pa:ra, 
~ cumprhnento de mais alüt. missão, 
d:nt:·o dos amplos hol':zontes Científi
cos e sociais moder:.1os . 

... \ mJdicin'a só poderá se1; ·exel·cida. 
coü-lo uma funcão social e um s~rviça 

~ . . -1 

r.úbllco obrigatório e gratuito .. ·1~ss1m 
o elÜ~J.1d-an todos. os higien:stas e 30~ 

ci6lo'gos contemporânéos~ . . . ·· 
A fim de que a m .;dicba no Bras:.l 

ú j;.t, p1:ua tod·:JS q_ue dela. nec~s.:.J,ite1.~1 . . 
. ve!.;dadeiramente democrã.tica e não 
ari'sto~rátic~- , .se impõe uma modilic::._ 
t.~ào ta'lnbém no seu setor· p:·opria:m~n N 

t~ público. 
Em nosso país, a própl'i:a. m&l.icin::t 

estj. ' en+erma., porqae sofre o m~tl: de . 
cl'ganização, carente. de teral)êutica 
soc~al e m·gente. Ser~a uma. nova •COQ!' 

dena!i)áO de servi-ços, atualmente dis
persos, s.=.rnpre ·em bases , p1~átiea.s , e 
·.:. b]ctivas,- para o. estabélecim.ento de 
nrria. inter.:.1·elação ol'denacior a das .:.tÚ'i
bui~ó-::s Ci.l!'ativas e · preventi-vas da 
mediciua pública e particular,.-sob to
cio~ ol'l s~us Mnectos. estand.ardiza1.nd(J- _ 
:-q~ métodps tiJ,{rvcrsats. dentro · ne' uma 
única. 'Ól'~hl;a cient-ífica, econõ~ca e 
rn&dieo .. sa;}litá.l"ia. Assim o· julg~mos, 

S!.". · PJ.·esi~e.ate,, . pels.. ·e:xpl'essão- ~igni· 

fieM:,ilv" ~'· n~tu·~ estatístico:s · na 
~8. fk JnBdlQÍM 'brasileira, •. I 

; N~o 11nt(is. ~.~ui.J·eil~iil:,:es j~;:,·~~J}e_ 
Cidos e comentados d~dos pa . l'l.~.S.~ . b~º- · . . . . . . .. ' . · ·'".1· •. 
estatística e· que b.em refletenr .o_ .p~-
norama . soc~a.l . e .· deni,Çgrafp-san_itar.Jp 
do paí~~ Apenas d:~seja~qs .faz.e;- ·ce,~· .. 
tas afirmações . que , .reputan:J.os i~P~F.~ 
tantes ·à. nossa te:;e. ,,; ,,- , . ., . ., 

A aj1..J,izar pelos , dado::; ofJ.~iais, _:.a. 
mo!·talic;ia.de geral vem s.e · mttnten4o 
estacionária, em tôrr.o , de _ 80 'por · :IÍ1J 
ll3-bitantes, . em . tôdas as .. nossas . ç~,p.i'
tais, exc-::to algumas· d~las, Ollde ·ge: m .. 
chiem R~·o· e São Patilo. A prtih~tra 
c~r::ve a . queda do coeficiente refe:dae 
ao inolviàável Osvaldo· Cruz; _quel'rcm• 
szguiu reduzi-lo· como sábio ·e· adnH~s.. 
t1·actor, ' no gov-êr11o • Rodrig'lies 'Al7·es, 
ci~ 30 para· ·20 por mil- lubitariteá~,\ .PÜ
sição que ainda hoje conser~a :: :·é'Oin 
pequenas ,;ariações, · semp:.·e· para/ll\~
ncs. . São Paulo não ' téve Osv.ali:lo . . 

cruz, n,em possui :notável orga~tz.aç;.a'o 
de hjg'ien'e . liúbl~ca, . mas·' o. séu ···c.>:e!i:. 
ci~:1L~ ,. de mortàlidade· ... ger~l', ). s~mf.ré 
a baixo ti e llma. média de . 1'~· _por .:"mh, 
h:m:;:a os seus habitant?s •. pefo gi'âti-d~ 
ci'\iil!.:iaç~.o e pro~:~::~o ·' ri'la:te.i-iâl,: ;ciue 

' ' . '· . ~ . . . -revelani. _. .. . . - . . ..... : . · . •' ( 

A mesmís.:;ima situaçã.o . se enco~üre. 

110 que l;e'.speita. aos' 'coeficiei'Ítes· de . . . . ~· . . ' .. . . ~ ., 

doenç~ tl'ansmissív~is, con.trà. as; . q;J.l~.S 
lil t':.m éSí)eCificâménte ~ as ói·ga)1~a.Çõ~e3 
de ~aúde. pública · em. todo paii.".: ·· r>e 
l!·: octo ge:·~l.- nas ca.p1tá.is não·. tem:lu( .. 
'· i :i o . pros·.:-;~.'~t::o, semui·e · as . de;~1uiâs 
h·ansn'lis.:;iveis · pe~ar.i .. . com . um· 'têrço 
no obitu,~.:::io gera.l. No Río; ,ê,,s?. -coefl~ 
cbmte especifico,_ embora.· gua:·d.e aqu~-
ls. -_propo.::çáo, caiu ; co~ · Osva'ld-> ·· di~ug 
e aí .estaeionoú, · obe.:lec::rid.Ô .às vàrilt• 
çúes re:fér:das a,o. c.o~IicÍEmt:e.~ú'.ll~ .·$ã.'.J 
Pa·nlo·, na v'anguii.rda, · e:::lb~r· uti::ai' p'l.~o:.. 

poi·cio:1alidade clig·na de espe~til :"tê~ 
gistro, em qUt' pe.s'em . as llOSS;Ú',-l'eSlJ.'l:.. 
çõês apenas 'quan.Lo ~qs seus' .:o~fÚHi!ri~ 
tes 'esptciíicos : de morbida:de e r.161ta· 
~ idade da disehte1;ia; difte1·ia , e· .i' :::' l:>i~~ 
~iióidica,s , ·qs qlHÓ3 ob~deCelll É!znpi·~, 
C: e maneira il;restrita, · aos bon.s sé'\- i ~ 

Ç3S sanit !-rios. 

Se )ahçannos -as . no~sas . vista.s p!.!'~ 
a tuberculos~ e .a l11ot·t.!ilidade· is"'lfa..ri .. 
t.il, considerados : problem-ás c,oci!Us ·rieo 
Sf:IJÚd·e, e'ntã.o, encontra::.•emqs UIÍ'l'' lyet .. 
dadêiro 'des~rd1cio cte ·clllplteJ' . l:)ui~~~ 



~~

-~·-· 

no, digno . de · mais . precio5a at€nção 
rí·acionai. ~Nesse · ps.rticu,1a.r;· . o .. nofi,.,o 
1irógress'o ·· .tE'm · sido . :feito ·quas·e qne 
sôiné,hte · .. ·na ·. correção . 4as . causas . de . 
êi·ro I qUe· envolV:em ()S &êús· coe.fidien~. 
teà' . alarmantes ... ::m) . triste:. saberinos 
que :·· o. tetano . úfubiUcal, c6'mo' exi)l'es~ 
sio da edu~s.ção . ·sa.nita.ria. do :1csso 
poYo, < alnda. repreieli.ta . uma se1'1<1 · 
ca.Ü.sa ·: ~ .. e mortalidade· 1nfa.nt.1l mes • 
inc>; na . CJ~.pita.l da Repúbllca. E' 
eerto que· esses ; cO,efiCl.entes ' nãa tem 
a:umentà.dp, · diminuição · tamb-ém na.o. 
é , ' verif-ica.da. ·;São Paulo é ·ai-n·üç_ · o 
Es·~do; . que,~ nesse particular, .llOS os~ 

. tenta JÚformes anims.dores, . visto l'C

pr~sentarem, .no . concerto mela.nr. 'J~ico 
dessa. ·. ,imensa tragédia., . .,ind1ces . lt:gi
r.imos . d.e .. dcstacadp.·. civiliza.ção no: e:;· 

• • •. 1. • 

centeo: •. i .. . 

·. ;~~re.:Se : de · tudo : isso. cl'l!'ai_nente, 
Sr. ·,· Presid~mte, ,qu~ ·~ as ' ta:~fiis .. esst:n
.dâ..i's ,.d,a.s· · atird.dades médicas e .s<lni-

-·.. "r.(' ' ' _., . . · ' I ' ' l ' , 

~i.r!as .~m ... todo . o .Brasil têm · sido 
de.fi~ientes. e ·. Il.âo . têm . ' alc~,l1Çaclo · os 
se,Wj . desiinios 'prlrnorcllais. . . ·.· 
. ·.~ .. n).eio. de . tqda .essa ·.:~ tu~ção 

dramátiCa, Sr. PreiÚdent.et · :não E05 

podemos ·queixfú.· ·· _cia medtchia.· _Aí 
estão · os exemplos incontesté.ve~s ê.o. 
q1lanto ela/ é ·;ce.];)az de· fs..z·a:: , em ' te~ 
ne!ício' . da. . coleti'\1idadé . . . .Seiil nos l'e
P.Ôrt~rmos Q. hÍstórla· de ::rui:ros , pc.
:vós,:"vejgmos. a ·· lição · be-:1 <~m6r~t-a · de 

·Osvaldo~ Cruz ' no · Rio de · Janel:·o da . . . . , J . 

Roêldellert .. éom a· 'feb:e 2.mg;!·e1a · :?m 
tbd.o ;. o.· país · e; :: sobretudo, desta.c~.da
rméb.te, .. a; fprmtdá vel Campé;ril1::t COli.

tr~ ~.o : -~ "a.nofeÜs ~ fÚimbia:e'' ~ no . 'nor 
cf~st~. feito~ glorioso . da medicina . 11a.
ciolià,l,. que .. .$Ob.e d-e Vll~to ~ ,qu:\.~C O SC . 

st(be·.- qu,e :naquela ·:·.região : foi -·erradi
·Citda. : pelas .. mãoS:, : benfazejas . <~a .hi-
gl'ene·, t}ma.· ·espélie b\plqglca · indese· 
j.ive.l.. . .• ... . .· . · 

· 'I'~ào : -depe~qe, . Sr. Presi·:lente, de 
. crgari.~?:açao . ~ po,der de. 3.gir. . . . 
· ':Parà o ·mell:loram::.pto , da socie1arl0 
l,~u.ntan~ ,e ._o .. . aten dimento dos ~··1~~ 

COlllp}eXOS. pl'Oblema$ ·. SOCiais · e· ~:_()
UÓIDÍ.COS, .. no: .Continente e . fo!·a. dê.lt> . 
e~. to~o ·a . Mundo, se vent; a.petit1ldO 
para um. remé.dio sobe:rano. que e ;a 

· ~óG~·~uzação•· da ·: medicinâ 'ou ·-;. · ~:u::t 
râéion·aliza.:çãà . integral'. .. . . : . ' . 

·: .,,. . . . : _.' : .. ~ - : ' . . \ . . . . . ,' ~ ~ - . '· 

~.~utg~ : log_q ,..a )n~-gni .. qu~stio :ie s~ 

$"!~el' : $e. a.. ·}·aciont~-ll~ção .: ~tt . me~:.-

cilla é compatível ou n~o CClf'l. a. Q."l-
moci;acia. , · . 

O Estado liberal pode · ra.cio11alizi-r 
a . 'medicina sem . afetar os .•. ii;:-eltos e 
as . lib.erdaÓ.es esseneiais .' do homem, 
porque essés direitas e li!lt::rdades sáe> 
·na turalment.e · limitados pelo · interêss é 
coletivo. ·Os precedentes . a! est.~~ 
.PB..l'a ÇligrJficarem . O.S . S~ \lS . autor~s. 

N~o ·há quem suspeite restr!tiva d:::. 
liberdade indiVidual; a ~me·dida · (~O 
ensino ·primál'io om:igatc;.rio ('!: gratui
to; Os elevadc,:; obj~v1.'S · econômico~ 
d.a · política roozevelt:nna rlos Es.~E'.-

tlos Unidos, . só mz:rec-era.m .fra.ncc.::; 
a:pla~os do mundo .democrátics, 
como dever impaT.iosot e!n . benefícb 
ela c1;3..u:sa da ht~manidade. · 

Por que, entij..o, Sr. Pres.ident.e, · em 
ness-e - pais , não podem.cs . tam·oérn 
negar ao homem a liberdade de ~:·: 

cioent~? P:;n· que não fazemcs cnr ~ - · 
g.ató:Í'io e gratui:to, · em noooo pa.is, . D 

uso da medicina? 
Na . medichiá há velho po3t11.i::tc~ :J 

qtre para. Í1ós teui. zt fôrça de dó;4~:i:a 
sacroú"anto: tudo pela e_ducaçãci, :na·.t~ 
pela Compulsão! 

Advog·amcs na hm~a . pre;sente. par:. 
o Brasil, t~ma medicina democ~átka 
a . s:er cump::i_da como se·!·viçc públi:cc 
3. comúni(lade. -
· Não desejamos fó:mul~s ~lv·:mçaclJ.~ 

que ·possam ir al~m da limite.ção ni-
tural,· impàst:;t pela.. tractição t\n nosi~ 
r egime · po1ítiéo. · 

Ple'iteamos tão somente, em l1Cl'l.ié 

da civilizaç'ão, llm impul.sÓ pl~ogressic
ta. rio "status" atual da llo.:l.sa med:·~i
na. Queremos para o B:!.'a~il um~ m ;; 
dicina que seja fator ·cte progresso ~ 

. não shnples conseqüêítcia cro ·pl'ogre:sso. 
E' flag-rante que as ciências médiCa:: 

tendem franca e cistensivanrente parb. 
o ·:social e· o preventivo, no Munrlo in
türo. Na Américs .• témos os exemplo<: 
do Chile', do ·!\réxico, do Uruguai e rla 
Argentina. Na Europa, deixando d:: 
lado as iniciativz.s de · origem totalitá
ria, citemos a Inglaterra,, que, pela voz 
autm:izadar do Sr. Harold: La-ski ; · aca
ba de ·anunciar profunda modificaÇã r:J 
-dos seus serviços de saúde; obedecen
do . a, características de · soci~Uzacão. 
.Leia-se I. a·. propost.~ . do , Ministro' :a e-
ss:úde. ' Sl'. BeVHJ1, 'naquele PScis~ ~ ~ 
Câmara ciQ~ . Co.tn).lDS ... :·~ , ~e · hi-Q.e ... .ver 



como numu Na~,ã.o cm1se-rva.ctora, r:u~ 
pitalista., o govêrno .se propõe a enca
nr com decisão e energia umEt refor
ma substanchll dos seus cometimentos 
médicosani tárioo. 

Recapitulemos ab:·eviadamente o 
que diz Ba.rQld Laski sôbre o que cha
mlmOEl o plano Bera.n cl:e sJ:itde. E~ a 
tnstauraç~o de um s1stema de serviço 
de saúde nacional, no qual se prevê 
que todo súdito britânico passe a ter 
direito· a assistência médica. e odonto
lógica, em centros sanit~rios !ocalizu
dr;;s. em regiões previamente espe.c:iti
cadas e onde exercerão a sua cl:fnic:t 
médicos e de11tistas. Os doentes pode
rão escolher os seus próprios médicos 
dentro da região, evitando-se o açam
ba.l"camento de enfermos e a receita 
:a.dicional nos cs.sos de enfermos exce
dentes que eventualmente concDl'ram 
ao consnltó!"io de úm mesmo clínico. 
Os mérlico~ do f!ltaclt·o naciona-l. pode
rão,. se o desejarem, apro,·eit2.1' um 
pouco do tempo restante para E'.Xercer 
a 1nta c1fnica particular; os outros con
t!nw.ti'ão, como atualmente, a-tenden
do aos doentes no seu consultório. De . 
!uttiro1 diz Laski textualmente: · '' Sení 
proibido cobrar honorários pelo exe-r
Cício da profls.:;ão mêdico-odonto-
lóg·ica·. " I 

Depois de abordar a quest~:a _das 
ccmpens.açóes e remunerações extra
ordlnária.s cabíveis aos profisEiionais 

. I 

que trabalharem em lugates afa.stados 
e inacessíveis. afirma, ainda, () notá
,,~1 consLttucionali.sta inglês: "Todos 
os hospibis bl'itânieos serão naciona
lit:!ldos e embora não se exClua ta :r. a
tivumente o serviço d~ médicos parti
r:~u.lares serã-o os hospitais organizado,.:; 
cmuo t}al'te iutegrante do.s sHviços 
na.-cionái$. ' ' 

O SR. PRESIDENTE - AdYirto o 
nobre orador de que está a te!'R1ilHH 

.o tempo. 

O SR. JANDtJí CARNEIRO .- Se
nhot• · Ptesidente, mais algTms in.sta.u-
t€!:J .e terminan·i. - · 

O pla,no· inglês prevê um -vbluntnria
rlu dos profissionais da medicina e ::a 

. ~'1"".tOlO·"';"' be•n · CGl-n ·o nrn ':::'.o..- 1·> .... , • . ..., .. J.t.. s.l~, ~ . ,.;. '-'- .. : -···'"'"(..: ,.1 ~, 

l''."~i<mal que co1cca à à.is-:;csic:iã,o de 
todós o.s daentes, com a mesma. faci
lidade, médicos de dínlca geral e f!3 -
l.iE'Ci.t,lit>~as. ó s-erviço de enfen,na.gem 
líftl'l. a4i.piía.õ·o ~.0$ prb.:wi·pi.~ 1:4S"i<:os 

I 

do sistema Be·~an. Um comitê espe
cb.l dst-e:rminart\ s.s ttuef::ts do mf<lico. 
Os hospitais britãt'iccs, pl"ú~segue . o 
professor Lasl.:i. "st·rio libertados c.'la 
sua. atual base· caxit&tiva". 

Pa.:.·a que os ru·ofissionais britinieos 
cu ~-ervlço estejam sempre em dif1. 
com a evoln~ão da c!ênd:a.. e da técni" 
ca, est_a}?~leee ó s!stenin. Bevan . que 
a pos.s1l:nhdade de praticar e a.111d.2t 
mais d~ e~pe-c:al:iliru· , deixam de- t\:
pen<ler tlo capltal com_ que possa 
c :m t.::a· o médico para c~) meç-a r a \'idfl. 
:E: ainda~ '·Deixarão de e~tlr zonr..:~ 
pletóricn.s de doentes, pl'ólillnas fie 
outras onde haja '' esca.s.:~es". E . a~~
s:m conclui o professor Laski: ".-\ql~õ-
13 initante "patronato social", ~·.n 
que se bas-~avarn tzntas insdtuiçocs 
hos-~)it~h~·~;s de·saptu'.~çf,râ ·?. o:; ho.~pi

tais passarão a ser · e:(Cl:usivament.e 
função das necessidades regtohals." 
A proposta Beva.n oferece~ àiz I&sld. 
"a P'!.'imei1'a oportunidade, na Históri.í-J, 
Britânica. de realizar 11ma prot eç.ão 
médica em harmonia com: às neces-

. s~ctad;;s m~:i.iclls do pais. •• 
~ s:-. P.l·esidente, eis u.'"ll belo e~!l:'·.em. .. 

"plo a s·e1· seguido. 
l\:Izd.s uma Hçi'ta da V·~lim lnglatt:rra, 

:1::1dicionalista e dem(..'Cl'át.ies. 
Fanl. o Bra-sil. Sr. Pres-id.ente, a 

f:'>"' tadiza:tão da nied'.tciria, .seria. um 
passo ideal, desde que não surgisfle 
com os entraves d!õ.m.os~-s da bttroc:ra
c!a, nem vi-es,g:e de-svirtuada pelo ge:
m e da politicag-em o.u ma1ent-&nd!dos 
oJ.'il:.indos d:a c1·todc:da ~ e.éco1a.a. 

A medki.na. d-::·vé e.star · s.o'b a Jw1~
diç:ão dos médi.eos. Sõm~n~e êles é que, 
ac-~rdatament·2 , s::o.~m cprnar e dec:i
clir sôbre el2. 

A expc;t-Iénch nc.g fnsina qae a een~ 
tralizaçãci exagera~a da. m·~dicins,. 
em ~cim1mstraeao. é ê:r-a- cont:ãrío :w 
progresso dos · se-1·v:c:cs. , 

Somos· partidâ!'iC.'> deo tlmà c-entt.a:] 
técn1ca, de formnção d~ !~Soai e su
pervisão das exec.õe!, . que ficariam 
a cs,:t·g·o dos Est2;do,s e dos .1vittrüêipit.1s, 
Em sá.bia distribuirã-o ck: b .-refas mé-
dica•san:tá.ria.s. · 

o "full-tim~ .. y .· cu tempo h1têgta.l, 
· com a. sua. recotnp.;msa pr(;·f)Orc1onal. lb 

prindpio ele alta s~b-êdcri::t · r.drhi11'.s~ 
tr:üiva em saúde públfcd. -

O êxito dos serviços de s~tüde no Bu
sil, Sr. Pre-sident e, muito ctepn'!de ttr~ 

wila sólida e completa otgnnizaç:~. o 

de pl.'€VÍdêncb sociaL dhega .a ~ri b~ 
declinável á instituil}âo elo ~egm··a sD .. 
cisJ em nos.~ o pais, eng·lobando· não 8-Õ 
ncid ent~.~. invaEdez conseqüente e a 
-relhic·l't ma.~ czym urtH.t visão , tni.i~ 



:•.rl~!ita ·t lJ!'Oflm~:.:. do J)·roo!fma !ts..:;L-
. ;endul, Pl'cVtrido tôd~.s ::>,s clc-enç:ls, a 
m•ialiceez., a velhce e a dc.':OCtifk',ção. 
:reguro pa..ra. tód~ a. popt..üa61ã:;. ~:::m lYLt
l'Ocrada n.t.ra;p:i14111on.a ~ l'c:.~:u·dadc~·a 

(les provídêncías. ünedf:a.tas, bs.sea::lo 
t,o · pl'!ncipio de tT:ma ae~ntuada dz.:; 
cent.ralizaçâo, E"l'lc2ct·s:;d?u e ra2oav-:l. 

·A falta cte ests t.is-.tica ·paYit O· 1~~ "-:=r.
:menta funàf!,m.ental de ~bra dlêsse 
p"J!'le,. muitcs 01:1'\nrgc,s lhe f-€ ::l.::~~·i 
ó.~zár. No ênt~l:to, o bmn senso, a 
E<lip·eri:ênda de outr0s paíHs, onde o 
S€'gtll'O . sceia! · jâ frac.assou c.Htarão 
l1;1J'tlU&lS cer~as a tão almeja da ini·cid·
tiva: .. 

Est:::d!z!lÇáo ela med::.d::a e :fn1:lJla:-..
Li<Çi·o d& ~egt.r.!."(} soeiai n~· B!'RsiT, .eis 
!!f, g.i·ánde ta::efa pl'es·.::üte, ap€Hlt~tcu1 

ao-:1 ~~tumo~C\'-\ e a tod::s aqueles qu.:. 
c!im p&tl·~ot.i;..·.mo e -::t:::.i:icaç:?co. ern
pl'egaül ó tnell1.o1· d.cs s~1.1s esforços !la 
lOOú-El:at~âo sc~!al e d·eü1(.. ·;::últ:ct' (]':.. 
r;os~·:1 Pârr:L1. · 

Nã_o po1e·rr:os pe-r~er .d~ ... \i.stn:> v. -~t
tua'\00 l ' C':i-l CH)' B'!'~:S!~. ;·:'éJ~n1(()~ !Wl!::~ 

~z.s e prodanltmc-5 u-6 lJ. '~~~S!S nê:::e.s~ .~ 

da.cles inadi:h·-eis a m~zF:. s-znt:óa pJ~ 

!Í4.$ :Po:r.mlaçõcs tleseJdacla~ dos U"Si..U!~
ciph2~ que soú:em a trfr-ike p.ra2;a (k:. 
miseri:a., da dEsà·cup::tça a e da ra>:; 
de ass1stê ad.a médica , · 

Na· ,:r~strutnt"a~o ctemoc-rátíc:a da 
?~is. ·a que era pa:ecednnés., o Mu;n> 
dpi-o úe.terá ocups..J!' ~ p~::-·~r.;ão q::e 
lhe e·à<mpete, na onlem política, ~ia l, 
f('.Gnômi€a;. e mérlie:l.-.sanibt.!'ia, islo é.· 
de baseame:nto ci.a nov~ mci.~naeão. k
,q Sr. Pr·esid-eme,. é o qn.ç todés espe
J.'a'l'ncs cem art&i!:6P.d-c·. 
Sinc-:;ramen~e almejr,mc-s que. rim

i!.'<.' d~s3e- t~ds.ma r2alfstko- da. situa€;ki,'J 
{.fl1 que S3 ence:.1:.:.·1 'ujj,c;; o BrRi!; a~ 

ma..ravilhf!s ela dêac:a e- da ~é~:rlic .-.. 
médica, ::t ·E.er-em propcrci·onudas .a to 
do:s q·u·e üelM c:.Heçum, úa doent; .:t ou 
antes dé m.dc·1:CE'Tei11. ~eja-1:n pro dig-·: .. ~.i
ZRáa,s nãO: com-o nmo!a .O:.f·n&t1 eonn 
t:m clireil0 sag!·ado C!l:e, inw1i3-n:1~··;ve1-

. m~nte, lhes :.1E2i.ste. 
D~~a ff;}.!'IJHi, St· . Pr2s1d.ente, t o 

:Srcii.!. o-so maes lagudO·S s~rão r:.ucs. r::~ 
crônico:s n~ '.1 nuüs. aie-tStrãa ~ s'iúd.~ ,; 
à .e-ecnom}n. Jndiv~dlual . e é:Jl::tiv&.. ./'I. 
mc1:U ltdu.de geral cheg:J !'á r. in<J:c:".; 
t 3~ trfic~ ... .do:e.s ·de rnc:·.:. ::t.~: o:::.de fi~io!6., 

R·ic ~, A médiá de v1da ~üi ·dgh'á ~x~ 
p:re!:.:õ~s. confortn.dm:~.s R , Õ hcrn : m 
br8:.'.nlet:ro, no r:u:: .~c·:.r.. t :g,ra <:on::r. g::. 
m~.::m:J a rl~onh9. e~~::'e-cta.t~'\a ele. viv;: r 
mais e de::;tr1.~bw nm~ v::.ua chem de 
r. mor p.m; €SS!l noss:i encln tado.m '~ 
ci. ::t clfvcr~~t n~ turezu. L71iiul'to bern: ;innl
t.tY 1;em. Pct.hnets. O ofttdor é vtvl(
?~fflte cw1nPi'1~mtt.Tttfl·do.) 

O SR. PR:BSIDSN'l'E. - Te1ri a Pil-. 
lt.~<f:.i- o .S•~nhor· Segtt~klio& Viana . 

O S'R. SEG ADAS , VIANA . 
Sr. Presidentê, não tenho qm;.li.:tade,.; 
or~tõrias e, par· i.~2o, tõctas a~ 'V~zes 

que assomo à t.ribuna, o !aço coli1 a 
preocupaç~o de me demcrar o menos 
tc·mpo possível, pz.ra que, com a. minm1. 

· t'aita de pl·át±ca, :n~o ve:nha màss:~i· ao~ 
ilu.:;tre-s ReprBsentantes. 

O.St·. Brígida Tinoco -Não ap.c,:ia~ 
do: V. Ex.a· é espirito muito b.l:'tlhO>.n te. 

O SR. SEGADAS VIANA - P0!' i~w , 

Sr. Presidente, após um dia df sessit• 
agit~d!l, _depois óe debatés acalo!-ad~':l . 

ne~ta hora de ca1nnr!a. e recinto mais 
v~:üo., sinto-me muito mais à! ?ont:l:l'e 
pa~·a fahlr. 

S1~. P!'~i.üdente, e0:~0 estuãio~ dcg 
pn:t&lenu'ts con.ostHudon:aÍs, não p04lt
ria deixar de regL;tar aqui a tri'~~ela. · 

de VHificar que, no únieo diS~. d:1 se
ll13 na dedicado por t:sta Aseemh1f'h a:; 
t:~:.tme da matéria. constitUC'il!ll'l!Ü si.t-
11H.·nte re:,;t.as3em po-u.~os nünu:o.~ d.;;t 
última hora . para fo-calizttrmos ~ a.a
sunto. cMuito bem.) 

O Sr. Coelho RfHZri:gl:i~$ - Hoje: pF'
di a.; palavra péla ordem. paril! àbot
dar o ct\So da invasão do :E;;tf{:tio àu 
E.::pírito Santo que julg·o matéria 1M« 
pm·ta.nti.s.sima, ct·e intere~ na.,doi'lal, ' 
até ag.m·a não me foi possível -fa.!t-r . 

O S~. SEGADAS VIANA - Óé i:n• 
teiro acô:do com V. Ex."; nias enten

. do que, nos únic.:.os dlas teserva;.do~ ~ 

ntatéria constítuciona.l, tteve1'i'am.~s lle
bHer exclusív:a:mente êsses pro:Sltm~. 

Como- o m~·nor de;s constítucior.t&li! .. 
tas - st me po·sso arltogu t&l tit~Jn 

dt.>n'oro desta c~sa - cie.seja.ría . ~11 .. 
tretanto, •este único dia, t>uvir t p~

lavra. dos ilustn;S jw:í~t-&S e ccnstitu
cio·lU\.E.:.;tas Jnsel'i tos. 

O Sr. Coelho Rod.rigues - Não .sã!.! 
so•nen ~e Gs constitutiGi'mlista.s c;tue d~ 

ve:m f a lar, mas tarnóérn aq1:1êl&s qui 
té.m de· dehuder. o direito Eios Q:})l'i

nncw.s. Brasileiros. e·s:tãó S>f:ndo taspan • 
{:~dos, e:~q:mlst\S de- .suM cas.u. l:Jela 
policia mineb:a â:o St. Joio Be-l'&l<i'i.l e 
en:m~t:11nLo, nio. 9<S~L~Ernoo a qu~.iqun 
in ~e rfe!l'ência d·a patt'te do Sr. liliwt.rc 
da. Justiça.. 



· ·~.lo.t ~ 

O ·SR. PRESIDENTE- Devo,adyex:
t.ir à o ~nobre Representa.nte sr. bo::iho 
Rodrigues que ·não tem razão. A Mêsa 
nã'o conoedeu a ·palavra pela ordem a. 
S. Ex.~ porque S. Ex.a não tinha qu.es
tio. de ordem a formular, mas· assun.:. 
to ·· de outra natureza, como o acaba. 
de· as~inalar. A · verdade é que tem 
lúnido abuso do Regimento nos pe
didos de palavra pela ordem. De acór
do com o Regimento, à Presidêncif1. é 
li~ito indagar previamente do Sr; Re
presentante q1.tal a questão que pre
tende levantar. Como todos são tes
&emunhas: tenho conduzidÓ os trai:.n
lhos com a maior .liberal!dad~. o que, 
todavia, não implica admitir ·a descn·
d~m: · Assim, a Mesa, dentro rigoros::~.
lllente da. 'lei int-erna, não recebe a cen
Sl.U'3. ·de S. Ex., continuando a assE-·· 
~ura.r ·a palavra aos Srs. Represeu-.. 
t;an~..s inscritos. 

Eu nio teria permitido cs debates 
que se ·travaram se houvesse estado 
na -Presidência deOO.e o .inicio. Cheguei, . 
porém, depOis. Por isso consenti· que 
continuassem. 

s·. l!x.• me de-sculpe: é a defesa 
j~ta· . que ·a Mesa. tinha. de fa.~er. 

·Continua com a palavra. o senhor 
Segadaa Viana .. 

, O ;;R. SEGAP.,~ VIANNA -
(continuando>. - Senhor Presidente, 
quando-se prepara a nação. pari~ res
taurar,· em tôda plenitude, o i~lpé!'io , 
cls. · lei, · p;:-omulgando sua lei má.xima, 
::.t .. ConstituiÇão, cumpre nãa escb.leça.
mos :a.. esplêndida .lição que nos . dá 
H!.ro!d Láski, a.o !alar sôbre o &spínto 
da' éPoca. em seu notável livro I "Re
flexões sObre · a revolução de nosso 
lempo": 

"Aquêles que falam em rÉlstnu
r:ar o gotêrno da lei, esqÚeceni 
que o respeito pela lei é a c:ondi

. çio ·de sua própria restatwaçáo. 
E o . respeito· à lei é tanto uma 
runção do que a lei realiza, como 
de sua estrutura formal. O:s ho
.r:ne'!'o:; não desobedecem à lei ' como 
cori.Js.eqüência de · um. Pd,io an a!·
quista, à lei propriamente dit a, rn~ 
porque exisfem . objetivos que êles 

. julga;m func;la~ent.ais e qu~~ nü.o 
pQdem ser alcança-dos de·nko do 

I 

e~ue.lpa existente Ci,e Unl sif3~~~-

_Jegal. ... . · .. '. : .. ,. ~· .. -.~ .. ·:. 
R~staurar, o )mp~r.io ~a.l~i .. ~~gL 

nifica criar as cond}ções p~icoló· 

gi~as que fazem com que os ho·~ ··· 
men.s dêem ·sua adesão·, à re11',. 

Na verda.dú, Sr. - Ptesidente•· a - ·ex
pe:dêncla de todos · <>s pov{}s; em .... tôdaa 
as épocas, já. comprovou que- todo·tato 
poBtico só . tem expres.são . se .. peasui 
um fundo social; que · todos os .prin-. 
cípios da ::.1oral e da razão entram · !m 
crise quar1do o homem .se . vê, . _pe!as 
::uas condiçõ~s _ e-conôm:cas, .. arr?-st.~o 

à mais negra m:~~-:ia, , passando Jomc~ 
não . tendo roupa, sofrendo tôq~ sorte 
de privações. , · · ·.' · 

Ninguém nE:'ga, também, qu,e .se a. 
liberdade política é condição esséó..cl.~l 
ao homein no regime deniocl.·áttco~': essa 
liberda'de estará frustrada s·e n~{) 'hou:
ver. ao mesmo tempo, á segurE\1lça da 
libertação das necessidades econômi
cas. Tal opinião, que não .tem.·~- Qpo .. ,. 
sitores.. sérios vem. a.finnada . :~.té . , po1· 
um dcs mais expressivos represen-. . 
ta,ntes· do . capitalistno. na c i o 1'1 t\ 1;., p· 
Sr. Roberto '3i.mons.en, que diz: · _..... ~A .· 

. experiência ·vem . dell)onstr~n~o qu~-: -~ . 
<Ureitos políticoo de .. lllll ci4a<ião Uvr_., 
não. são usuf.rUidos · em s~ . pl~p.itu.d,~ ·· 
se êle não puder ter uma. . relaMv~, 
segui·ança d"' ordem econôm:ca". 

·o Sr . . Jurandir Pire.~ ..:.:..... v;·Ei.• ·não 
pr'ecisava citar 'Roberto Siihonseil. pia.rà · 
isso. - ' 

O SE. SEGA DAS VIANNA . 
Citei~o como um do.s representântes 
do ca.pitalismo. · · 

·O Sr. Jurandir Pires ·- · Até·· ni 
p::ópria · orgam.zaçéo ': do capitalismo 
esta· liberdade advem, exatamente; do 
nível econômico. 

O SR. ~BGAD.AS \'"!ANNA -
Desejo mostra:· que há um .co'!ioe·:to:· 
de liberdade polítics;. · ·.. . .. ~ 

o Sr . . Lino .. "'r! achado - É · mistér 
não conf1· ·- -~·· liher{iaqe .Políticli'o com. 
li be!"dade econô:nic8.. '·' 

O SR. S~~GADAS VIANNA - . , 
Uma, p o r é m, em conse·qüênci:i da 
outra··. · ' · ·'• · ·. ·· , ·' · .. ·.: 

Não foi, Sr. President e, con1\ óut!'or: 
serJido que na Carta, do àt!ântiC·'J, .g 

histó:::ic~ doc(tmentc que . fixo.u. a.s .. l:~· : . 
tas mora-is e pollticas p~r,a. .o munQ~;_ 



...... ...:.. ,. .... 

. ü·. éra. .de renova.çio · a. cuJo inicio. 
'temos a v.entura de assistir, seus sig
na;í.rlÇ>l; fiXaram como quinto e s.e::r:to 
pririci~~os os seguintes: · 

.·. 5.• Desejam promover no . c~-· 
po. d&L. economia, a · mais. &mpla. 
c.ola®ra.ção entre tôda.;; e.s na

.. ~ões com o . fim de conseguir, 
pa.rs. todos, melhores condições de 

· tr&ba.lho,. prosperidade econômica 
t. Se6urança. :ccial; 
.. 6. o.. Depois da destrulçio com

·pleta da. tirania nazista, es:p~1·a:m 

qtie · se .e3tabeleça. uma paz que 
proporcione a tôda.s as · nações 
o.s meioo <ie v~ver em · segurança 
.dentro. de suas própz·ia~ frontei
ra-S', · e &os homens em . tôdas s..s 

· t~:-ras ·a.s ·gara.ritias de existências 
li-r_reS do temor e da privação. 

. ' 

· ~ ·._o pensamento. f1:xé'.do na., li
tterta.çio econômica.. do · indiv~citto co-
; .. ·; mo. condição .par~ -sua ind~tpen

dência·J po1itica.·: essa preocupação de 
m~~tar a . numa.nfdg.de do perigo' da 
w~;rta/ · e .da · in:~egurança, existiu 
aemp:re, e se-mpre. foi manifestado pe-
1~ 'que· ·tinha.m sôbre sew; ombros ·as 
r~prJQSe:bU!daàes de· ré.:;:atrrar :r. paz 
GO WÍl!Ülo. : , .. 
" Unt', mas ' após .' a trl.:ção . nipôn!Cl 

ooi{ Pear;l H:t::·bol.n·, · RoO.sev~lt já afir:
tna.,;~·:··· · · · · · • 

' .. ... ~· 

' ' ~ ~~ . -::- En.qu:1.nto trabalhamos .. e 
'·· .dutamos pela :vitória, não deve·• 
· . mos jantais · per1er de• vista. o ob
: · jet!Yo. que· .se encontra. a.lém rla . 

: . :vitória. riesde .agon elabor.amos 
· :: Õ& ·p!anos.· do mundo.· m~lhor qu;) 

.vamos constru~r., · 

o Sr. Jurandir P~res -- Realme::~
lie, es~s. segunJ.,a p~ .. te d.a ca.mpanha 
di. libertação do mundo é muito .ma:s 
importante que a. primeira ..• 

· Ó ·sR. Slta.-\DAS VIAN--'~. - D a 
J..CÔr.d.o com . V. Ex .... · 

o Sr.' Jurandir Pi1'eS - · ... e ~tn:. 
r.U·O!S; exa tairiente, tratanc ') cta. segun~ 
tia. · cs.mpanha. . · 

,., O SR·. SEGAD-~ · VIA.J.'IA --Em 
no.ssa· - Pátria. me: 'F), o · P1·e.d dente 
Getúl5o ··· Var.ga.s · d ~<:~:arava, em · di.s-

. . ' . 

curso pro.nunciHo a · 'l -~ · sete-iulira 
ele 1M2: 

.. + 

"~ As cc;mseqüências. da . lut~ 
e.m qu.e noo · empenhamos e , que 
decidil'á. dos destinos . do n1undo,., 
não podem causar-me apreensões.
Os privilégios de casta ~ ós pre· 
conceitos raciais, as desigualda· : 
d~ de fortuna, a.sr opressões de 
dasse, os ódios mesquinhos, to.· 
dos os va.lo:e-s · aparentement'e in
conciliáveis da civilização con. .. 
. temporânea hão de fundlr-se 
ne.sse incêndio de vastas propcr
çõ~s em holccau..sto a.o surGo ·de 
uma nova ·éra." 

O Sr. JuramLir Pires Sob êsse. 
i..'!pecto, a. situaçã.o .era de · para.do:x:o .. 
Enqua.nto se dizia isso em discursei.~. 

agia-se em ~~mtido contr·ário.. a. tôda . 
expan~ão econômic.\. 

O SR. SEOAD-~ VJ.ANA Ape .. 
na..s afirmo ·que .est&distas; ·àquela 
ocasião, já p!'C?,viam que os problemas 
d2. paz alterariam, ccmpletal}lente,! o 
s::ntido da vida, obrigando · os. gover
r;.iil,nt~s a cuict~ren1 ~~:.~, sitna.çã.o eco
nõmica do indh·iduo. 
Vênc~das, Sr . . P:oes!dente, . com . ~ 

g:·a.ç:l. d~ Deus, as fó1·ças do mal, re~: 

tr.u.r:a.das ·rio mundo as liberdades de
~noc:áticas, não no.r; podemos esque
c::r, por uni instante sequer, que' nôs · 
incumbe o <le.ver de asse~urar a. per
manência de uma paz e:Stánl em que 
tôdas as na.çõ2.s se compreendam e 
se re.:: peitem, e qu.e ê.:se clima de en
tendilnento re3ultr.~·á, sobretudo, da 
o:-dem interna e da paz social .em 
c1d2 País. Paz · so<úti que não d~

pe: derá da cx:stênc:a d' lêis utopÍ
Clmente bo:3.s, · pJ::.·em, ina.plicáv~ ~: . 

ma;, da. existência de condições psi
'C:J!Ôgicns que .' façi.m corn que os ho
mem c:êm sua aãe.:ão· à lf:i.' .. : . 

· . . 
O Sr. Jltrandir Pires .-::- Apcn.~s V. 

Ex. a. qu2.ndo se . refere a . leis u~t?pi

cas .•. 

O SR. SE.:GADAS VIANA -.- Utopi
cam:mte boa..:;, ~'~i sse eu. 

o Sr. Jura11lrir ' Pi.res - Perfeita
. mente. Existenf, ~abe V. Ex\~. doil'. 
t:pc:; de 1ei: a. -: lei natural i a. lti 



pfÃftic:l. Do Jjeli:itc> de vístà. dá l~i 

po!Hi-ca., não teria. grande objeção a. 
!:a.'ier. Não d.o utópicaii, são resul· 
tadct da. àeterm:uação ... 

ó Sll. SWADAS VIA.N•A """'" São, 
repito, utopicatrtentê boas. 

O Sr. Jurandir Pires -"- . . . da 
~o1idta.câo do momento, no embate 
.:wda.1. - .Mas u. lei natu.tai, és.Sa toi 
d~svirtnat\:a. eh1 todo o P,eriodo que 
precedeu à guerra, e em vS.t'.ias par· 
tS& do .rhtmdo, criando exatamente, 
é&H desvil'tuamento da.s leis naturais 
a agon1à. em que viYei'a.m os povos. 

. E 9. gi.te!'ra que deflag-rou é um á. con-. 
seqüência. 

O sR. 8EG}o..DAB ·VIANA ~ E.\jtou 
d-e pleno ~.côrdo com V. ltix .a.. 

ô que eú. .:liZia., eta que a paz .so
c.ia.l \hã9 dependerá da existênc~a de 
le~ utopicamente boas, pói'~m. ina
pli-cáveis, mas (la. existênéia de co~l

di~ões psicológicas que faç&.m os ho
mens dn.r sua a.Qesão à lei, istQ é, 
de eondições ;:tu que nenhum l1omem 
pGS.c;a., pela pres.são econômica, redu
Zil" outro ao estado de e&cnvidão, em 

• I 

que n.enhum homem, pelo . temor da 
necessidade, sua ou de sua fJ:unília, 
~ t~J& forç~do a aceitar a tirania 
d.e outro, em que. tod~ os homens 
compreendà.m e verifiquem que 11ão 
existem . dífer.enças sensíveis entre .si , • 
e que o :E~ ta do r e 1Hz a sua :missão 
::·m benefício de todo ó povo. 

Sen1. que essas condiçõe:; coe>:istum, 
t~dl3. a paz será apenas temporária, 
. /. . t ' • . I 
Sd'a um arnus 1mo . piÍLra a prepara-

. - I 

9ãl.l ele outra guerrà mais crpenta. 
Guel'r& que s.dvirá das condições in
t..trnàs das naçõ-3s porque~ onct_~! hou
vei' foh1e e· f alta de trabalho have
rt dasord~ns, à desordem gerará a 
reaÇão, s. reação provocará a violên
t:ht e â ·violência levará. à títania. 
- Te:t'á. desaparecido, assim, a demo

c:tt.ci& e o mundo se verá. novamen
t~ dii.r'lte de um novo perigo. 

Lembremo-nos por tudo ist.!o, de 
nus!& 1'esóonnbilidade ae elabor~n· a 
Carta 1\laÁgna. Procuremos fixa

1

r n e1a 
t r;-dos os meios pai-r\ g·aran ti r que em 
Iiol;.~tJ país nio haja m isél'ia nem in
~eiill'i.nQa. . nos l&res ; procunm'os lhe 
d:u um cotüt:ttdo ::;ocla l que ::::. tenc.h-1. 

' I 

às· 11éCes~iciadeSl da r.;oto e 40 é2f,!· 
i'ito dg, época em tttlê vivemos. 

Dêsse contetldd socHil. i'esultarã · a 
segtrrança dàs institt.ü~6es hâvendo, 
então, o estado. psicológic~, de que 
nos falou Laskl, pau. cwnprimento 
dos pz·incípios córtst1tuciona1e:. :tsse
conteuclà sociàl é que lhê permiti
rá, cõmo be1n aflr1na ó jovem e bri
llitu1te public!sta Nélio Ret,ç, "soh.tQ 
cio11ar sob spà. ii1spitaçâo os proble
mas e angústiãs dM homens e viver, 
1nelhot dó qt1e fios textos da.s leis, 
no co:-.·~çil.o dê cada u.rrt; , · 

Tenha:ttto~. por iMo e o.lndá, sem
pre em menté a afirmação que cel'
ta. vez foi feita por Iien:ry Wallace 
aos trar~·\lhâdores de Detroit :. 

"---- l , fome :não tem declaração de 
ctire!t.;;, nem a escravidão possui 
carta magna." . 

Fa1tas essas observações, Sr. Pre- · 
si det1te, sõbre a irnpoti;â,ncht Ci.ó con
tendo soch'il df:.s Constitttiç:~s, par..so 
a refei·ir-me ao que entend~mos, nós 
do Pàrtidó Ti·abalhista :ar2.sileito, 
cotno imptesdndíVel ser · tegistrat'!o, 
exanlina.ndo~o ftn f~:tce da-s Con!>lti
hli(,!óes ~11teriores, cl~ projetos exis~ 

tentes, de Const.ituicões moder11as, 
dos projetos e da Ctm3tit1.tlção da 
França, cuja elaboração, peht·s cir
cünstânchs que a cercarám, íiHTe
ceu ser t.companhada. é In~ditãc12t tJO:t 
tcdos. 

Senhor Presidente, como contêuclo 
fl'icial da Constitbi.i<:io consideran1os 
~!. s n1E!did;As cfuê. etwerra.do.s em ca
pítulo lji'óprio . -- ''Dm. órdem eco-

'nõmica e soclsl" óu ' 'Dos direitos l!1· 
cllvldt!ais é sociu.i6;" --- fixem os prin~ 
cipíos mínimos e inta11g·íV~is - c1ne a,.;:;. 
seg·urem. ao tr:). b~l.hM'{or, €l1tl'e outrcs. 
o direito: a o tr.a balho CO'!n remtm e .. 
rat;ão condigna, à saútlé, à inStl'u
ç~o. à segul'ahça n:a. doen•~ll.. ha in
validez e na velhice, i\ aulonomül: du 
associaçao sindiéal e à greve. 

Mais do QUe uma simples a.fitmá
ção gener~llizn.da de . pl'incipios, o 
conteucto social tia Coi1G~itt.üc:ão dEve 
reg·ist i·:u · a enui~daçã.o de ioclos os 
porito:3 ql1e . í-ep1-r. ~:ent:nn ji um pà· 
trln'!ón io juridico do proletsn'iatlo, 
:;em omitir qus.lquer dêl~s sob . pena 
de inataumr~5:e um regime de c.l~t-,. 

C:oni:ü;nça en Lre a ltlns~a. e :arm; tn!iu~ 

<t~ll'.;.Üiú$. · 
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. o s r. Plinio Burreio - P:tra. i~ to 
· basta. qué um dispositivo da Consti
tuiÇão assegm·e tôdas as gar~:ntia~ aos 
trabalhaclores, como até agoi·a. 

·b SR. SEGADAS V!ANA - Ma~ 
'V. Ex.a d~fende .o ponto de vist1 de 

· t1ma Constitttlção sintética: 
· · · E!xamlnaretnos, oportun.a.mente, ·eG.s:\ 
questão a ·que me i'efiro, depois de 
abordamos, em traços lntgcs; as ante
rim:~s constituições do Bras!l. 

Na de 1824 já se encontrava, na 
verd.ade, mn conteitdo social, de acôr
<io com as tendências da époc:::~.. como 
se pode verificar no Título VIII -
"Das· disposições ge1·ais -e garantias 
nos direitos . civis e pclítico.s dos ci
d~dâos brasileiros" - respectivamen
te nos ·núm:=·ros 14, 16, 24:, 25, 31 e 32 
do artigo 179. 

Tênues princípios, mas que fixavam 
. uma ctil·eb:iz, pondo termo e, os privi
légios concedidos pelo Estado no si::r
viço públieo e aos que possuis.m ::ts 
corporações de oficio. Já se dava, t:n
tio, liberdade para trabalhar, no cn-. 
tanto, m'io se Cl.\ida v a, ainda, ele pro
teger ou garantir o trabalho. A.~~e

gura·.-am-se os soconos públicos, mas 
ainda era cê~o para â.ar qualquer "'-~11;.. 

_paro ao trabalhador. 

Na de 1891, .bem e:amin?..da, se n:J. 
reforma de 19:J6 se reconheceu. 210 

n." 28 do l':lrt. 34, de m:meim correi~·.:~, 

a n~cessidadf! de· h a ver uma legisla~_: fio 
do trabalho, e se foi dadu ccmpeten-

. cia t1 União pnra exp~::li:-l::t , 1'1a ver~a

dc, t~ndo em vista o e.:;pírito inài·,·i
d.l1'tl}ista -<:!Ue a presidiu, houve até re
du~fi..o quant-o ao conteúdo social {l;'t 

Constituição do Iinpério, Senão ve.ia
mo:s: -'" quanto ao ensino já a evn
diçã-o de gratuidade ei'a silr::nciadJ 
O 6.0 elo artigo 7'2> e; quanto à o!'ga-· 
lii2açã.O de classes, tendo a Con:;t.itui ·· 
ção ele 1824 abolido as cot·po!·açõ :>s · d:: 
oficio, a de 1!:!91 não co~'itava da ~v::b
tência das associações profissionai~, e 
mesfuo · na reforma de 1926, não oh·;
tg,nte -hen·er legislnçfi.o siúdic:'tl d ::sd ~ 

1903, nada continha a respeito. 1~ &e 

se podendo entender como ref~ri!1do
se · M nssociacõ·es de classe o dlsnost:) 
no ~ 8.0 d-o ãrt. 72, - cuja. se.ntidÕ era 
nmito gorai. 

Til\mbt!m Jôrll s-uprwudo o di.spli~iti· 

vo cto n.u :n do art. r/9 -da Coll$tit,u.i~ 

ção de 1824 que irilpunha ao Estad~ 
;garantir os socorros públicos aos ci
dndãoM. 

Sofrera a Constituição de 1891 s. In
fluência do espírito da época. C) pre~ 
domínio do liberalismo individuali:-;t:>., 
superestimando o homem com1) fôrç~• 

dentro da coletividade fizera com qne 
a independência política do indivicl-...w 
ob;jcurecesse as demais qÚestões relati
vas à vida econômica, até poi·que, ad·· 
mitido o princípio da igualdade jurí~ 
dica, como superior a qualqnet out.1'o, 
estabelecer medidas de proteção aos 
economicamente me.is fracos · séria, 
justamente, negar aquela · igua!dade 
j urí.dico.:. política. 

A clabora.ção. da Constituir.3.o de 
1934 já vinha, entretanto, processar-se 
em um cli.rnn. diferel'ite . . O desenvol· 
vimento do capitalismo e, conseqt'Cn
temente, a. evolução do ciclo indus
trlal. dava aos trabalhadores . oportu
nidade para 1nator aproximação n .. ,~ 
fábricas e oficinas, fazia-lhes com
.p::eender a importâ-ncia de sua ur.iio 
e a fôrça que dai adv-irü\; como con
seqüência dessa consciência de fôrça. 
o proletariado procurava fazer~se ou·· 

. vir em todos os problemas em que po-
dia estar, direta ou indiretamente, tu
teressado. 

A primeira guerra mundiàl; de 19H 
a 1918, ressaltara, ·ainda mais, a iln
'portãncia do proletariado, l'econhed
da, pübHcamente, lla Ing·laterra., t-ll'l 
HH5, por L1oyd Georg·e , que afil·mar~ . 
falando aos trabalhadores britânico~: 

- "Com a vossa ajuda podemos per
der a ·guerra, mas sem a vossa ·ajtJó.~.t 

não pod.emos g·anhá-la . ' ' O 'Ira~à·.J 

·de Versailles, também pusera · em e-v:
. déncia, ele ma neíra expressa, a :ttoY~' 

posição e o.:; direi tos do pi·olet.a.riado. 
Eni nosso pais, além da influênCl:..\ 

dos fatores externos, repereutiam o-s 
comkios e discursos dn. campanha. V.a 
Aliança Liberal na qu~.l. pela primelr:a 
vez, se procurara interessar, direta
mente, as massas fazendo~ lhes af-irma L 

ções e promessas qne encontre.vrnn 
campo para frutificar. 

O candidato das fô1·ças polític2.s li~ 

berais, Sr. G etúlio ·Vargas, fir&!l'iiL, 
mesmo. na nl's.ca oüblica. sole-út flt:,.. 



cla.raçio que teria de .ser lembrada a. 
ca:â instante:;. 

·· "Tanto o · proletariado urbano 
como o rural neeessitam de dis
positivos tutelares, aplicáveis · a. 
~mbos, ressalvadas as respectivas 
peculiaridades. 

Táis medidas devem compreen
der a instrução, educação, higiene, 
alimentação, habitação; a prote-

, çio às mulheres, às crianças, à in:.. 
va.lldez. e à. velhice; o crédito, f) 

iá.lárlo e, até, o · recreio como os 
il,esportos e a. cultura artística. li: 
tempo de se cogitar da criação de 
escolas agrári~s e técnico-indus
triais,· da. higienização das fábri· 
cas e usinas, saneamento dos cam
pos, construção de vilas operá. ri a"s, 
apllcáção da lei de· férias, lei do 
sa.lâ-rio mfnimo, cooperativas de 
consumo,'etc." . · · 

O . Sr.. Leite Neto - Devo escl:il.
r~er " que, anteriormente a 30 o 
Con~.resso · Nacional estudou seria
mente o : problema; da. · codHicação 
trabalhista.; e os Anais do Parlamen
t(). Brs.sUeiro mostram bem que a 
questão ,foi; aqui, brilhantemeFte es
tuda-da, -e . foram . esses estudps que 
serviram de . base paxa ·a le~;islação 

trabalhista. atribuída a-o· ·· 81:. Getúl}o . . I . 
· Vargas. 

. . ' ~ 

. O : SR~ . SEG-..A..D_<\8 VllANA 
Infelizmente até '1930, salvo duas ou 
três leis; o Congress:o Nacional não 
conséguiu concretizar a legislELcão do 
trabalho.. · I ~ . 

~ B_r. Be1'to· Condé ....:... . s~, a. lei 
ele ac1dentes · do trabalho levou 1'7 
a. nos de' estud.o; 

O Sr. 'Lino Machado - Note Vos
~celênciit como es'taya adia.:ri.tarla a 
Constituição de 3(. 

1 

O ·SR .. SEGAD.As VtAN.Ia.. 
Verá. V. :mz:.v. ·o que ·digo ~ res
pei~o. 

Nio seria · possíYel que, por to· 
Ciloa esses ·fatôres, desccmhec.esz.emos 
e-m .. nossa . · Pátria a . influência · e o 
Hnt.ido social do direito qu~; como 
bem :.fi-rmou :M.irkine Guetzevitch, 
_...:.. .-uo século xx· não é mais '...ana 

I 

doutrina, nem uma escola · jurírj:ica., 
t! ,, sim,. & própria .vida· .. rgu.'al.nente 

não é mais possível distinguir ~!ltrt 

o · indivip.uo poÜtico e o indi'Vinuo 
sociaL Estamos assistindo · à trl!I!s• 
formação não só da te orla . gera.l ·do 
Estado, mas, igualmente, da d~u~.~~lna 

dos direitos. individuais. O ·E!s&ado 
não pode mais se limitar· a reco'· 
nhecer a independência; jurídica. do 
individuo; êle deve criar um .mínimo 
de condições necessárias a assegurar 
a. sua independência social". 

No terreno jürídico, por tudo isso, 
a Constittúção de l!t34: afirma.vs. a 
igualdade absoluta (art. 113, n.0 1), 
a liberdade de reunião (art. 113, Ô:ú.
mero 11) , a liberdade do exercicio 
de profissão (n.0 13) e o direito ao 
trabalho (n.0 : 34) • 

O Sr. Li no Machado - E' . bom 
que V. Ex.a assinale tudo ÍSS(l, 

.O Sr. Plínio Barreto - E a ·li· 
berda.de _sindical. · 

O SR. SEGAD..&..S V1JA1iA 
V. Ex.a. verá. 

A nooe.ssidade, de serem criaãas. 
. condições que permitissem O· exercí
cio desses c1ireitos e .·que tornassem 
verdadeira, a igualdade, jurídica,. tm~ 
peliu .os constltuint.es a fixar no · t·~"t~ 
to constitucional o Título. IV -· ·"De. 
Ordem Econômica e . Social'' ~· · ~l!i

ciado -com o estaheleéimento de nm 
postulado: - "A · ordem econômiCa 
eleve ser organizada. con:forme os 
princípios da jt!.stiça. e as nec~ss1da

des da vida nacional de modo ou~ 
possibilite a toclos existência · dign:.~.. 
Dentro desses lünites, é garantida. : a. 
liberdade econômica". (art. 115) • 

No art. 121, eram .fixadas no:-:!la.s 
que representavam um passo a.van· 
çado n~o só em nosso país, como 
em relação às cartas constitucionats 
de quase tôdas as nações civiliza,das, 
como · o salátio igual .para. trabalho 

·igual sem distinção de . sexos, salâ.r1o 
mínimo, du!·ação de 8 hD!"as · para .·c 
tral>alho, ampáro aos meno1·es, re
pouso llebdomadário, férias, indeni
zação por despedida inju-sta, .as5is
tência. e .seguro social, etc . . 

A ·própria Justiça do Trabá.lho. 
antiga asp~ração · do proletariado, · ·~i 

tinha fü·mado os p.r incípios d~ or
ganjzação. (art. 122) • . 
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O Sr. Lino Machado - Vê Vuss1. 
Excelência que ·essas conquistas são 
tô!jas 'do Parlamento; são de 'iiepcis 
de 30; . são do Congresso disso!vldo 
pelo Sr .. Getúlio Vargas. · 

O SR. SEGADAS VL..-Ul~ 

E' pouco ~ tempo de que disuon':l.n, · 
senão responderia com pra~er a todos 
os a.partes. · 

Não sàmente o amparo ao tr<J.bn.
lha.dor, . Sr. Presidente, pas!Sa"·~ a 
S[!r objeto d.e disposições contititu
cionais. A União, aos E~tados ~ · aos 
Municípios eram impostos deve:~.·cs, 

no art. 138 entre outr.·os, com o mais 
amplo. sentido social. 

E' indiscutível qu2, no campo eco
nômico-social a Constituição · de J.S: 1 
Sltisfazia, então, aos anseios dos •.:·:t
balhadores, e se alguns dispositivos 
n.ela teriam •. hoje em dia,. de -.er 1n· 
traduzidos, isso ocorre em face das 
conssqüênci:a..s da ·segu..'ida guerra · 
mundial deste século, e que, na ver
dade, foi a revolução . mundial de 
nos~ os tempos. · 

Vejamos, · porém na Carta de 1937 
o que . se fixou, em relação ao pro
blema econômico-social. 

Nos '~Direitos e gM"anti~s mdivi
duais" firmaram-se. princr:p1os de 
i~ualdade jurídica e política, ~om 
re3trições que, infelizmente, -pode-

. riam servir de arma de comprP.,-ssão 
da opinião · pública e d~ restnçâo 
o.os · cida.dãos no exercício de s~t'l.:i 

direitos políticos. 
Ná ordem · econômica repetiam-se 

quase todos os princípios da Const!
tuição de 1934, mu:tos deles aprimo
rados e que merecem registro ãesta
cado, como o contido no artigo 136: 

"O trabalho· é um dever social. 
O n;abllho intelectual, técnico e 
man t:âl têm direito à proteção e 
.solicitudes especiais do Estad<l. 

. Atodcs é garantido o di,reito de 
subsistir mediante o seu trabalho 
honesto, e ê:.;te como meio de sUb
sistência; c:mstitui · um pem que é 
dever do Estado prot:g·er, asse
gurando-lhe condições · favoráveis 
e nieios de defesa." 

Estabelecia-se, entretanto, a proibi
ção ela greve no pressuposto de que a 

Justiça do Trabalho remediaria todo:; 
os proplemas econômico-sociais. o que, 
se em' t!;se pcderia s~r defendido, ;m 
realidade S·ê comprovou import~u 

numa restrição ao . direito de união do 
pro!2t~riado para se defender d~s . i!1-
junções e da oprzs.:.B.o da .classe éapi-
tal.isb. · 

O Sr. Att?'eliano ~eite - V; Exc::-
lênc:a, fazendo um. discurso t~cn!cJ 

em tôrno· de Constituições, não devia. 
ch:1mar ConsLituição à Carta de 1937. 

O SR. SEGADAS VIANA- Ji 1is
S8 a V. E~:. a que sou, talvez, o menor 

· dos constitucionalistás · desta Casa. 
Não estou proferindo discurso té{lnico. 

O Sr. Aurelicmo Leite ....,.. Não s~ .t~lil 
mostrado assim .. Está faz::ndo eXtJ~:l

nação brilhante e inteligente ~ôbre o 
usstu1to; tecpicamente, porém, con· 
funde Ca.rta Const:tucipnal com um::~. 

constituição outorgada, a de 1937. · 
. . 

O SR. SEGADAS VIANA- Inter-
vencionista, também, a Carta de 1937 
não poderia ser por isso combatida, se 
não enfeixass·s de maneira tão ·gran~ 

de nas mães ·do Chefe de Estado ós 
podzres governamentais. Não poderia. 
dissemos, ·ser combatida pelo sentido 
inte;vencionista porque essa é a orien
tação de todos os governos, em todo 
o mundo, nur:pa época em que o .int~
rêsse coletivo, sobrepondo-se ao . indj
vidual, justifica a ação orientadora do 
Estado. 

o Sr. Rui Santos - V. Ex. a quer 
humilhação maior, para os trabalha"
dores, ·do que essa, de, para s-e reunit'; 
terem um secreta de Polícia; a v:.: ~iJ 

O . SR. SEGADAS VIANA - l;sto 
não era da Constituição, Vossa .Exce
lência bem sabe. 

Estou apenas . debatendo assW1to 
constitucional, e devo dizer ao nobre 
colega que, durante o tempo em que 
ex~rci as funções de Diretor .do De
partamento Nac:onal do' Trabalho, ja
mais p'ermiti a permanência de agen.:. 
tes da Ordem Pública nos Sindicatos, 
pois considerava. isto atentado aos 
trabalhadores·. · 

O Sr. Rui Santos - No. Bahia, afas
teLme do Sindicato de que fazia pa1·-
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te ,. púl' n,ão permitir minha d:g·nidade 
ó~.Í'JÍ.fl~u·e~e.s.se a reuniões oncie houv:: . .;~ 
'Se iecretas de polícia a vingar-1ne. · 

O SR. SEGADAS YIANA - Mas, 
Sr. Presidente, aproveitfindo o pouco · 
ir;lllpo que me resta, quero enn:inuar. 

Antes, entretanto, de passanncs ao 
estudo do projeto da Comissio Consti
tucional e dé outrcs cp.1e fb:·am divulga
das, qu~l'o, <>m rápidas palavras. aEsina
la~· que em .tôd~s as Constituicões mo
d.etr. as~ e especwlmente n8.s dos paiso<:s 
:da Amé:·ica, se verifica ~s:~ ::! tendência 
de . .Anel ui r ·no texto constit:L:cional, ele 
n~C,neira expTessa, princil?ios de prote-

. çio ao tJ.·abalho e de g;&rantia à li'bcr
d9.de econõmicn. do trabalhador. (Mé
xico. Niear:í~n1a, no art. lD.O; Panamá, 
de 194:1, no art. 52 e seg·. _; Peru, de 
1~~9. art. 41 e seg.: Uru·gu~i, de 1~3:!, 
att. 52 -e seg.; V.~ne.:::ueJ4, de 1936. ar
t-;go 27> ~ 

A -Ccmstitt'li.ç:;.o da URSS t!.U:lhém s.e 
r::.~e~--e minuc!.osam-::n.t.e aos prohlem:>.s 
·.d:e tr:al~allio, mas reduz .a n~~da o di
reito dós t~·aiJalhadcres, quan.do esta
b:-Loc.e no art.. 12G a .submi~;s.D.o do pro
let~.riado ao Ç!ritél•io p.Rrtidãrio, já ÇUe 

(üf ~o Pat•t:.a.o Comunista a direção dP 
tõd.z.:; -as crgzn~ções tr?.b::\llüstns e 
soc~:a:s .. · 

Nll Europa, a T{::b.E:~o.slciáqui.a fixa 
s&~.& l'umos constitucio.nai:s enfre!ltan
âo <> p:ro~iema ectmômico-socia+ dan
Q.o e!l)ecisl valor e relêvo aa1 fator 
tr:.balho, m:..cionalizc.ndo indústrias 
básicas e ac~itando como princfp)o 
\ntzngível que a coordenação q-a cco
m1a com a polítie~ é a única f.cr
.mul.a capaz de manter J. paz na -. Nz.
·çâo e nó mm~do .. 

lia .Fr&nça·, o projeto de DI,;Jache
nal, do 1~ovime:nto de Resi~tência, 

q,ur tem como maior preocupaçf~o a 
~egu-rança -dos . rlir.eiws . políticos pr.ra 
m~~.ter o r-egim-e republicano d.em,o .. 
crâtieo, se Úücia\·a assim: 

~A .constit.u_ição proclama · co~ 

:rn.> 1nt;ú1givci.s: 
t ,D - o p;in~ípio da 1ibe?dude, 
espeelalment~ a liberdade de 

I 

.consciência, a liberdade de aE~ 

_socüJ.Çâ.o, a liberdade de · 
1

cnsino. 
a· libçrclade de imprensa; 

2." - o rcspeító à família , que 
deve ser a base de nessa. organi
zação social; 

3. 0 
- o direito dos trabaL"lndo

res rccebêrem um.a. remunera.cão 
suficiehte para viver, para a.sÉe
gm'ar a vida de sua família. e 
pe!·mitir o g·ôzo elos ciivcrt~mentos 

razoáveis para assez,trrtn a fdi
cidade da n:istf nc]a; 

4.0 
- a neccs~ida<ie de vir em I . 

o.juda eles que, prla. idade, estado 
<ie saú.de ou suas enfermidades, 
não po::;sam r:e consag;rur a um 
trabalho qu~. permita ganhar o 
necer.si::io IJtn'a a vida' ' . 

O prüjeto dcs deput2.dos coinunis
tas dedicava tóda a Seí;fto II .aos " Di· 
re!tos sociais e econômkcs'' , r-egis
trando os s~guintes p1'ineípios : 

Direito à vida e à integridade 
da . pe~sc-a . 

DireHo à s:1 úa:e. 
Direi to à inst~·~r;.:w . 

D~n:ito à .. p:·ctc çf~o co1:.tra a e~.:.-

p:or:>. ~.ào . 

D~rêito ~o trs.b;;,1l1o. 
n:reito ao· ju~to salário. 
Direito ~u r:·~ouso e ao di,rerti-

mento. 
Direito à gestão das emp:rêsas. 
Direito de greve . 
Dlrdto ao s:egui·o social. 
Direito de propri€dade r~s:ri ~o 

aos obJetos .cie uso. 
Direito de prDteç-ã.o contra as 

fôrças econ.ômic::s e finaliceirus 
p~ivad::ts. 

O p~·ojeto !':ochEstz. ~-f'3':.~nte no artL 
· go 4.•: · 

DíreitD ao trahalho e à segura!:· 
ça no Ullpr~go . 

Direi to ao r~pm1.:>o. 

88[;-:uro tot~l a c::tr-go do E.stacto . 
h:"'n::.ino gra tuitu em todos os 

gr.::n1s. 
Protsção à mat.:rnidade e à in

fii.nda. 

I g:ualdadc r~~m distiD.\ÚO de se
xo.s. 

E a Constituiçzo aprovada há dlr.r; 
fixa, de m an eira precis~. , um vasto con· 
teúcto soei~ 1 (art. 23 c sego.) . 



· . Sr. Presidente, deve ser motivo de 
grat~ satisfação para nós brasileiros, 
verificarmos ·que não .sõmente desde 
1934 já marchávamos .. à. frente de ou
tros povos civilizados na fb~ação dos 
princípios constitucionais da. seguran
ça social, como ainda. agora, em 1946, 
os rulu()i; que se b,osquejam assegura.m 
que não teren1os, senão, mt)tivo de or-

. gttaho 11a Constituição a.. ser ·aprovad.:~.. 

o Sr. Aurel-iano Leite -Marchamos em 1934: e par~mos em' 1937. 

O SR. SEGADAS .VIANA - Vos~a. 

Excelência não tem razão~ A Con.c;ti
tu~ção de 1'937, quanto ao .aspecto de 
proteção ~o trahalhadc.r, s~.lvo os pon
tos · que apont-:::i, avançava ma~ que 
a. de 19S4. 

- Ao f~z.er esssa afirmação, -quero 1·es-
. saltar que há, na verdade, um con
senso .de opiniõés .na tomada des~as 

diretivas. As p;róprias classes conser_ 
''adoras já. assim se lru\·11ifestaram na 
C:nta Econômica .c~'.'~ T€resópolis, 
q_uando declararam s&bre a política 
social: 

"As classes prcdutora.s .Procla
mam a identid~de de séus p.ontos 
de ''ii.sta no sentirlo d~ que a to
dos devtm ser gal':>,ntidas as mes
mas op.crtunida d.es para a ti?gir a 
pcs.lçlw que lhes comp-ete, sendo 
.asr.:egurado ao homem do cam};o 
e ao <'ia cidade, um .salário real 
que lhes perirJta existênci~ con
·<.'t·l. n---n.a .:·a- ·e ef-ie··; "1"+:e " ::_, ... · .. . , .:> . . • -~-J.v • 

E ainda postel;'iormente na Carta da 
Paz Social reafirmara-m sua pr~ocupu
ção de b'ªrmon:z:u~ o capital e o tra
ba1ho, estcb~lecendo o principio de 
que o "capital não deve ser conside
udo aDe11ns instrumento produtor d-e 
lucros., -mas, principalmente, meio d .. ~ 
expansã.o ecm1ôl.nica e bem estar . cD
letivo. O tr&balbo é um direito de 
c~da nm a partici1~ar na :vida social t 

um dever . de 'para ela. contribuir com 
o melhor- de su3s aptidões, as.s-.egunm~ 
dn aos tL·a b:1lha dores um sr.1ár:o ·que 
lh3S gH~mb u:.na ·existência diZI1J., 

. ·sã e cf1 c)e11te". ' 
Cm11o conseqüência dessa orientaçf.o 

unifor:.:ne ,quanto ao p:::oblema soci::tl 

compreénde...se que ·. os p.rojeto~ d~ 

Constitulçio ap1·eseuta~os não · des
curem do .. conteúdo ' soeiaL 

I 

o primeira deles, do Sr. Sa.mpaia 
DÕl'ia, inêluiu no Capitulo TI :._.:.. Do~ 
Dir,eitos e garantias -as medidas ·ãe 
rmioaro ao trabalho.' Não resta àG:v 1-
d.a que a inclusão dêsses prind..pios d.e 
segurança · d<> trabalhicior 110 capitulo 
que enfeixa os . dir.eltos inàiviçliuü~ 
melho1· ' atende ·àquele _.aspecto · que 'já 
registramos: - de que êles são, na. 
verdade, . um eomplementt> inÇ.ispens!t
Y·e! aos direitos pclítlcÔS.· Mas o · pr~

jeto Dó1iá; infeliZmente, ·.está eivâdo 
de wna falha que o torna inaceitável: 
·- suprime, pélo silêncio, em .maté:::i:=t 
qu-e tem· de ser expressa, ·direitos já 
consa.gr~dos, como o . da_ estabilidaóe 
no emprêgo; o da· indenização por 'des
pedida injusta e o da ·duração ci& joi·-
nada ·do trabalho. ' 

Essas omiSsões, como disse, o tor
nam iriaeeitâvel, porq_ll.e em relaçao i. 
questão soc~al .não se pode rett·ocedêr 
porque cada passn a-trás esii'lá~ga · ü 

s®tin1ento de dig-nidade do tl'abàlha
-dor, tom:a um pouco de ·seu pequimo 
-patrimônio jurí~co e é um :verdad0i-
ro convite à r·eivindica~ão violenta • . i 
própria revoltlçâ1) social. 

o segundo antepi"Ujeto é o elàbBra· 
cio pela. Comissão Especial do InsW:n· 
to <ia Ol'dem ·dos Advogados. Tam
bém neste o co.."lteúdo social se eneon
tra no título xelatívo à "Decl:a:raçã::~ 

dos ct:reitos individuais e sociais" d~ 
número 13 ao 30. · 

P-elo seu · oonteúclo h·.ata-s~, ineg:;_
ve1mente, de um-a cont ri'Ou:ição ·da ms ~~ 
alta valia e que merece ser meQ.i'!:a{l ,;l. 
pelos nobl'es Constit.uintes. -

Partindo de c:mc:1e · parte, do óq:lo 
que . repr€sent-a o pensamento jur1d~

co n:teio::1a1, ela vem, ainda rima. :vez. 
compróvit.r a asr>ertiva que j!i, fizemr:-s 
de que, "r( .. a.is do que Ullllt simples 
afirmação generaliza-da d.e pi'incip:o.s, 
o co·.úteudo ·social da constít1.tiçã-o .dev-f 
registrar a €nuncific;ão de toéi~ oF: 
pont os que representam já um P$iT~ · 
mô~1io ju!'ídico do p~·o1eturiat~O. ~ir L"l 

omitir qualcfuer dele,s, sob pena· ~.l€ 
instaurar um regime ele desconfiança 
entre a rnu ssa e s:us mandat ál'ios" 



Assertiva, ali.ás, feita também· por 
Pont3s de Miranda, comentando a 
Carta de 37, qmmdo . declara ·que "1:t 

Constituição de hoje ·não pode ser 
a.bsÚ'ata, vaga, simples formalismo 
substancial. Tem de s-:r viva, palpá
vel, normativa, e normativa asslni 
para interêsses .como · para legislaço;;;s 
que dentro dela vivem". 

o antep1·ojeto do Instituto da or
d~m · dos Advogados ressente-se, a meu 
ver, de pequenas falhas de redaç~o. 
às vezes um pouco prolixa e, outras 
vezes, demasiado sintética, como na. 
l'eferênc:á à s:gurança soaial, ai cha· 
mada . previdência soc:al, onde de
veria ser feita a enunciação dos be
nefícios mínimos, o que não foi ex
presso. 

Não obstante isso e ainda observ~do 
qu3 deixa ao critério da lei ordinária 
a fixação do prazo da estabiEdade nó 
emprêgo, é uma . notável contribuição 
que honra o alto e adiantado espírito 
dos juristas brasileiros. · 

O anteprojeto elaborado pela s~b
comissâo presidida pelo · eminente 'se
nhor Adroaldo Costa e que tem 
como relator o Hnst~e Sr. Agamrm
non Magalhães, cuja dedicação ao 
prcletariado é da. maior justiça cle.c;
tacar, 'abrange todo o comp'lexo eco~ 

nõmico-social, mas aqui me referirei, 
UlJenas, ao seu cortteúdo no que s~ 

1·efere ao direito dos trabalhadores. 
Registra êle não sõmep.te os pr·irl.cí

pios já · fi~~ados nas Constituições de 
1934 ~.de 193~, como in~lui outros l)toje 
em ma cons1derados 1mprescindiv;eis, 
entre os quais se sobreleva· a partici
r.ação nos lucros, tamb§m. consignada 
no projeto Dória e no do Instituto: da 
Ordem dos Advogados. 

1 

Quase perfeito e qus..se s3.t:sfatôrio 
.é o ante,!)rojeto. · · 

·Quase, porque altera o bs~ituto da 
estabilidade fixanP,o rest~:ição que não 
existia, redl.lzindo ê2se direito intan
!!Í~e~ e já consa~rado anteriormente, 
1::~1gmdo dez an-Js de sel'viço ininter
rupto . . · 

Quase. pm·que não cons~gra a Qbri
g~torieàade do pagamento do r~pous·J 

h~bdomadário, quando em l10Eso ·pa1s 
o trabalhador ainda percebe um salá
rio QUe apenc,s e mal d~ para sua sus-

tentação quotidiana, tender de sacri
ficar, cada dia, um pouco do indispen
sável à vida para. poder se alimentar 
no dia do repouso que se ton1a, assim, 
um dia de tormenta e preocl.lpação. · 

Quase, porque não fixa a unidade 
sindical qua o trabalhador brasileiro 
considera imprescindível para. evitar 
que, sob a influência de interêsses po
líticos, religiosos ou patronais, as elas- · 
ses venham a ser divididas, lançan..: 
·do-se grupos contra outros na velha. 
tática capitalista de dividir o proleta
l'iado para mais fàcilmente mantê
lo dominado. 

Consagra o projeto· princípios novos . 
como o da assistêm~ia aos desempre
g;tdos, o da regulamentação do exer· 
cício das profissões que é um dos gran.' 
des anseios do.s classes trabalhadoras· 
e, ainda o principio da participaçã~ 
nos lucros das emprêsas: 

Sôbre êste último, somos do enten
der que nenhuma restrição deve acom
panhá-lo, no tei~to constitucional, a 

1 
fi~. ~e. que permita que a legislação 
o:·01nana, nele apoiada, evolua à me
dida das condições so~iais do p:Ús até. 
que possamos, atingir a .situação que 

. tão bem o ilustre deputado Daniel 
Fara.co classifica de "sociedade · dos 
elementos humanos da emprêsa." 

Na yerdade só reinará completa pa::3 
social no dia em que se compreender 
que empregado e empregador são ele
mentos iguais na produção, cada um 
agindo em setor diferente, mas ambo:.; 
àando seu trabalho para o benefício 
da coletividade. 

QuanO.o atingirmos êsse grau de 
e~olução · t~remos, 'forçcsr.mente, não 
so a participação nos lucros como 
na gestão da err..prêsa e, assim, não 
mais_ ha.ve1·á a atual di;;tinl}ão entre 
patrao o empregado, pois o ·contrato 
detraball1o terá se tnmsfcrrnado no 
con~rato d·G so.~kclaC.e, con1o bem prc
c_omza o senhcr Dani-el Farn.co, garan
tida, entretanto, a prot.ecão ao eco· 
nômicam~nt0 mais fraco.~ 

Foi n~sE:.e ~entido que já evoluiu a 
!lov~ Ccnstituição da Franç:l, qué ·es .. 
utbeiece no art. 31: _ . . 

"Todo tl•abalhador tem o direi- . 
to de participar, por iÍ1terméàio 
~ . uos seus deleg·ados, .na determina-

ção coletiva das condieões de tra-
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oatno, asstm como na direç!o dai 
e.mprêsas-. " · 

.sr. Preside:p.te, ao 'finalizar êste 
~espretensioso estudo; ..• : 

o Sr. :Lino Machado- Interessante 
D discurso de V. Ex.~~r. 

o SR. SEGADAS V::!:ANA - Obrt.,. 
i gado a ·v. ·Ex.n. · · · 

..•. sôbré o ccnteúdo sociaLda Cons
t-ituição não pode-:i~y oF-.ixar de lem
brar que a 26."-'· Conferência Iriterna-:
cional do Trabalho, realizada em 1944 
em Filadélfia, recqmerJdou especial
mente a consagração dêsses prin<?í
pios básicos e intangíveis de amparo 

· ao proletariado, e que nessa conferência 
o Brasil esreve presente e deu seu 
apÓio. Não poderia deixar de lembrar~ 
ainda, que o prog-rama do Partido Tra
palhista, há mais de um ano divulgado, 
fixa Justamente êsses prhicipios e que 
o programa do partido a que tenho a 
honra de · perte'ncer foi ela hora do de
pois de auscultados os desejos de tra
balhadores de todos os recantos do 
país; 

Senhor Presidente, Senhores Cons
tituintes: · 

"Vivemos uma era de. renova·ção de 
conceito, de revolução em princípios 
considerados imutáveis, inclusive no 
próprio Direito, que se renova, se hu
maniza, e· a lei procura, mais do que 
nunca, encontrar nos fa.,tos sua razão 
de ser. A lei, disse.-o bem o eminsnte 
Sr. Gabriel de .Resende Passos deixou 
de ser "aquela sentinela mal encarada 
e agressiva dos · tireitos individuàis, 
tornados por ela odiosos ao maior nú
mero; nem aquele terrível cão de f.il.:::t 
da propriedade, transformada em pro
vocação a quantos nada possuem, . em
bora traba\hem, se esfalfem e produ
zam, para . gôzo e ócio dos outros". 

E é em nome dêsse novo direito, des
sa nova concepção de lei, mais humano 
em sua preocupação com o bem. es~..ar 
dos cidadãos, · mais justo porque -mais 
aproximado do divino, ao assegurar 
uma posição de dignidade ao prole
tariado, que aponto aos meus nobres 
compar..heiros o cor1teúdo so.cial da 
Constituição ~Jomo o c-rrne que lhe 
.dará. estabilidade, que ··i\ fará · com~ 

preen.dida pelos pequenos e ·humildes; 
que lhe assegm·ará o cllma psicoló .. 

giCo capaz de .torná-la não apenas obe· 
decida, mas amada pelos homens~ 

E' em nome dêsse · direito novo . que 
recordo . nesta hora :.a palavras de 
Ra.dbruch, .·.apontando a · org~nizaçãa 

1

dos povos em regime de mútila. omn .. 
preensão, unidos e sem qualquel' pre
ponder'ância de um sôbre o . ouii~ o· 
Capital · e o Trabalho. fazendo res
surgir das ruínas da civilização, . com 
base ·duradoura, uma constituição so
cial mais 'jtista, ·que não conhecerá 
mais senhores e súditos no trabalho, 
mas somente os cidadãos do trabalho, 
colaboradores da obra comum. 

Por êsse mundo novo, por essa nova 
democraCia, foi que Iuta1-ao.s nos cam
pos de. batalha. Para assegurar sua 
sobrevivência e organizá-lo para ·os 
dias porvindouros foi que o povo bra• 
sileiro nos confeiiu o honroso manda~a 
que nas 'trouY.e a esta Assep1bléia. 
(Muito bem; palmas. O o1'ador é cum.
primenta~o.) 

O SR. PRESIDENTE - Estando 
quase findo o tempo da sessão, . co
munico à Casa que o Sr. ,Deputado 
Jurací Magalhães renunciou o lugar 
:para que !oi nomeado na Comissão de 
Inv-estigação Econômica e Social. No
meio, -em substituicão, a S. Ex. a. o se..: 
nhor Deputado Gilberto F,reiie, de 
:acôrdo com a indicacâto do líder Se
nhor Otávio Manga.beira. . · · 

Os Srs. Representantes João Ama
zonas e •J orge Amado solicitaram . a 
nomeação de uma comissão para es
tudar a situacão· dos trabalhadores da 
C. C. L. F. ~R. J., Ltd. (Light and 
Power). · 

Nomeio, para constituirem essa co .. 
t1issão, os Srs. R-epresentantes: f!~· 
nadar Hamílton Nogueit·a, deputados 
Domingos Velasco, Mílton Prates, cas
telo Branco, Benício Fontenele, João 
Amazonas e Ant~nm; Bogéa. 

O ilustre · Repres·e·ntante, Sr. Gene
nl Euclides Figueiredo, solicitou fos
se n'.lmeacla comissão para examinai 
os serviços do Departamento , F-edera i 
de Segurança Pública .' Nom-eio · os Se-
nhores R2presentantes: Adroa.idO 
Costa, Monteiro de Castro, José Cl'lS• 
pim, Antônio Felciano e Renault Lel· 
te, para constituirem essa Comissão. 
. •· . 

O SR . . PRESIDENTE - Está fin· 
da a hora da sessão: vou levantá-la, 
designando para a ele amanhã~ a se· 
guinte 
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C>RDEM DO DIA . 
i 

.Continuação d:?v díscus~ão ínica ·cto 
requerimento n.0 €0, de 19~, · :z:eque
rendo que o Feder Executivo mfor
lne se .foram tomadas p.ela Co,~1is
:são de Marinha Mercante mectldas 
Pl'oibitivas da major::~ção de fretes de 
gênel·os a.lim·::n dcics. . 

:Pt~us.são ünica elo reque.rnnento 
n.lt 48, . de 1946, ,solicit~p.clo . i2-1forma· 
ções. a.oç> Poder Execut1vo · sobre a: 
,àplicação do srt. · 19 · do ~creto-let 
que instituiu o Fundo Nac10n~l de 
P:rot-"-Cáo à Infância e bçm ass1m sô
bl'e os dis.pcsitivos d~~ Constitui~ão de 
193~. referentes ao assunto. . 

· Discu~são únicu. do . . requernnen~a 
n.o 22 · de 194.6, solicitando . informa· 
çóes. ~o Po~e~· ~}~€cutivo, B~r inte~
médlo· do Mm1ste.no da. Just11;a. € N~
gócios Int~l'iores, sôbl'e p~gam.ento de 
gr~ .. tificações a juízes ~leltora1;:;; n~s 
Estados e nos prepa1·aaores das elel
.ções de 2 de Dezembro último .. 

Disctlí3são única do ':equer1mento 
de ·1946, pedindo se c~nsigne em ata 
voto de reg"Csijo pel~ ch~~a~a. do 
:p.rimeiro trehl conduzmdo nunenos a. 
Volta Redond~. . . 

:Oi$cussão · única do requerimento 
·.n.o 30, de 1946, solicitando ao . f'Qder 
:Executivo infonnações sôbre o ~,u;.sa-
1neilto das rea1izaçõ0s · empree~~1<1:1s 
em: Alagoa.s pela. Comp::mhla F.~ldro· 

.e!étl"ica do São Francisco, au~:r~~zada 
a ob:ranizar·se pelo Decreto-lei núcc-

1'0 B.-031, de 1945. , . 
·· Discus-~§.0 única do requenmento n.o 44, d~ 1946, SOliCitando Hej~~fl en
C~l~hadas. ao r·od~l· .Exedttlvp su
gé~t3es sôbre medid~s a ser~m to
m:ads~ pura. deb-ela.çao da cnse eco-
nómi.ca. . 

Discttst5ã.()' única do . requerimento 
n.o 62 Q.e 1946, solicit?-ndo ~nformrt
cã~s ~õ Pod~ Exc:cutlvo . sobre as 
metlida5 tOt'tl::tdàS OU a serem t oma 
({~;-. éón1. r.elac:ão ~o p~·cblema üos 
rtOS00s trílnt por: cs mar1bmos . 

úlscus.<;áCJ única do requerimento 
;t'i.ó 21. d~ 19-46. EOlicitando que a. 
Mesa, da Asnmbléia ·oficie ao !'refcl
to de- lJlstrlto :F~ãenü, solicit::muo 
su~s p.rovidêncir.s ÍLlnto à admini.stra · 
cao . da Compiinhia Light and ~JoW.2l', 
:i fim de q llê s.eja~1 tQmadns . va.nn s 
medidas ctüe l)ffietlctem o serv1ç;o .de 
u:·~t'l.Sp.orte dl?' pa..-:;sag.eiros de bonde3. 

DiScussão única do requerimen:o 
. ...-;.:\ ~-:-~ 19461 i·equcrendo seja. -~ugcr)l.. 
· do, · pda. · Mesa da At~semole1,a ao 
:Poder Executivo. o e:'ltu,:o e consL'\l· 
\cão de duas pentes .:' ôbt·,~ o r19 São 
Franclsco; uma ligando Joazeirp. no 

Estado da. Bahia, h. .Petrolina, em 
Perm:mi.Ju\:o; e cutl's.., neste ill±mo 
E s.tado, en J~tinã. . 
. Discussão única elo requenmen.to 
n.O 46. de 1946, sclicitalido medidas 
do Poder Executivo tendentes a ln\.1 -

bilizar todos Gs rEGUl'sos e meios de 
t:;:ansDo:;:te disponíveis nos Estados do 
Rb Grande do Sul, Santa Catarina. e 
Paraná, para dar vasão ao e.s'Coumen .. 
to da saí'ra do 1i1ilho; e cont:-essüo ele 
prioridade para o tram=port::' de Cc e
.reais das zonas pl'odutoras aos cen
tros consum:dores. 

Discm:são única elo requerimento 
n.0 42, de 1946, pedindo a Int2l'f.e
rência da Assnnb!éb ComtituimB 
junto ao Poder Executivo para que 
~·~ja ·coasiderado válido para os pró
ximos pleitos est.atiuais ·e . municipais 
o alistamento voluntário .scb o qual 
se rer.lizaram a.s eldções c12 _ 2 de Dc
z-emb.J.·o. 

Discussão única do requerimen~o 
n.o · 6!:.1. de 1946, solkitando :.'.() PodEr 
Executivo a r-2-vog:\ção do cl:::cr::tCJ que 
prorroga, pol' mai.s um nn(J, o 111tm-. 
da.to das atuais dir~?t8rias d.as enti. 
d~dss sind.ic::li;. . 

Discussfto única do rcquerim.ent~ 

n.0 73, d·e 19~6, soE e;i ~::ndo 2. 0 Pcder 
Executivo infol·mo.Çõ;:s por 1nte!'mó~ 

à io do Instituto Nr.cional elo Alccol 
.e d:'J Acúcar, que.! o "stock" de · açú
car existent-e na.s usinas produtoras e 
no comércio encarrega-do da d~stl'i

btür-ão. 
Di~cussão ímic.1. do J;equerimento 

n .o 65, de 1946, wJ:dt:md J 8.0 P ;Jctcr 
E,::;cutivo a .-1·.::m2ssa•, à Assem~Pi :\, 
do € ~=t.:.·ato dn c nnta. co:·1·cnt~ dn .-; \
vêrno F eclc1·nl no Banco do Bra:::l! , 
l~elfl"tivtl, r/J fin ~ 11 :;iam·z~i.1 : o € 2 l1 ~. c:: :-. l 
do r..lg·odüo. no p?rí-:;do de 7 de. Ou
tub:·o de 19i4 aLé a m·~: ssnte ~L.ta, 

1:.2m cc,mo do 1::-l· c~::~:>o · n.0 182-45, cl:l 
Com.i ~~:1o de Fi::n~:~iam n~to da .9l' ·) 
duçáo. 

Di..::cussão ún!cst. c1o rec~ün·i111 ent o 

n.o 74, de 1946, sc;lietiando ao · Pod.;>r 
Ex.ecut,iv~ info~m~çUs E-:ôbre a .. u·:: ?
pe.sa r,:;allzada com a enc:?.mpa(..-a0 Gn. 
Est.rr,d~~, dB l;..:' ~'!'J Vi~ó!'L! a M:n!:::: : 
sôbre a. cons~i':mcf'~0 cio ca pit~u da 
C om mmhia Va l~ c~n Hio Dcce. q: .. :n.l 
.a plÚte suJ:.~c:· ~ L:J. p :l·~ G;;verno, CJ' tal 
a: sub~crita P~'rs r .. uts:::qui8.s ~ }".> r l:} 
r,;úbl!co; sôb:·-c a f c rm!.\ çá J cht C0m
pr,nhia. seu fun. r;ion:;!men to* ct::::o 
a tnal dos 2c1·viços. etc., eie. 

D!scussão ú1liut. 0.o requerim'.~:r1 t(, 
n.0 79, de 1946, scE~it~mdo ~c-jn 1; ~.~

meada , pela Mes2 da Assemb.lé18. 
Constituinte, uma C:Jmis.são Esr~-!7.c2~:1 , 

destin"da a proceder a um. exame 
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em vários casos, cujo escl'lrech~lent<> 
é de interê:.se da Na~;ão. . 
Discu~são única. da. intlic91ctio núme .. 

lO 9-A, de 1946, ' sugerindo que se re
pr::sente ao Poder Executivo, no sen
tido de serem propostas ltlêdidas · u::.·. 
g.entes de ordem -econômica. 

Discnssão única da :i.ndicacão núme
ro 32-A, de 1946, sugerindo· ao Po::"te'..· 
:Execu~ivo mecUdas a. ser~m tomadas, 
com urgên~ia, p2.ra a desob.str-ctção aos 
canais que lig·t'L!n as !~.ZCl':t:~ "Norte" 
e "M2.nguaba', no Estado de ·Ala
goas, inclv.sivt: a a;;~in.atm·a de 11~11. 

acôrclo entre os G:rvl?.rnos da União 
e do Estauo, para execução e con
serv?.,ção das . obras. 

Discussão única da indicação núme
ro 32-_\, de 19~6. que prop6e seja 
clesaprovacJ.o pclfl. Assembléia Con...sti
tuinte o ato do .· Poder Executivo bai
xando um Decreto-lei contra o di
reito de greve: e · sejam pedidas in
formações sôbre os motivos. da pre~ 
sença dos agentes da Ordem Polí~ 

tica e Social nas assembléias dos Sih~ 
dica tos. 

Discussão única da indicação núme
ro 37 -A, de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executí1Jo a trans~ 

ferência elo acêrvo de "A Noite" para 
o Instituto Nacional do Livto, ·e aba~ 
lição imediata dos impostos que gra
vam a importaçfto do livro estran
geiro. 

Discussão única do 1·equerimento 
n.0 100, de 194,6, solicitando ao Poder 
E)~ectltivo informações sôbre os mo
tivos da náo pt~blicaçáo do Decreto• 
lei n.0 '7 . 840, de 1945, que dispõe sô
l:ire limites· ~~ntre os Estados do Es
pírito Santo e de Minas Ge1;afs. 

Deixaram de compare-cer (:;4: 

Senhores Rcpn~scnt::rr.tes; 

Part:icl.o Socictl Democráti.L;o 

Amazona~. : 

Ccsmc. Ferreira.. 

Carlos Nogueira . 
Moura Carvalho, 

lVIarnnhão: 

Pereira Júnior. 
Vitorino Freil'e. 

P.iauí: 

Sigefredo Pa.checo,-· 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Oswaldo Stuclart. 
Raul Ba1·bosa. 

R. G.· Norte: 

José Vareln, 

Paraíba: 

Samuel Duarte •. 

Pernambuco: 

Pessoa Guerra. 

Bahia: 

Regis Pacheco •' 
N egreirós Falcã-o. 
Euhápio ele Queirol. 

E. Santo: 

Henrique de Novàis. 
Viéira de Rezende., 

R, Janeiro: 
· Paulo Fernandes .. 

M. Gerais: 

Rodrigues Seabra. 
João Hénl'ique. 
Cristiano Machado. 
vVellington Brandã-o. 
Joaquim Libânio. 

São Paulo: 

Gofredo '!'eles. 
Martins Fill1o. 
J'bão Abdala. 
Sampaio Vidal. 
HÓnório Monteiro. 

Par~á: 

J cão Aguiar. 
Santa Catarina: 

Aderbr\1 Silva. 
Altamil·o Gtnmarães. 

União Dmnocrútica Uacionnl 

Ceará: 

Egberto Rodrigues. 
Alenca.l' Araripe$ 



.Paraíba: . 

Vergniaud Vanc1el·1ei •. 

Pernambuco:. 

João Cleofa.~

Sergipe: 
1!alter Franco. 
Leandro Maciel. 

Bahia: 

Manuel Novals. 
Clemente Mariani. 
Rafael Cincurá. 
Ne.stor Duarte • 
. João Mendes. 
/ .. lberico Fraga. 

São Paulo: 

:Romeu Lourençúo. 

Goiás: 

J ales MachadG. 

M. Grosso: 

'Dolor de · Andrade. 
/. 

Partido Trabalhista ]3rasileiro. 
' 

Distrito Federal:. 

Vargas Neto. 
Gurgel · do . Amaral_. 
Antônio Silva. 

São Paulo: 

Hugo Borghf .• 

R. G. Sul: 

.Artur Flscher. 
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Partido Comunista do Brasil 

Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveirt.. 

Bahia: 

Carlos Marighela. 

Distrito Federal:. 

Carlos Prestes. 
1\.iaur.~cio Gra bois. 
Batista Neto.· · 

Partido Republicano 

M. Gerz.!s: 
Mário Brant. 
Art\lr Bernardes. 

Partido Poputar Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 

Bahia·: 

Teódulo. Albuquer·que. 

Partido Democrata Cristão 

Sã.o Paulo: 

Manuel Vitor 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 

Campos Verga!. 

Levanta..,se a sessão às lS horas. 



s·s.a Sessão -en1 3 de 11aio de 1946 
Prc8iclên~ia dos Senhores Lauro Lc pes, 2.0 Seeretário, .Meto Viana, Pr6 

sidente e Otavio . Mangabeira, 1.0 Vice-Presidente. 

A.s H horas éompareceram os 8'.;
nhores: 

I 

Part-ido Social Denwcrático 

Acre: Hugo Carneiro. 
Amazonas: Leopoldo Peres. 
Pará: Magalhães Barata,· Lameira 

Blttencourt, Nelson Parijós e Moura 
Carv~!lho. 

_Maranhão: Crepori Franco. 
R1o Grande do Norte: _ Díocléclo 

Duarte e Valfredo Gurge1. 
Paraíba: J and ui CJ.rn eira. 
Permimbuco: Novais Filho, Gercin~ 

Pontes, Oscar Carneiro, Osvaldo Lima 
c Costa Pôrto. 

Alagoas: Teb.:-eira _de Vasconcelos, 
Lauro Montenegro e -·José Maria . 

Sergipe: Leite Neto. 
Bahia: Pinto Aleixo e Fróis d~ 

Mata •. 
Espírito Santo: At·i Viana: 
Rio de Janeiro: Alfredo Neves, Car

los Pinto, Bastos Ta vares e Acú·cc:Lo 
Torres. 

Minas Ge1;ais: Levindo Coelho, Bias 
Fort-~s. Duque - d·e Mzsqtüta., Cristia -
1\0 Machado, Augusto Viegas, Rodri
gues Pereira. Celso Machado, Milton 
Prates e Alfredo Sá ~ 

S~o · Paulo: Novdi Júnior e Alyes 
Ptdma: 

Goiâs: Joao d'Abreu e Galena Pa
ranhos. 

Paraná: Munhoz de Melo, Lamo 
Lopes _. e Gomi Júnior. 

Santa Catari11a: Rogé-rio Vieira. 

-
Rio Grande do Sul: Ernesto Dor· 

nelles, Brochado da Rocha, Teodomnc 
Fonseca, Damaso Rocha, Daniel F <t· 
raco, Manuel Duarte, Nicolau Ver
gueiro, Mércio Teixeira e Pedro Ve1·· 

· gara. 

Jlniúo Democrática Nacional 

Amazonas: Severiano Nunes. 
Pará: Agostinho Monteiro. 
Maranhão: Alarico Pacheco e An .. 

Piauí: Esmarag_do de Freitas, , M'l· 
tias Olímpio, José Candido e Antônio 
Corrêa. 

Ceará: Plínio Pompeu, Fernandt~w 

Távora, Paulo Sarasate e Gentil Ba:·
reira. 

Paraíba: Adalberto Ribeiro, Arg-e~ 

miro de Figueiredo, João Agrip'~no, 

Plínio Lemos e Ernani Sátiro. 

Pernambuco: _Gilberto Freire •. 

- Bahia: Juraci Magalhães, Dantat~ 

,Júnior e Rui Santos . 

Distrito Federal: Hamilton No
gueira. 

Rio de Janeiro: Prado Kelly. 

Minas Gera is : Monteiro de Ca::: t:·o, 
.1osé Bonifácio, Lopes Cançado e Li
curgo Leite. 

São Paulo: Mãrio Masagão, Plínto 
Barreto e Toledo Piza. 

M~to Grosso; Vespasiano Martil:_s . 

P araná: Eras to Gaertner. 

Rio Gl'andc da Sul: Flores da 
Cunha .. 



Partido· Trabalhista BrasUei1'o 

Amazonas: Leopolclo Neves. 
Distrito Federal: Rui · Almeida e 

Baeta Neves. 
São Paulo: Pedroso Júniol' e Eu

~ebià Rocha. 

Partido Comunista do Brasil 

São ·Paúlo: José Crispim e Jo:o.·ge 
Amado. 

Partido Rep-ublicano 

Màranhão: Lino Machado. 
· Mil1as G~rais: Daniel de barvauio e 
li1e~ipe BaJbi. 

São Pa·ulo: Altino Arantes. 
Páranâ: l\1:unlloz da Rocha. 

Partidc Popular Sindicalista, 

Pará.: Deodm·o Mendonça. 
Ceará: Sténio Gomes. 

Pattido Republicano Progressista 

Rio G1·ándc do Norte: Café Fil11'J'. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul" RaUl Pila. 

O SR. PRESIDENTE - Achando
se pl'ese.ntes· 101 ~3enhores . Repre.s~n
tautes, declarü a bertv. · a se&Sâo. 

Passa"'se á leitura da ata, d<:"t sessão 
anterior. 

O SR. RUI ALMEIDA .(4.0 Secte
târio, r;ervinào como 2. 0 ) procedq à 
leitura. d::" ab,. 

O SR. PRESIDENTE - Em di seUS· 
são a ata. 

O SR. GALENO PARA!'TIIOS -
Sr. P~esidente, pelo a pal:.>v vra so,brc 
a ata. 

O SR. PRESn;:>ENTE- Tem a pa
lavr2. o nobre Representante. 

O SR. GALENO PAR.ANHOS (So
bre a ata) - S1·. Pn';:üdente, quan
do ontem falava o nobre Jkput:,l c.!O 
Sr. João Agripino, tive oportunidade 
de dar a S. Exda. 9.lguns a!,Jartes, 
dentre os quais destaco êste reigis· 
trado pel~t Tnquigra.fia: . 

"V. · E~:~ia. esclarece perfeita
ment~ o nroblema e poderia, nes· 

sa brilhante interpretação, com .. 
• pletá-lo, acentuando que não te

·mos legislação social, · apesar de 
ser o Brasil considerado pais e,s .. 
sencialmente agrícola." 

O que disse, Sr. Presidente, foi, sim, 
que o nobre Deputado, completando 
sua brHhante exposiçíio, poderia acen
tuar qne não tinhamos legislação ''ru;. 
r~l",. c . não "SÇ>c:ial'', como saiu, por 
engâno, pub1icado. 

Peço a V. Excia.~ Sr. Presidente, se· 
ja feita a devida retificação. 

O SR. PRESIDENTE -~ V. Excc• 
lênci.a será a tendido. 

O SR. PEDHOSO JUNIOR - S{!!· 
nhor Presldei1tc, p~ço a pala·vra só .. 
bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa .. 
Jnsra · o no-Dre Representante. 

O SR. PEDROSO JúNIOR - {Sô
bre a atco - Sr. · Presidente, 011tem: 
tive cn~r:jo ele -encaminhar à Mesa, 
p;:;.:·a serem publicados, c~ais rcque1'i· 
m:mtos: um :.·.:::.fcnmtc ao dee: ... -:- que 
e:~tingue o jôgo, c outro atin~ntc :l 
lei do inquilinato. 

O rerr1le!"i~:J.~:'.l.to ::::6bre o jogo é no 
senticlo de se oficiar ao Sr. Presiden ... 
te da República, consultando sôbre 
se os eí'citos do decreto se aplicam 
ao Jockey Clube, tambér:a, ào chama
do jogo do bicho, por julgr.r que 
ambos, ou melhor, o que se pren
de <W Jockey, pode hoje ser enquan
drádo !Kt conc.citurrção . de jogo . de 
a~ar, dadas :;u3 imo.ra!idadcs ali postas 
em prática; e, quanto ao jogo do bi
cho, pc1· viver êle à :o;ornbra . da lote
ria, que é, parece-me, in::;t~tuição le
gal. 

O segundo requerimento, Sr. Presi .. 
dente, é no sentido de que o Chefe 
da Nnção, ror meio c~e d0crt:to, suste 
as nções (lc c1er.;pejo, pelo prazo ele 
um ::ma ou mnis, __:_ segundo ~·õr jul
:irtdo n t_:cessário, - cem isso concor
i:endo' para atenuar a atual cl'ise de 
habitªção. 

Entretanto, SJ.'. ~:;_;.;;s:iâente, 110 "Diã
ric) às, .As~:8mbléia" do. hoje, não vejo 
a -oublicação dos r c !'e ridos reaueri-
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mentos, motivo pelo qual solicito cte 
V .. _ E;,siu.. a providéncia D.ece~sâria, 

p:o.ra que tal se dê no "Dülrio1
' de 

anumhã. 

O SR. PF..ESIDENTE - Os reque
rimentos a que se refere o ·nobre Re
p:!:esent<~.nte, Sr. Pedroso Júnior, S€• 
r5.o lidos n.o exp~diente · clu. sessão de 
110';.. e "ll"' C''.>(l" 'l. irln f)Pl)l·l.'"'dOS .;. .J··' ' !' "" .... I.J~b'- -\.nt\1 v. ""''\· • 

O SH. LINO MACHADO-· Senhor 
P;:csiclcn.te, peço a palavra sobre 3 
1 tn. · 

O SR. PR.ESIPENTE - T 2m a -pa
:a vra o nobre Reprcsel"l Lar~ te. 

O SR. LINO MACHADO (SÚ7Jre a. 
·der.) -- Sr. Presidente; quando, on
l:::l~1. desta Lribi.mn. t:·ouxc o meu pro
l::•.st:J aJ ;;~ to do GoYéi'no. impcdi11do 
·1s manEc::: tcções do operariado, na SUd.. 
~ ·:anele data de 1.0 de: Maio. aps';a~· 

cic, pouco t~mpo ele que <:1i::pui1ba, fui 
',: ~g mu:ls vêz:::s i:1 terrompido p2lo ilu.o::
tre sublider cta maioria, Sr. Deput9.du 
Acúrci.o Tõrres. Fssas interrupções, 
longe de me StlBceptiliilh::Rrcm, muito 
longe di.sto, tra:~~m··:ne sempre sat.is
tnçf\o, poi' me dan:m Oj)ül'tunidacll~ de 
meiho~· esclarecer meu pensamento. 

1'}::~., t· 1~:: ê .:- ~::s :-~.~: ;.t rtc::!~ Sr4 p~- ~~::;cJ.f't1~. ~~, 

1.\111 dêks, fm:a, aliás, dos h~íbitc~ de 
S . E:.::.a o Sr. Deputado Acln:cio TÕ!'• 
rc~. foi dttdo lium tom de voz bai:~a 

c n~ meto destas bancadas. de modo 
c; t:e n iio o percer.ii, t.b.::o1t1tamentc. 

1".,; ;-~te o motivo de estar na tribuna, 
nc: le momrnto, f :: zer:do o qlie so 
c!'r~:na uma y ::: ~: c!adcim retificaçfto à 
ata. 

O aparte em questão é o seguinte : 

"Há. C2!'tfL incoPrênci:t c1a }:>:ute 
c:o nsbre c-~1:::; 2. , pois assinava o 
l'8qne;.·imento de jnfor::.1:::çõe::: , no 
qu:J me C(I!1Sh, e dccl<J.l'a que não 
há :11otjvos'' . 

O:·n. Sr . Pl·csicl.'::nt.e, V .. Ex.a sabe, 
como de resto sHbe c.sta C~EJ.s titninte, 

c;uc, ~"iuttas vê~cs por cl_eferôncia aos 
l'o\•-, .. dl."'I~oc· C'J'~ l l"'a- ' ' 1' " J·, • .., ~ '-:•e· n1es-~ - JJd~ S L u , .•. L . ..:·• ~·.._41,.. ·"-_l,.,o~J (.(\I • 

n.a de oL:t.ros part'~:D :; , assinanws pc
t.içõe:s cu r~q uei'imcnto: , sc111 que com 
i s ~o cmnpromf'tamos, de modo al-
6 Ui11, nos:::.o voto. 

Desde, porém, que o riohi·e Deputa:do 
Sr. Acúrcio Tôncs, (g}1s nr;>tcu .. ·.ttma. 
certa incoerência em mlnl;la atitude, 
devo dizer que tal é a, coerência . de 
tôda 1~1inha vida política, ü~ste Pár· 
) menta ou fora dêle, que me considero 
bastante resguardado, como se nhma. 
casamatf.. estivesse, onde nada ~e~·á. 

capa.z de penetrar para quebra1· essa. 
cocr; ·· ~ia . 
· Assin3.ndo nqnêle requerinwnto da. 
maio~·ia l~:lrlament~x, el)cabeçada. 1J~la. 
brilhante figura de Otávio lVIall~'tt• 

lleira, eu o fiz com o objetivo de, ni.:.üs 
.tarde, colher info!·maçõcs precisas ~ 
se é que o ao·vêl~no está disposto & 
dá-las, em tôrno daquele ato do Se
Lllor Chefe de Polida que, On1~m 

como hc,jc, considero arbHrârio, !Jáo 
permitilido que o operariado, como nos 
c nos anteriores, viess8 p~tm .. as :.·ua:;, 
serenamente, padfic:::ummtc, orc\2ira
mentc, festejar, sun gr~ndc data: -
o 1.0 de Maio. 

Era o que tinha a dizer. (!!fui tu 
bem,. > 

O SH. RUI Al.~M:EIDA . - Saühol' 
· Presidcnt'2, peço a palavra sõbre ~ 

At2. 

O SR. PRESIDI~NTE · - Tem , ~ 
pz :,; vra o nob!·e R ::: pr:s.::.Lltant~. · 

O SR. RUI ALMEIDA \Bóbre. a 
.1ta) - Sr. Presiden~ç. p.;di a. P~· 

lavr~. , pura. solícitar seja retiUcadt) 
p :::queno trscl1o dv discurso que on• 
t ern preferi ne.sta Casa, publicado no 
D .' -;'.:·fo d(t Assembléia d e hoje. 

o trecho a · qüe me refiro d~ve s~r 
a.Lsim r :;digido: 

"E tanto. são e1,1pregados, n1.eu 
C:ll'O CJ.lega. que estavam torl:OS 
êles se h a direç~o. O. o I. A. P. O., 
que é o órgão oficial.'' 

Es3a a r~tUicaçáo que · p..:dil·ia · a 
v. Ex.:" m 2nclar fazer na Ata ·dos 
nossos trabalhos de ont~m . 

O SR. PRESIDENTE - V. E~. • 
será ate:adido. 

Não havendo mais quem peç~ a pa
lavra ~oh .. ·e a At..a. cnc;.:; ~·1·o a sua dis· 
cussão e ' ' Oll sulJme-t&-la a votos, 
(Pausa.) 

E.:: tá aprovada. 
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Passa-se à leitm·a : do · expediente. 

O SR. BARRETO P!NTO - Sr. 
Presiclente, . peço · a · palavra pela ol· ... 
dem~ · · 

O SR. PRESIDENTE V. Ex.~ 

tel'á. a · palavra quando passarmos à 
Ordem do Dia. . A Mesa de liberou 
·não a conceder, pela ordem, durante 
o Exp8diente, a fim de .não p:·;;judi
car os Sr.s. Repres.entantes devida
mente inscritos para fa'iar nessa opor~ 
tunidade. 

Deixou c.~e figurar nas listas de pre· · 
sença da sessão d2 . ontem, dia 2, o . 
Sr. Representante Varg·as Neto. 

O SR. LAURO MONTENEGi-1.0 

C3.0 Sec1·etátio, servindo · como V'J, 

procede à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

1'elegranw: 
Do Prefeito de Delfinópolis, Minn.'J 

Gerais, comunicando reinar ordem e 
.. I 

tranquilidade mwnP.le locaL -- !1'-

teirada. 
Ofícios: 

Do Presidente d() Tribunal Sup~

rior Eleitoral: . 
· Senhor Presidente - Apraz-me le

var ao conhecimento de Vossa 
1 

E~:·~8-
lencia que o Tribunal Regional .~!êl
toral do Amazonas a.caba de )fidi\.!' 

. ~"' esta Presidência, comunicando o 
nome dos suplentes de . Deputadc:5 

I 

(proclamados por aquela . · circunscri-
ção. 

São os seguintes os referidos su
oleutes ~ . 

Pattido Social Denz.ocrático: 

DoUtores: A11tô11io Bote111o r,1aia ~ 

ioão Nogueira da Mata. · 

União Democrática Nacional: 

Doutores: Jaime Bitencourt ele 
t\J;aújo, Alexandre Carvalho L~a 1 •• 

João de Paula Gonçalves e 1\,[enan· 
;iro Rodrigues Tapajós. 

Partido . .. 1'1'aball2 .. ista · ·Brasileiro:, 
Doutores: Feiisinü:io Frai1•~i.sco 

Soares; Maimel Elias de Almeidll 
Anunciação e Sócrates Bi:mfim. ' 

Senhor: Luís Catete Gonç~~:ves. 
Aproveito a oportunidade para !'C1" 

terar a Vossa Excelência os prptes-
tos ele minha elevada estima e ·par ... 
ticular consideração. 

Em, 2 de maio de 1946. - WaJ.cl.'!
m.ar Falcão, · Presidente do 'rrib1.mal 
Superior Eleitoral. ....:... INTEIRADÀ'. 

Do Pref.:itiente do Diretório ·· H:sta.
dual da União Democrática Nacio
na.l, remetendo cópia'! de telegrarn:~.s 

rec~biélos por aqÚêle partido, em :'..1:~
nas, referentes . a ocorrência:s ·verifica· 
elas no int~rior do aludido ·Estado. 
Inteirada." · 

REQUEF.Il'.'IENTO N.0 113 1946 

Req1ter- à Mesa que sugira ao 
Govêrno a suspensâo, peló' prazo 
m.ínimo de wn ano, das ações àe 
despejo, baseadas na preferência 
do p1·oprietário de ·residir em :-eu 
imóvel. 

Atendendo a que é int2ress~nte, e é 
mesmo dever do Estado Moderno, pou
pa r ao jugo . da exploração os eco r: 5_ 
mics.mente frc.cos, assegurando-lhes a 
dig·n~clade , da ·existência coino · ser~s 
,lw.ms.nos s.través de leis e providências 
out!'::.s, limitat:vas do pod·2r ··dos ec:J-
nômic;;.mente fortes; . 
At~!ldendo a que a inversão do c3, .. 

pit~l em imóvel como Ú1eio ·de i·eceit:1, 
de tal forn::t c:; c::1::tituiu em modali
d~de c!e escraviz:tção -econômica do 
homsm pelo hameni que o govê:·no 
do ex..:Presidentc Vargas, muito sábia 
e· humana, quanto oportünam~nte, 

. 'Jaixou disposições de amparo e ' pro• 
Gtc:.ão dos que n1o~·am d·~ aluguel, con • 
tra a gan§.nd:::L dos que dêle fazem 
um meio de vida; 

Atenden::lo a que, srm embargo des
sa lcgislaç?.o ac:a.utelado:::a, as · m?.qui
naçõ~s de burla já agora se r'az·:;m 
alnrtarnepte e com êhito, seni temor . 
do . Poder Público, . eis que t'}nto nas 
Compra e Venda de imóveis, quanto 
nos traspasses de em tratos d·e .locaçào, 
a infração é flagrant·~ e acintosa; 
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·· Atencteno.o a que, com efeito, a vuL 
ga·::izada modalidá.d::! . da · venda do:; 
mó~·eis e dos utensí!ios, como a ~x:

~·êacia de p~quelia inden'zaçê.o, par3. 
o tra~pz.sse ele um contrato de locaçê.o 
por tinia· família que s-.: retii'a da cida
de ou ciuz ·. isso faz sob , outras aL::.;:.v 
ções do engenho humano - são práti· 
cs.s . livremente apregoadas, pelos ln
teresss.rlos, em r.nür.cios pagos nos jor· 
'1ais; · 

Atend:mdo a que, a par d:sso, a cada 
Compra e ·venda de um . ·imóvel se· 
g-ue-se uma :'l.çáo ·judir.:ia1 de . des;)::jJ 
co~1tra o inqu:lino que não t2m pa:·a 

· o.~1cle il'. e por :s~o ent~·a em ~itaaç0.c 
C1e ·cJo·~,.,,Je·,.o. 

\ ..... ),;,~--~ ..... ' 
Atend;::n:io a que, nubora a.-.;segllTG 

a 1~i. ·ao proprietf..rio do imóvel, o di 
reíto de habitá-lo p::.·eferencialmen~e 

é de s~ não desprezar a gravidade qu.: 
~.- xiste, no dezJ.loj::nnento judicial de 
qúE:Iil :não tem para · cnd:; :r, maxi!Ii.e 
p1·esumindo-se que . o proprietár!.J 

. quando pede o . seu imóvd, já se en 

. contra em· .qu?.lrn:cr part~ · :nst::.!:u~~1; 

Atênde·ndo a que o próprio Go vêrll r_.. 

t~m reconhecido ser acei"!tt:ach a cris(' 
de habits.çó~s, e e::.~i procurando re· 
solvê-la s:gunc:o n:ididas a:!otaclas: 

Atende:1do a qt1C\ por tudo e üna!· 
mente. o que e:d:te é o em~i2El1o ..:lu~ 

p:·oprict.i:·ios d.: imóv:::is. ds anuhlrP..Lt! 
a vigê:acla ~3 uma ki que só 1enr~. 
s -:r rnodi:Zicad:1 p:ua. aun~en t:n a pro 
t~çê.o qu~ o Es~ido ceve ao3 c~ol1Ô:rü" 
c:tm~:-:.te f:·acos; 

R r-r. • •o:"O a· VO" "'" E., .... ., ,~.1 ~is, deL:· ....,l..l...t"".:.- ' . ,.., _, 4;\1 ..... ~ ........ .. ...... _ . ..... . 

m '.nar seja e:1c:u;J.i:1h:n2a ao Senhor 
P.::esidente .c:t R :.':Júbl.:ca a sugest:• o 
qua fa~o, · no s:!1t:do de, p:::lo ora2.1 
míním.o de um ano, ou por ,que m:.1:c:1 
prazo ... se -entenda nec~ssirio p:u·a d.t.~. 

nt~ar-se a atual · cris:! de h::L'oitaçõ2s 
· fiq-uem em susp2:1w tôà.as r.s aços~ c:e 

despejo b3.sea.das na l;;i cl1:1mada dv 
ü1quilina~o, d~sde que se fundem na 
p.::·2fcrê:1ci::t do pro)rietário, de r ssi 
<li!' em s:u imóvel. 

~?.!:t clis Se.ssõ:.s, 3 ele mo.'o c1c 19·~ ·3 

- Fcdroso Jünlor . ..-- D~nicfo For.,te r 
nele. ·- Rcmeu Fiorí. - SegQdas 
Viana. 

- A imprimir. 

REQUERIMENTO . :N.0 114, DE 1946 
• ' , o •• • 

Requer a Mesa que solicite (1.:) 

Govêrno injorma·:,ões sôbre se o 
1'8cente dscreto que extinguitt o:; 
jogos de azar . aLJra.nge o jogo do 
''bicho" e a "corrida de, cav,alos · ·. 

R:::queiro a Vo::;sa Excelência se);'t 
oiioiado ao Senhor Presidente ct:: 
R~·pública pedindo informações sôb. -::~ 

s~ o decre~o de · extinÇão dos jo~~;os ct.:; 
azar se cst2:!1de, . em seus efeitos, até 
o chamaC.o "Jogo do Bicho", como e 
to.mbém fl.té o que se convem:ionc,u 
d::nominar "Co~·rià3. de Cavalos" , e 
i'JtO pelos fl~nc'tam entos seguin t2s: 

Qu8.ntb ao p:::-imeiro, ao do ".Ju~:J 

C:c· B:cho", · sempre existiu, · e ainj;~ 

hoje êle e:ó:te, em São Paulo, á .son:t
bra e z.té nnsmo- como p:J..rte int> 
gnmt2 - do regime legal das loterias. 
De outra forma não se comp:i.·e~n·.lc

ria como pu::lcsse o concc3sionário dR. 
e:i.plor~ç?.o de · lot:::rias ünpôr aos. 'o?.~1 -
c:ueiros elo . "bicho", a título de ta.7:;1 , 
ou de contl·~buição, quot:!s fixas . ô.:; 
lJill12~és , que arbitràriam::ntê ! '.1::::; 
eram remetidas e que pagavam coavJ 
s2 csti.vcssem pagz.ndó um impêsto de 
m~iúst.rias e pl'ofissões: 

Qu::mto ao outl·o, 2.0 d.1 '' Co~Ti, lJ. 

dr- Cavulcs" tais e tint.:.::; têm ;;i~,:o 

as suas. t)ráticas deson:;5t::ts, l)eriódi
c? .. mente dçl1tmc:r.clas p2la impren~,a. 

que s2 çquivale a qualquer d.os qU:: 
illspire.rar..l, ao Govê.r::.1o, o decreto de 
C\tinção do .iogo ''defesa da tradi<,!á'J 
n!ol·a l, j L:.~·ídica c · r2ligiosa dó povo 

Sala ds.s S ::::!::õ :;s . - P:::a:·o:so .J:o:õor. 
A imprimi:·. 

REQ~E:.\DI::~::o N.0 115, n:~ 19!6 

Sol'ic~'!:a injcr nuu;õz3 ao gc-;;i:· :~ ·J 

sô'brz cs princt7Jios j innado'J na 
Pr~nz::ira Confcrênci(.l, N ecio,~ d 
de Eciucaçâo e na Prim~ira CÍJ· .• -
J~rcncia Na:;ion al . de Saüde, DC 

foram, . c:,dotadas as sugestões cpro·· 
vadcts nas me::;:nas, e'7; L 1S11, ct::. 

Cc ~:t::i :1er:::mdo: 

Q'!.l~, pelo Desre.to 11 .. 0 6 . 73~. de · t:·in
t:J, de · jn.n~iro de l!Hl , o Gavêrú~ ur;,.1-
vocou a Primeira Conferência Nacio
n:?J de E:lucaç5.o e a Primeira Conr~ 

r ência. Nacional de Saúde, 



Que -- 3, primeira Conferência Na
cional de Educa~o tr~taria dos proble
mas : de educação es~olar e extra-es
cetlar em geral, devendo todavia cons-' . tttuir assmltos principais de seus t!'iJ.-
bãlhos os seguinte.>: 

Orgauiza.ção) difusão e elevação t1a 
qualidade do ensino primário e nor,.. 
mal · e · do ensino profissional. 

Que . - as duas · Conferências --
~egundo explicava o própl'io Minist!.\) 
da. .·Educação e· Saúde de então - se 
destinavam ao objetivo de firmar Pl'Ü1-
cii:.>los e entendimentos que articula:3-
sem o Ministério da Educação e Saü
de. com as administrações estaduai~>, 

e, por . ill.tel'lliédio destas, com as ~ld
ministrações municipais, tudo a fitn 
de que a educação . e a saüde, em todo 
o tCI'rltório do país, se organizassem 
em têrl11os de serviços públicos naeio
n::J.is . convenientemente l'acionalizados. 
mediante a cooperâÇão das . três o::c
dens da administração pública - a 
federal1. a estadual e a múniClpal, 
coin a participação ainda' dos ser,. 
Yiços - da iniciativa. particular;· ' 

Que a reunião de 1941 - como ace:~i
tuava o .referido Ministro -_se. dq·s~ 
tinava Pl'incipalmente ao levantamen
to da situaçã'o dos dois problemas, !:la 
eduéaçã,o e da saüde, em todo o pa

1

fs, 
! . - ·, . 

a . fixa-ção ele diretrizes. e de normas 
p9.ra. a organização e funcionamên,.to 
dos serviços de ensino primário e ns,r~ 
mal e de ensil1o profissional, para a 
estruturação e mobilização da orga~ 
nização estadual e municipal, p::u·a 
o maior desenvobimento das Cal'i1pa 
nhas nacionais contra a, tube::i:mlOE!J 
e a lepra,. para o estabelecimento, em 
têrmos mais mnplos, das instituic;é1,~s 
destinadas à proteção â matemidaüe, 
à hifânéia e à adolescência. 

Requeremos que a Assembléia, . por 
intermédio da Mesa, solicite ao Pod1er 
Executivo as seguintes informaçÕf!'i : 

1) Quais os principio.<> nas clnp.s 
Conferências de 1941; 

2) - Se o Govêrno adotou as ::> t: ~ 

ge:5tõcs aprovadas nas mesmas em 
1e11; 

3) Quais os entendimentos havi
dos ent1·e o · Govêrno Federal e ú.S 

Govêrrios estaduais com o objetivo de 
se aproveitarem as conclUH[les +as 
duas Conferêncí:J,s para o fim de ür-

ganizar, ampliRr, difundir e melha .. 
rar as condtçõc·s sanitt,rins e edu;. 
cacionai5 dos mesmos Estados; 

4) Quais os municipios brasileiro~: 

cujns administrações receberam as ::;u .. 
gestões adotadas . e aprovadas naqllC• 
las duas Conferênci8.s; 
- 5) Quais os resultados imcdfato:5 
dessas Confer8ncias bem como se o 
Ministério da l!"ldt:cação e :;3::túdc te
ria se incumbillo de orientf\r e cóor
dena.l' a aplicação dos Pl'il-1CilJios c 
diret1'izes assentadas nas duas. impvr
tantes 1·euniões, das quais pal'ticipa~ 

ram delegados de educação e de sie~ 
de de tôdcs os Estados e Tel'ritórios ; 

6) Se as duns Confel;êncü>.s, de acô.:
do cem os fins a que deveriam ate~1 ... 
der, conseguiram fazer um levanta
mento da situaçe,o dos problemas -
da educaç2.o c da sRúde - em tôc1o 
o pafr:;; 

7) ·Se terilirn RS duas . Conferência:~. 

de acôrdo ainda com os objeth;os a que se 
destinavam, fixado diretl·izes e nor~ 

mas para a organização e . funciozw,
men to cl.os serviço:.-; de ensino primá· 
rio c .normal e de ensino profissi'J"' 

. mü. 
Sala das Sessões da Ar::semb1éia Na .. 

cional Constituinte. - Em 2 de maio 
de 1916. - R1ú Pa!meira. - Má r } o . 
Gomes dcr Ba1·ros. -- E'reltas CavcrJ .• 
canti. - A imprimir. 

INDICAÇÃO :N." 62 19:!13 

' Indica se constitua uma Comi3são 
pam apresentar SUft'estées ao Goovêr
no no sentido ele se fixar oficial
mente a data do d·2:scobrim:;nto do 
Brasil. 

Com a oportunidade que se nos 
oferec:::, no transetirso da datâ de 3 
de maio, indebit,a:mcnte cons~~.grada , 

pela .;ra diç;:í.o, Ecm n enhum funda
m:mto hlstórk:o ou cultur2.!, à come
moração do Dzscobrimento 6o Brasil, 
indicamcs sejam e·n :::ami.nh a d·ss Ho 
Po::lcr. Executivo, por intermédio C:_o · 
Ministério da Educação, as necessárias 
sugestões, articuladas por uma Co-mis
são, n01neada pela .M::;sa , no sentido 
de corrigir-se a erronia em aprêço, fi
xando-:>e, oficbL:nente, a dita verda
deira de 22 de abril, como a que cor-



responde, · 110 calendário, ·ao · memorã-· 
vcl acontecimento em aprêço. 

Saln 'çias Sessões da As~cmb1éia 

Consti tu~nte, 3 de maio de 194-6. 
Alt'l.mircmdo Requitio. - Aloysio flé 
Castro Fil!LO. - Luiz Barreto. - Fróis 
ela, Mata. - Ariibal Duarte cl'Oli'l-'eir-a. 
- EunazJio de Qúeiroz. - Dantas Ju
nior; 

A :mprimir. 

· O Senhor P-aulú Sarazate envi3. à 
Mesa c seguinte telegrama para ~er 
da do como lido: 

"Asscdação Civil Empregados 
Federais Ceará vem solicitar má
ximo empenho sentido ser comba .. 
tida malfadada idéia Associação 
Comercial dut sôbrc conge!amen- · 
to parte vencimento funcionaUs
mo pt . Quando vida cada vez mais 
encarece e aumentam a)Je.rturas 
dos que vivem. vencimentos·l1m1ta
cks' sômente espírito maldade po
deria justificar ess:1 meclid3. iníqua 
odiosrJ, e revoluc.ioniria. pt Até pa
rece magnatas comércio indústria 
s-e querem alia1· inimigos pátria 
a, fim precipitar dcsencadeamento 
revolução social ri osso país pt sau- . 
dEtções Luis Sucupira, Presi-dente ... ' 

O Sr.· Fernandes Távora ·envia à 
1\{t-sa; o seguinte telegrama para ser 
d;'!.da como lido: 

Asscciaçõss Cl~sses a'baixo men
cionadas representando população 
Municípios Ci·uzeiro Sul Vg Ta
rauacah vg Feijoh vg situados 
Vale Juruah Tarauacah no Ten1 .. 
tóJ:io · Federal Acre.. vg solicitam 
ilustres Membros Bancada de:ssa· 
prcgres.siva unidacle Federação vg 
seu valioso apoio justa causa plei
teamos subdivisã,o Ac:.~:e dois Ter~i- • tórics ou dois gov.eruos vg 
sendo um formado pelos Mu!1!ci
pios Vale Juhuah Tarauacah ou
t:::o l!lelos 1-.1:m1icipios Vale. Pul"us 
Acre acô1·do ÚJcom.endaç~..o .h feita 
carta ecDhômica Teresópolis fir
ma:da Congrcsw Classes Produto
r~,s Brasil em maio 1946 pt M\mi
cip1os Vale Juruah Tarauucah 
nãa têm qualquer intercâ-mbio eco-· 
nômico cultural . com Municípios 
Vale Purus Acre nem existe l.mtr,e 

me:mws qnalqusr vht comunir.::ll.ç.ão 
e.stai1elo divididos própda. nature?:a · 
partes igunis êstes . nstos territ6 .. 
rios cuja produção segue Jitóra1 
v~us fluviais. bem distintas ptNos~ :) 

pi·ogresso econômico vg cultu;:!::..! 
artístico também· eficiência aC.
minís.trativa vg exigem três mem.
brDs dessa bal1Ca.da líditnOS rjefCE
SOl'eS democracia bràsiÍeira. p :·est.l·
rão sua distinta atenÇão j'i.,~to apê~ 
lo clêste grande núcleo bi·asiie~ro · 
mais !Ol'igfnquo rineã.o pátlio apre
sentamos . respeitosas . ·. saudaÇõé'.:; 
Maneio Agcstlnho Rodrigues Lhn:a 
P·residente Associação <Comeré~l 

Raimundo Quirino Nobre· Pi"és~
dente _União Seringalista Antô
nio Joaquiln Oliveira PresiJ::tente 
centro Operário SeverJ.no · A1V:~s 
Feitosa Pte. Un1ão Agl'f.oo1a Jo!o 
Gomes de Oliveh·a Pte. União, di~o 
Sc.ciedade · Seringúeiros. 

•t O SR. PRESIDENTE - Es tã. !in-da 
a leitura do expediente. 

Tem a palavi~a o Senhor Pe(i'ro Ver .. 
ga::a, primeiro orador inscrito. · · 

O SR. PEDRO VERGARA (Lê o 
· ~egtLinte discurso) - Sr. .P1·esid.erite, 
Srs. Representantes - Venho traze:
ao vosso exame um àspecto do pro'blc
ma da educação, . que, .até agora, não 
foi encarado, coino devia tê,;;lo sido. 
pelos legisladores, em . 11osw pa!~. e 
que sempre as nossas constituições 
ignoraram. ou puseram· de lado. . . 

Aludo · à s:tuação do professor a.a-. 
tônomo, do enshio prin1â.t·io, parti• 
cular. Embora nem sempre . jtista e 
acertada, a República tem sido fc~·:u, 
contudo, na sua legisl:lçáo de prote
ção ao ftm-ciànário e ao traball1ador. 
em geral. · 

Os que servem· ao E.st3.do possuem 
o seu est~:J.tuto, com o seU: acervo · tie 
garantias; os que labutain nft,s inclth;
trias, no comércio, nos tul'l;spoi•bs, 
etc. , estão amparados por um com
plexo de normas que os protegeu:, 
contra os acidentes, a ii1justiça, a c11~ 

fermidade, a senectucle. 
M'.as, os prof·essõres particulares-. 

autônomos, que en~:nam à juveotud(} 
as primêiras létras, que nos campo~: , 
nos sertões, nas colônias, nas· aldeias, 
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nas cid:::.àes, · por tôda parte, sofre:~ do 
o cl::;~co.níor~o dos. ambientes · em . qu:} 
miiü:Jtl·am o seu {llSino, e curtindo a 
pz :vCuia dos s~.us e:: c3.sscs e . ridíc~11c·s 
s :dá~·ics, _ - êsst:s poclern ser dis~JP.n 

~:'.dos do s2u n1ist::r, - podem fic'.l' 
ctcsz<nprcga::1cs, podem adoecer c €11-

Yclh:::c2r, q:.~c niúguém· se preocupara 
c:;rn a s'...l::t desventuri!., a não serc~n 

cs asiles e as casas de mis·zr~córdia. 

. Q~:mG.o morrem, as suas famílias, 
::.s suas espôsas, os seus filhos, po-.12~ 

rio ficar. de um m0mento p:ua outro, 
smt te:to e sem 1~0-o, . - porque ne-
11.lmm instituto social lhes dá, - qu~ 

eu S::\iba, até ê3tC momento, ~ U:J.1 
1j~cúlio àu uma p~m§.o, para que . <.·n
fi·eDtcnt, com cE~·!1idade, o seu infor-
t::raio. · 

0 dil'É:ito social,· ein verdade, ':1âO 

poderia resolver . êsse ·problema, por
que todo êle s2 funda numa· relaçã'J 
de emprégo ou numa ·re1ação !ndivl
dual ou coletiva, de ·trabalho (Conso
lidaç~~o das leis do Trabalho, art. ~.0) ; 

t(m,. conseqüent::!l11Cl1te, êssc dirciCü, 
ccn:o pressur)ostos, o empre~ado . e 'l. 

empregador. , 
E' somente sob êssc aspecto que · a 

•nossa Consolidação das Leis do Tra
balho se refere ao assunto. Diz, a priJ
pó:Sito, O . seu art. 323, que llâO ;:;erá 
permitido o funcionam::mto de estabe-

1 

lecimento particular de ensino que 
não remunere condignameitte os seus 
profe.ssôres, ou não lhes pague, pon" 
tualmente, a remtL"l<:.ração de <.~ad(l. 

rtiês. 
B2.sta, pois, a simples leitura 9.e~se 

texto,. para se perceber que no esp1r~tJ 

da lei, o I professor particular, de qua.!
qu~r grau, não pode aspirar aos szus 
b~nefícios, se não trabalha para ou
trem, que explore, com o emprêgo de 
sua fôl·ça ·de trabalho, uma ativil.iai.le 
econômica, - isto é - se não exerce 
o .seu magistério, num €staqeleci~~e:1-
to crt,1e lhe pague um provento, par::t 
obter com o seu trabalho um luct!o. 

Nrw é êsse, em absoluto, o caso do · 
p:·ofcssor particular, primário. 

Se êle ·trabalha. a domicílio, coiuo . 
~contece, por via de regra, na vida 
:l'ural, onde os fazendeiros e agr.:cul-. 
tores abastados cont1·atam um instru-

t01·, para ensinar os tilhos a .. ler, 
a su3. situação pode ser .equipar::tda a. 
dos cmpreg·ados · domésticos, de -.1Ue' 
trata o art. 7.0 , a), da. Consolidação: 
a lei os exclúi, exprc~s<..me~1t'i!1 . d·z sua3' . 
g.uanti~s: , os seus serviços, por sel'8i11 
intelectuais, não teem aquela ''natu
reza econômica", . exig:da . peio textu, 
no caso (Com:olidação, art. 2.0 ) • . 

E se o professor particl.llar traba ·· 
lha por conta própria, se tem a ~ti~ 
c3~ola, se :recebe OS alunos I em casa·· e 
lhes ministra. · o ensino, · tambétn a 
lei não o protege, porqu-2, se exi~te o 
contrato d~ adesão, --:- se os pais ma
triculam os filhos, . expontáncameate, 
no pcqv.epo estab<:·lecimento, - não se 
pode dizer qu~ •. só··por isso, o .vrofes~ 

sor passe · a ser ·o seu empregado e 
que surja daí, em conseqüência, · uma 
relação de emprêgo, entre os. pais· dos 
alunos e o seu mestr.:, e, .. m:?smo J si, 
faltaria, na relação jurídica estabele
cid::l, o vmculo econômico. 

Mas, ainda que isto fosse admissi.:.. 
vel, - seria sempre preciso rcconh3-
cer, não obstante, qu:= ·a matrícula e 
a freqüência de alw1os; em escol:ts 
primári~s e o exercício do magistério, 
primário; a domicílio, são flutuantes, 
de duração incerta, às· ma:s das vezc:~. 
esporádicas ou transitórias. . 

A insatisfação dos pais, a sua instr.
bilidade domiciliar, as suas vicissi
tudes . financziras, as suas reduz:das 
aspiraçô::s, no que respeita à educa- . 
Ção da prole, a própria · índole do· en
sino priniário, - de si limitado. c.o 
tempo, - fazem que ·o éo:ntrato d~ 
adesão ou a loc:1ção de . serviços que se 
concretizam em tais casos, enquantu 
ao ensino, sejam, realm2nte, passa
geiras. 

• Tendo ensinado, dur~nte dias ou 
meses · ou mesmo pelo espaço de um 
ou do:s anos, - que vai o profe..5:;c.r 
reivindicar e exigir dos pais, com am
paro nas leis sociais? Falar; a respeito, 
de fél'ias, de aposent2.doria, de ctespe
didg, injusta, de p~cúlio e . de pensá c.; 
- ssria despropositado. 

E', portanto, llcccssário concluir que 
a legislação social não ·. pode resolver, 
- dada a sua especificidade,- o pro
blema jurídico, econâmi.co e . assistcn-



-125-

ci~ . do ·professor particular, primá
l'.ÍO,\que age_ per_se. 
D~vemos, porém, deixar à margem 

do cüreito uma atividade de .tamanha \. . . . 

signif\cação,. na vida se cial? 
. ·Não\esqueçamos que o ensino pri

' mári.o l.adqui~e, dia a dia, maior im
portância, ·no Brasil. 

Com :a nossa ·eno.rme pç:·ccnt~gem 

de .a11aÜabetos, - um dos me}os m::tis 
efiçaz~s d~ que podemos lanç:::.r .mão, 
no combater o analfàbetismo, é a di
fusão do ensino primário, por todos 
os meios e modos: essa tarefa esta, 
~obretudo, vinculada à boa vonta<.t\!, 
ao patriotismo e à iniciativa do m~'- . 
g.ietério particular; que não dzp~nctc 

dos mil obstáculos da burcc1:acia e das 
íncriveis deficiências que esta aca]:re
ta, em .matéria d.e ensino, - psra 
pôr-se em atividade.. · , 
·Para · que se tenha uma idéia . do 

que realiza, entre nós, . essa mcda
lidade do ensino, - · basta considerar 
que, segundo os dados estatísticos de 
1938, -:- os único's .consultados, - l1.a
via, até então, no país, 12.206 unir:La
des escolares, par.ticulares, para 12.0S7 
municipais, 1~. 272 . estaduais e 239 fr.
derais. O número de professores par
tiCulares, nêsse período, era de 39.428. 
pa:·a17. 032 dos municípios, 48.553 dos 
Est&dcs e 2.477 da União. A matri- · 
cula, nos estabelecimentos · particula
res, se elevava, ainda, naquêle ano, a 
842.514 alunos, ao passo que a munt
cipal era de 737.585, a estadual d.e 
1.867.481 e a. federal de 32.253~ 

Há modalidades de "J.Sino, revela
das nessas estatísticas,. ~m que ~ en
sino particular supera ou faz desap~
recer, de todo, o ensino oficial_. 

De. fato, - no ·.que toca ao ensino 
comercial, por exemplo, havia em 
1938, . - 301 unidades ·. escolares, par
ticulares e 7 estaduais, para nenl1U
r;.::t fsderal ou municipal; o nümero 
correspondente de profeEsores era. ele 
466, particulares, para 7 estàduais; .a 
matrícula p~.rticular, nos cursos co
merciais, se elevav:?. a 26.815 , contra 
.212 oficiais, dos Estados. A mesma 
observação cabe, enquanto ao ensmo 
da ·agronomia, veterinária, engenhf,
ria; farmácia, quimica, odontologia e 
economia, e o chamado ensino artísti-

co, - em que .cs e~tapelecimentos par.: 
ticuláres são muito mais numerosos 
que os oficiais, .:..._ e maior é o seu nú- . 
mero ele professores e alunos. Mas; é, 
precisamente, no ensino elernentar -
primário, e primano rundamerital, 
em que se nota a extraordinária pro
porção que assume, em nosso p:lis, o 
magistério particuhu. 

Realm:mt2, no citado ano de 19~3, 

ptwa 186 e 92 unidades escolares, r ::; 
taduaí.::; e mun:cipais, respzcvivanlcn
te, 12.o ensino p:::e-primàrio, e m:nhu
m~ federal, - havia 691 unidadP.s,. 
JJara o -ensino particular;· para M4 
prcf2sscres cst::t?duais e 67 munic~pais, 
c nenhum i'ccleral, - ti.nhauws 1. ~:L1 
1i1'0)essores 1Jarticulares, --·e, enquan
to a matricula subia a 16.324 alm~os 
estaduais e 2. 321 muni-cipais, - as 

. matrículas particu.-lcres atingiam, a 
27.14.6. . ' .. . 

No quadro do ensino primárip, tun-
damental, o número de unidades es
célares, de profess01:es e · de matrú::u
las, particulares, é igual aos . númercs 
correspondentes do ensino ·municipal 
e vale por um têrço elo ensino esta
dual, - ssm n;,cnção de qualquer d2-
do federGJ. · 

Não direi, Sr. Pr2s:dsnte, que . todos 
êsses algarismos exprimam a ativi
dade dos p2·of.essores, primários, • au
tonomos, que agem por conta própria, 
a domicílio ou rias su.as . escolas iso
ladas. 
. Sei bem que a maior ·parte dêsscs 

números mencionam o ensino primá
rio mil!istrado por grandes estabeleci
mentos, - sobrett~ i::>, os colégios re
ligiosos de freiras· e padres, que re <:-:.
lizam, por todo o nosso vasto . pais; a 
sua imensa e bem:merita misEão ed\.1-
cacional. · 

Mas, é fera de qualquer dúvida. que 
é bastante ponderável a parte · qw:: 
cabe, · nêsses dados, ao m::>.gistério au
tonomo, ' e que ainda maior é o nú
mero daqueles que nem siquer figú-· 
ram nas estutístics. s c.ficiais . 

· O Sr. Aureliano Leite - V. E;~. ;]. 

b~m int2ira razão; o Brasil deveímcn
so ao ensino primário particular. 

SR. PEDRO V'ERG ARA - Agra
decido. 
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Sotnm;, po~ta11 to, Sr. . Presidente, 
cJlJrig:r.dos a reconhe-cer que éXiste un:ta 
:·la5.'1:, C1e!'ltro do magistério pl'imá:rlo, 
--- a. dos . p1'0f2r::scrcs primários, par
ticul~re:;, autonomo5, ou isolaclos, ~ · 
qtlü vr::geta à m:ugcm das gál'tmtias 
jm:ídkaa. 

E' pa.ra a proteção dêJses artlfices ·da 
n c::sa grandeza moral, que venho pc
d\r o apoio desta asselnbléüi.. 

Muitos dêsses · professores pla.sm.u
n~ m, no ancnim::üo de ·suas modestas 
r.~~o1aa snbm·banns ou rutf:ds, na ori
gem da sua · culttll'a, algli.mas das no5 ... 
.sas personalidades mais ilu!5tres. O 
oenc;ral Mascarenhas de Morais, co
I'i!L'.nclante em chefe d6s nossas fôrças 
r.:>.;1Jtdicioná;.·ias, que se cobriram de 
glÔrià, em Montccastelo e Montese, 
foi educado por · uma professora, pri· 
mária, particülar. 

E se indagarmos dóJS primeiros e.':!- · 
tudos de Rui Barbosa., de Joaquim 
Nabtwo e de Rio :Branco, talvez vfsse
mo.5 que o seu primeiro mestre, a.quê-
1~ que os ensinou a ler ·e a escrevt;:r, 
rnmsmitindo-lhes o ··mágico instru
mento" do idioriu·,, foi também um 
cb3Curo e pobre educadcr, a quem 
não protegiam: os . c::>fres públicos. 

Mas, qual é o m~io. de que Pod:e
mo.~ utilizar-nos, para d.ar . ao profe,s
.sor. primário, particular, autônomo, o 
9 mpa.ro leg·al que o pouh a a .seguro 
das . vicissitudes e dos sofrimentos e 
\·exames que a mi.séria e :' velhi•ce 
c: ~;·mparada trazem consigo ? 

Só · o . Estado, a meu ver, poderá 
c.3t(nder-lhes a mão. 

Pa.ra isso, devemos considerar o ey1-· 
·''~ llo primári?, p~.rticular, como ati
vidade pública, - tal como fazemos, 
.i li, com outras atividades, cujos tra- , 
balhadore;:;, ao atingir os limites pe 
id:;~, de, se beneficiam com a aposetlta
doria que lhes dá o Estado 

Se, realmente, UJ11 . notá.rio qual
quer que só receb-e emolumentos, pode 
~.er a.posentado e se tem o ·seu tr~

balho como serviço público, - na1da 
ma.is justo que se veja também cqm 
olhos as=sim )l'oVidentes ~ generosos 
a atividade que ministra à infância 
as luzes do e.spirlto, e os . seus admi
níveis agentes, (lU~ lutam, tia ado-

. lescêncl"tv 11 senectude, no mais pro-

fieuo, no mals · p!.itnotico, ·mas, tam
b2-m, no maL; clu:·o c no· mais in" 
grato dós mistéres . 

Eis por qÚe ouso peciir, desdo já, 
' a atenç[o da a.Ssembléía, pa1·a esta 

emenda que vou apresentar, O!JOrtu
namente, em plená:-io, ao projeto de 
C:;r:stituição: . 

"A atividz:de elos profe.ssôres 
primários, particulare::;, que não 
~e beneficiem da · legis:r.ção so· 
cial, é considera.da S2l'Víço pú
blico, para o . efeito de goznrem 
·os seus agentes das mennas van
tagens dê aposent::tdoria e as3is· 
tência, a que têm direito os pro
fe.ssôres pübEcos, de igual cate-. 
gorla." 

E:;a o que tenho a dizer. (Muito 
bem; m uií:o bem. PalmaB.) 

O SP... PRESIDENTE - Tem · a. 
P::l.lavra o Sr. João Amazona-s. (Pau

. sa.) 
Não está presente. 
Tem ?, pabvra o 'sr. Da:rio CEl..r

dow. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Aluisio de 

Castro. (Pausct.) 
Não está presente .. 
Tem a palavra o Sr. Víeirr. de 

M~lo. <Pàusa.) 
Não está p!·esent e. 
Tem a palavra o Sr . Altamit·ando 

Requião. 
O SR . . ALTAMIRANDO REQUIAO 

- Sr. Presidente, Srs. R.cprcsentantcs: 
- Circunstânciás de várias proccõ.ên-
cias, algmnas de caráter estritame11~ 

te pessoal, de cunhp reglmental ségu
ramente outras, só hoje permitiram 
que eu assomasse a éste póstQ., no 
período atual de nossa elaboração le· 
gislativa. Fazcndo·o, entretanto, to
cado dos propórütos mais sadim:1, l'e
cordo-me da últínia feita em que ti
ve a honra de dirigir a palavra a 
meus ilustres pares, por volta de qua
se um decêúio, sob os auspicios da
divosos da liberalidade do então Pre
sidente da Câmara Federal, o ínclito 
Antônio Carlos Ribeiro de Anc1rad!2., 
magnmca expressão daquele "vir ?Jo
nus dtccndi 1J~ritus" de Quintiliario, 
na sua ;, De Institutione Oratoria'', 



!'! sob os mnuxos ao · anJagoni~mo pa::·
tidár!o do meu Yenerando l:).migo e 
excelso C:Jmpatrlota J. J. Seabrs., a 
cujas ~r?:.üições, nàqucls, oportunidF..
de, era c1e 1.+.üstér oferecer imcdi:üd, 
cmltl'à<.tit:.:\.. Ambos. porzm, cerraral~l 
.lá os olhos fatigados aos e::>plend ~>

res da luz da vida; c. Ju:;;tRmente por 
isto, Sr. Presidente, sob o impera~!

Yv do se11timcnto con:lial, da adlJ.lil'R
ção e da saudade, é que agora, aqui, 
cheio de comoçfto c de rér.;pe.ito, · .;:u. 
lhes evcco os nomc:s imn~rech'el::; !-;zL 
história da nossn, . vida · reJ)ubHcan~!. 
· A graudezn. . do refuJ.gimcnto, da pru
jeção luminosa que êles del:<aram ~lc

pois de si, no firmamcn to da nos;<t 
lllstól'i8, polit1cv-pari::nnen t.e,r. f nz c0~n 
que, . ao 1103 rccord8.rmos deles, air: ·· 
da hoje, tôclos em conjunto. ll1es trl-· 
lmtemos as hom~magelis que ·devemos 
aos grandes d_n. pátria- estremecida . 

Conto,-se que, ao tempo de Hem:i
quc~ IH, rei de França, qu§1;ei1do o 
de.rr::2deiro dos V~.lois dcvencilhar-se 
d ::t ccnipctição que lhe movia o prín
cipe de Lorena, seu primo, Hen.riqu:; 
rte Gt1ise, apraza!'a-lhc o assassinic: 
e, cert:! vez, no Palácio dos Estado.;, 
em Blais, após para ál.i convocá-lo, 
manclcu trucidá- ió, pDr sua. guarcLt 
p1·etori~:na do:.,; 45. Vitimado o prb
cJ:pe, H en::lque IXI fô::.·:t visitá-lo, es
tendido ao pa::imento. Então, bl'rl
ços cruzad'J;,, _ depois. de por long·:J 
tempo examinar-lhe as cUrrten:::ões so
máticas, exclamara, como se faladi5 J 
de si para consigo: - ~' Mol'to, pare~:.: 

maior do que vivo!'' 

St>melhante, Srs. l~eprescntan~~:;, 

q·lmndo defrontamos aquela projer;ã:> 
lumino::- ~13 , que os dois vultos estcl~ L·c; 

da República dei:o:ararn, D.pós 5Ua }Y'.3 -
sngem, no finna!w.:mtQ ele li.os:-.la hL:-
tõria., paiit5.c3 e parlamentat·, a que há 
pcut:!o me t·c.f.z1'i ; e a eztr.c-; a1 turas da 
atualidade brasileira, que tanto nos :::o
h~·css3.lta, quando nos l~n1brarmos de 
Beabrs, saindo '·com a :; mãos vazias c~ ~~ 

uma ten-a cheia", que êlc governáu, 
por oito anos e de dus.s vêzes; de Súit

lna, morrendo com a única :riqueza d -~ 

sua tradição de democrata, qu!tnr~ 

même, após ser ministr.o C!e duas pre
sidências; quando a.preciamos o papel 
insignissimo desempenhado, em cêrc1. 
de meio século ele atuação política, per 

aqurla fiõr, a 1nais fm·mozm., dos Al-,~ 

c.trs.d:?. ;:; , a rac:u concci.to, no jsrdim dos 
e :;t~c.li~tas de dois regimes, o que n•-'.~ 
R flui ao e::piríto conturbado. sem di'l. 

vida nenhm.na, é a~go parecido com .R 

sensac;ã.o visual de proporções sob;·r;
cxcccUdas, experimentada por · Hen~·i
qnc IU, em face do c?.dáve:.: de Henl'i
qu~ ce Guise. 

l1o:;:~a.o:, Scabra e Antônio ·carlo.:::. 
rdnd.a hoje parec~m m"'l' ,.., .. cs rl • ta .,_. ! • uO qur;; 
\'lVC.i, 

Eu pr~~e.\ .:: ;>. va, Senho:·c'3 cl~ ct~ s ?. s · 
• ... , ' - • 1-"•' .. ~ 

Cll'C~111.5t;plc!a3 N1C acabei rl"' t•cl"'"'"'" . . l. ...... \.; .. .,\..L.t· .. , 

:re-ac}~r-lhes esta homen:J.gem pe~so.-:1. 

Rendicla que eh\ fci, à mag-nitude de 
nn1oos, em, de fato, de tnett ciev:::r 
-- visto que faltam 15 minutos para 
terminar a hora improrrogável do ex- . 
pedicnte - entn\r irilecUatamente na 
matéria. que me trouxe a esta t~·i~ 
b~nu. 

. NJ.o o farei, toõa via, profcsso1· clc 
Iiístói·ia, como . estais a VCl'iiicar, sem 
nludir a mais um f2.to ilustrativo dá 
co~ltrilitüc:p.o que por acaso venha cu 
trazer à nossa fl.ttur:J,' formação con~
titucü:mal. Narra Pluts.rco, na biogru
íia de seus homens llust:t·es, que, ao 
tempo de Artaxe1·xes I, nono .do~..; 

n:rucmê~Jides, Hl!tda em pleno esplen .. 
dol' da glória persa, fôra o soberano 
visitar uma da.s terras ccr.qutstadas 
pelos .seus antepassados_ lnú111c:cns 
P.s homenr,,gcus, as oferendas, os tri
lJ1ltús que lhe .fonlm prestados, peles 
Ycncidos e vassalos. E. entre ánfoms, 
moedas, adereços c g·omis, que rece~ 

hera, apnreceu um mendig·o que~ l'Wds, 
tendo pata ofertar ao soberano, cor
rêra a uma corrente d'água propín
(Jue, c, metendo as mães na. lh1fa, en
c!~era-as, pRra. ofer ~cer o líquido des
[;8C1cntaclor à glórk de Artaxerxes. 

Mew> eminentes colegas ele Assem
bléiu: - Em face das contribuições, 
das cooperações, das achegag q_ue to
c~os. vós tende's trazido e haveis d. f: 
tl'azer a esta formação ~one;titucio" 

nai, que por ora laboramos, eu ve11he 
aqui desempenhar o papel do mendi~ 
go de A1"taxei'Xes. Vós outros ofen
cerejs às riquezas sobreenumerállll!i;;; 

. de que sois possuidores, que eu me 
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contentarei de oferecer ~,s m9.os ape
nas cheias dágua ... 
. E, agora, entrarei no assunto que 
rw~ colocou perante vós: - . O probie
ma elo ensino, no Brasil, deixando de 

· margem, logo de início, o que diz res
peito .a.9 ensil1o superior, cuja com
plexidade. terá ele ser tratada em ou
tro momento ~ com outra documen
taç~o .. Quero· ater-me, por enquan
to, a,o problema, da educação secun
dária e da educação primária. 

Qua.se tudo, Srs. Const1 tuill tes, sem 
O .. menor exagero, bem O sabeis, !)'UR

se tudo que · se há feito, em matéria 
ele ensino, nêstes últimos 36 ·anos rle 
Repú.blica, incontestàvelmente h~ di
(lo trabalho ~ont•·aproducente, tL d..1R

lho de ret1~ocesso. Yisando avanços; tál.- · 
·balho de confusiclismo técnico, ctan-
do em resultado a . a1mrquüi. pedago
g-Íc"R. 
· . Sou mestre da mocidade, há 36 
anos. Pelas minhas mão~ de: artífice 
ela.. edúcação do· , povo passaram c!uRs 
~etaçóes, e a terceilia -começa a ter 
também · sua passagem. 

E, durante -todo êste tempo, de es- · 
tudioso e· .. de mestre, . hei verificado . . . I 

que a desgraça ·maior em matéria de 
jnstrução pública, no Brasil, desde 
:;qlt~s de 1910, desde a reforma Epi
ü\cio, há. sido a resultante do m.ime
tismo cientifieo-:achninistrativo, s~.~ as
~im me poderia . enunciar. 
· Tiv~mos , em 1911, baseada no dis

p.os!ttvo de uma lei orçamentária de 
31 de dezembro de 191.0, ou j,:õsse, 
quero crer, a lei 2. 356, tivemos a ori
gtm. c1.a reforma Rivadávia Correja, · 
cujo ple.no magnífico, em que pesem 
as argüicões contra ela indebitamen-

- . . . I 
te levantadas, focalizou, evid\~nte-

men:te, t1ma maravilhosa tentativa no 
sentido de reha'bilitar a educação bt:a
sileira. 

Não haviam amadurecido, aínda, os 
frutos da reforma Rivadávia, de 1911, 
quando outra lei ánua, a de 1914, já 
previra. a necessidade de no~.;a refor
ms. Essa prcvi.3ão foi renovada. em 
191.4, pelo mesmo caráter de le:

1

L or
çamentária., em 1915 ainda, 1·eyivida 

. em. novo dispositivo. de lei idêntica, 
q_~ gerou ~ . reforma C:::.dos · M~-

ximuiario, :cto' Iamoso ueçreto .n~me
l'o 11.530, do mesnio. ano .. Mas a t·e
forma Maximiliano; para o ensino se
t:nnçlário e para o ensino superior, 
~.inda não pad.era . deyldame.nte ser 
aquilatada, r.vs ::;eus frutos, qúanclo a 
9.ci.mini;~tragã.o federal. superrondo-sc 
i opini?..o dos técnicos e dos observa
dores, ajuizou prontamente que . mui
tos dias já haviam decorrido para a 

. fulmins.çáo da l~i Carlos -Maxiniilia
no. Tin;mcs, então .a lei Rocha- Va~

Joãc Luís Alv~s. 2m 1925, que, por 
s~ut ves; não fo.i amadur0cida, para . 
sP-r substituída pela pr!ineira refm;-
'ma Pranc.isco cainpos, em 1931. . E 
esta, r:::form:i · a.ind~ não tinln · sic:o 
sufict~ntemente aquilatac:s., pdo seu 
autor, ne·m pelos seUs insljiradores, 
quando, no · Estado Novo; . em 1942, . o 
Min!sti'o Cape.nsma, cristalizando. ten
dências, em conflito e~ opo;:;tás, tripÜ
ciment~: -- oposti:'..s. porque eram- tr~s 
as teildênci:!l.S -' ,nrr,•t=::mente reformou 
o ensino . secundál'io .. estabelecend.9, 
nessa ocasião, os fnndame!ltos da lei 
4. 244, lei orgânica, ·que aü~cia se acha 
em vigência. 
. ·Entretanto, num breve sumário des

ta. oJra, n·em . por sombra· poderia eu 
referir G conjunto · verdadeiramente 
alucinB.nte das medidas.:: tendentes a 
modificar as diretrizes do ensino, es
tabelecidas, de época a época, pelas 
leis re5pectivas. :Pai·a que possais ava-

. tiar o quê i·epresénta êste conjunto, 
hasta lenib.::ar, potque· nem- a · todos 
OCÓ~.'l.'erão OS aSI$UlltOS de· especializá
ç.ão d~sta ' n:;~;tureza,. em seus múlti
plos pormenores, bRsta . 1emh!·ar-nor-s , 
Srs. _Constituintes de 46,. que, em 36 
anos de vigê~cia :·epublica:aa, ou. seja 
ck 1910, ·desde a refornn R~v;:.d.rnia 

· Correia. até . a última modifica(j~o dé
cretada do Ministro Capane:lm, o · c;1-
sino secundário da República. SJf1·eu 
172 reformas, totais ou parciai.s. 

Tenhu em mãos os dàdos numéri
cos e eloqüentes, que não vos poderei 
comunicar, na estl'C:~iteza dOs min~.Jtos 

que me Iestam para terminar es;:.-;. 
alocução d~spretenciosa. Desde já, 
entretapto, a exemplo do que se · há 
verifiéado, nesta tribuna, de outras 
rêzes, solicito ao Excelentíssimo Se-
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'niior ·:Presidente da Assem1Jleia . a fi- da~.c, e 1sso eniuor;l. se u·11te a a . qu'es-
nieza' de . cÓ11Sideia"r-p1e, .llOVamente, tão magna do ensino. Tudo iSSJ !"I?L!J 

Ú1scrito pará .o Expediente' da próxima·. . de constituir, a passo e pa.sso, po•:ttc 
séssão, visto · que, quai1do subi à tri- · ·de exame; em uma oração. mais . meto
llúna·, "ta~tavam ' a'perias . 25 minutos .. dizacla, num la-pso de tempo _ qu~ m.s
para terminar o te1npo in~·pr'orrogá vcl ·. lho r consulte os iilterêsses. da ma tt':-
desta ·hora. . · · l'lÇl..~ Est.fl, breve oraç~o, S1;~. · .. Çonsti-
:6 assunto I é, de fató, " relevante e, ti.intes,'foi improvi:;mc!a em dois lDÜ~U-

deritro dêle, sem ·;J4fti pris~ sem pYC::O- to::;, Visto que CU não CS!J C1'HV8. , dE 

·c\il)açõea ae · ordemr polític parlidú.- fo'nna a lguma. ocupar · a t1·~btÍna nt?. 
r! a / sern ·sub.ietivÍs:iric des1iecessários, . sessão de hoje~ Vários ora r! nr.cs ;~C' h~·- -

·.mas .:;ncarando . os fatos ' .:e ' os fatores vam-se inscritos, antes de mim:· e :~'i 

· c::>m a compustura que n1erecem, te- não pcd.-:;ria aquil:;~;tar que tivess~ opor-
: remé.3 · oportuhidade ele esnil.uçal essa tunicla."de de~ tratar · hoje tal · ma ter: a: 
questão", ·que precisá; ser· devidamente . .. E,em os· el-ementos primordiais, n~:::·2S-

. · · ú:'ic,:; . à co:mp.::c.v::-çf:.o. . : . · 
estud~,da, a fim de que, na Cmistitui- . _:1 Aqui se acham apenas, a ,Con-;titui-
çãc · c~ e 1946, não ' se --enh·a vé:-i"fic9.r ção de 34 e a seriação elas . leis de c n
o · rriesmo qúe ·na de 1934, e, uind.a .sino, promulgadas de 1910 a ·1944. 
~-~ais, para ·aue não ocorra a grande ' Nestr,s cand!ções, inEisto, Sr ,, Pre-
vergonha ele se e.~tabelecer, · · muna sidente, em pedir a v. Ex.ll:. que me 
Carta· Magna, letra: morta, dispositivo considere ins-crito para o . expediente 
que -não seja devidamente 'cumprido de segunda-feira, visto que desejo tra-
pelos póstéros. · t . ...1 'd 1 · · ar. com ;., ueV!. a .['.rgueza e. s~,;e~.1I-

. Na ConstituiÇão de 1934 magnífica- dade, de problema de semelhante.rr..on-
me'ílte · elaboni:da naql!ela época, . ta para ó povo brasileiro. · . · 
a-cha-se ' estabelecida a obrigação da · Era o qüe . tinha a .di;?:er . . <Muito 
propositur~ de ui11 ?lano Nacional d2 bem: mui to bem. Palmas. no recinto). 
EducaÇão, que deveria ser ·. eiaboraclo , 

1 11 N · l l Ed - .:· ·. O SR. PRESIDENTE: -V. Ex.a. se.::ã pe o Canse 10 · :?.cwna c e ucaç;;:~o. atendido. 
Em · ·verdade, ·· êste Plano foi · ol'gani-
:;;ado pelo Conselho. Em tempo ,hé'\bil, 
foi remetic~.J à então Câmara ·dos Se
nhores Deputados e, aqui, ocorreu 
fato · de tal gravidade, que eu pedirei, 
na hora justa,· apresentando· requeri
lTi'ento 2. Mesa, a nomeação de tima 

· · Cmiüssão capaz de investigar por que 
· êsse Plano Nacio.ú.al de Educação, re
metido à Câmara de 34 a 37, '" não · 
passoú pelos necessários tràmi les, nem 
!oi submetido a plenário, satisfazendo, 

·possivelmente, a sentimentos e p!'eo
cupações de ordem inconfessável. 

·o· Plano Nacional de EducaÇão, mais 
tarde, em parte, foi aprovado pelo go
vêrno inaug·urado c::·.:. W de novem;:.;o 
dt. 1937, porém, mutilâclo, deturps.clo, 
anarquizado, na sua ori:m taçào Foi 

, como se não existira, porque os fru
. to· dessa mixórdia refletiram-se ,in
questionàvelm.ente no .panorama do en-
sino brasileiro. · 

O Plano Nacional de EducaÇ§.o, ten- · 
·dente a resolver o ensino secucd1!'!o 
está virtuaimente falido na atuali-

(Durante o · disé1.u·so ' do. Senhor 
Altamirando Requião .. · asS'!mte a 

PresidinCiâ, o Senhor 'JJ[elo Via nu., 
Presidente) · 

O ~R pr->~6rn"G"'l\TrrP: - 'o ~~. C'ar·-~- .... • -v..L.J~_.....;...,.~-.J_ ...... _ ro...J- • 

1m; _. Pinto .. e out1:os enviam ' à Mesa o 
seguinte requerimento: 

Considerando · que o reqm;rirnento 
n ° si; ·que solicita seja ex-r.lÜídó elo 
ce:ntrole do Institúto élo A1coo1 ' 'e do 
Açúcar cs "tiuos de acúcares baixos 

- - ~ ,l. 
e a liberdade de proi:luçao para Oê 

Úrg::mhos ba1iguês, já · t~ve o pa~·eccr 

ch ·"Comissão de pareceres", e em 
se tl'atando de assunto insist~ntemen

t.~ rec-lamado pelos pequenos · lâ·vmdo;-
res; 

Requeréni.os de V. Ex. a seja con .. 
ce:dicta a ui·gêl1cia para a discussáo do 
refel·id.o requerimento. 

Sala das .sessôss, 3 .. de maio de 1946. 
- Gados Pinto. - Bastos Tavares. -
Galeno Paranlzos. - Felipe Ba!bi. -
Os·oaldo C. Lima - ·":.Jorge Amcúz9 -
vespasiano Martin3~ Artosti:'lho 
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Monteiro. - samucz LJttartc . .;_· Nico .. 
hr7l Vcrgueiro. -- Dantt.l .. '? Jtini,,; · 
C""c.IJory Franco · Mo11.tciro ele 
Castro. --- Ja~tduiPI Ctt.r~u~tro. ~ Wnl· 
_t.~çdo Gu.rrtei. ·.:..... Dmltcl . de Can:·aU:o . 

:Renato Pinto J1lei:ro.. ~~ Eras ~o 

Gt1C:-/;ncr. ~ Frois da kTo1~ta -:----- Flores 
d·l Cunha.. - V:,ite N~to. - Pc(l r cso 
J1rnioT~ - Law·a Lopes. - 111nn110::: Clx 
Rocha. - Munhoz de Mello. 

A 1inprimir. 
-
O SR.. PRESIDIT:-rrE .:._ Está finda 

::~ l"l'.1:·a do Expe:~!. ::1t~ 

Pns~a-se à 

0!1DJ:M DO Difl. 

U1t~io Democráiica Nacto1utt 

P ará: Epilogo Campos . 
Piauí : Adcmat· Rocha c Coelho Ro .. 

drigues. 
C2ará: Beni C.1l'Vall1o, FernandC=s 

T e les, . José de Bo:·ba, Lcáo San~:1aH', 
c Ectg·ur de Arruda. 

Rio Grande do Nort2: Fent:in ele , 
SL'tlsa, José Augusto, e Aluisio Alvt'S . 

Fa:·.:dba: Vergnià Hd V::1.nde :·lei. Jc:1o 
úrsulo, Fernando Nób:'ega e ·O~ ma r 

Partida Ttaba.lfz is ta Brasi.lc in 

Bahia: Luís t.ag·o. 

Distrito .l<"'~edHt"l: E2njamim li'<.tl·n:l, 
Vargas Neto, Scgacins Viana, rl cnic~o 

Fontenele c BarretO Pinto. 
Rio de Janeiro: Abelardo Ma ta. 
r-.. nn~.s Gernis: Ezsquiel Mei.10:li'.~. 

S ?. o PanJ.o: Guarnci Silv21ra, Rurnr:u 
F lori, Be·to Condé. 

Paraná: Melo Braga. 

P(tr ti elo Comunista elo Brasil 

Pernsun!Juco: Gr€gório Bézf.rra, A~· 

cêdo Coutinho. 
Distrito F'ecleral: Carlos · !? :·•::~. :..;: :-;, 

João Amazonas, Maurício G.·::; ltó s , · 
e Batista Neto. 

Rio de Janeiro: Cbudino Silvn :; Al
cices SabE-nça. 

Sàc Paulo: OsvJlçl.o Pacheco · ~ ::;a i
r es de Brito. 

nio Grande do Sul: Trifino Cu;.·,. 
rei!l . . 

Partido RêpulJlicano 

Pernnn:lJuco: So u.~ :J. Le8.o. Aquino. · · 
Pernambuco: Lima cavalc:F1t i e Sergipe: Dur\7Cll Cruz c . Amando 

Ald ::: Sampnio. l"c r~t.rs . 

Ala.gous: ~reitas Cavalcanti, Már1o 
G :•m es e Rui Palmeira . 

S erg·ipe: Heribaldo Víeiú. 
B c'!. hia: Aloí~io de Carvall1o, O~ á v i o 

rv1:~1. ngabeira . Luis Vh'l. na. Cl2ll.ErtLC 

Mariani e Aliam ar Bal~e:1·o. . 

Espírito Santo: Luis Cláudio . 

D istrito F'e(\eral: H el·mes t.im[l, 
Euclides F'igueil'€do e Jms.ndir Pires. 

Rio de J3.neiro : Romão Júnior, J osé 
Lcomil e Soares Filho . · 

Minas Gerais: Gabriel Pa s~os, M~l

ton Catnpos . 
Sã o P a ulo: Paulo Nog·ueil'a ; .Aure-

lia no Leite. 

Goiás : Domingos Velt=t se o. 

Mato Gt•oss o: Ag1·ícola de B o:t.,:roc; . 

S:1 nta Catarina: Tavares ~ ' ,'\•1wr.1 l 

c rt :Jmàs Pont<:s . 

R. G. Sul': Osór io Tuiutí. 

Minas G ::rais : Jaci FigucircdQ, Bcr· 
n Rrcles Filho~ Mário Brant e .v ·; :it:r 
Bermudes . 

Particl o Popular Si7dica.listQ. 

Ceará: Jo ~~ o Adec-da to. 

Partido Democrata Ctisléio 

;Per n a mbueo: Arruda Cám ara . 

Campa recem m a i$ 168 Sc~Ühll'('S 

Re lJ'' ~"""· "' l" tal1· t P~ · ! 
" &. .... .. . ~-• .&. v .... ... ' . 

· Partido· Social D emocnítiC{'I 

Acr e : Cus te i o B!'a nco . 

Amazona~: Al varo .... M3. ia , Valdc;na.t: 
"Pcdr csa e Per~iru d:t Silva. 

Pará : Alv f<ro Adalfo, Duar te de Oli
Veir a e João B otelho. 

M a l'anhá o: Clorimnir Ca rdcso, Vi t o.;. 
rin o F r eire, Odilon Soar es, J ose · Nei .. 
va c Afonso Ma tos . 
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Piauí: 'Renault Leite, At>.eiá. Leão e · ta, Bittencou:rt Azambuja., Gllcé:·io 
~igefredo Pacheco. -~lve,s e Herofilo Azambuja~ 

Ceará: Moreü·a da Rocha. O SR .. FERNANDO NOBREGA -
Rio Grande do Norte: Geo1·gmo .: Sr. Presidente, peço a palavnt pelo 

.Avelino e Mota Neto. ordem. 
Paraíba: Jasé Jofili. 
Pernambuco: Etelvino Lins~ Aga· 

memnon Magalhães, Jarbas Ma!'::lnháo, 
Ulisses Lins, Ferreira · Liina e Bar
bosa Lima. 

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

Alagoas: Góis Monteiro, Silvesl1·e 
PÓ1ticles, Medeil·os Neto e Afons.o <w 
Carvalho. 

Sergipe: Graco Cal'doso. 

,.: O SR. FERNANDO NOBREGA (Pe .. 
la ordem) - Sr. P.residentc, tenho 
uma questão de ordem c peço ven\1:). 
a V. Ex.~· para esclarecê-la. De~r:

jaria saber da . possibilidade de ser 
transcrito, na ata dos nossos traba-

/ :ihos, um documento, indiscuuvel-

Bahia: Lauro de Freitas, Aluisio ã.e 
Cash·o, Negreiros Falcão, Vteil'a de 
Melo~ Altamirando Requião, Ett~làpw 

men-te, :de alta valia no momento. Rc
firó-me ào relatório do Frc~idente do 
Banco do _Brasil, recentemente cliyul
gado~ 

de Queiroz e Luís Barreto. Trata-se, Sr. Presidente, de as-
E. Santo: A~flio Viváqua, C.:trlos / sunto que não pode deixar de inte-

Lindembcrg, Eurico Sales, Alvai'O Cas~ ress.r, tunda.ment-alrnente, a. uma. all .. 
telo, Asdrubal Soares. , sembléia política conio a nossa, pe-

Distrito F'ede.1·al: Jonas Corr~~.a. e / lo seu duplo aspécto: primeiro, por-
Jopé Romero. que retrata a ·· situação de descala

bro em que a ditadura deixou o país, 
e, depois, pela sua origem oficial. P..io, de Janeil·o; PeJ,:eira Pinto, Ama

ral Peixo,to, Eduardo Duvivier, Getú
lio Moul'a~ Heitor Collet, Bdgido r.l~l

noco e Miguel Couto. 
Minas Gerais: Melo Viana, Ben.:- . 

dito Va.ladàres, Juscelino Kubits~hek, 

Pedro D::.:~tra. I.sr~cl Pinheiro, Jo:6 
Alkmim, Gustavo Capanema, Olinto 
Fon&eca, Lair Tostes. 

São Paulo.: Cirilo Júnior, Gofredo 
Teles, Antônio Feliciano, César Costa, 
Costa. Neto, José Armando, Lopes Fer
raz~ e Ataliba Nogueira. 

Goiás: Da-rio Cardoso, Diogenes Ma
gall1ães, Caiado Godói e Guilherme 
Xavier. 

l\1:u.to Grosso: P-once de Arruda~ Ar
gemiro Fialllo e ].!arthrlano Arniúo~ 

Paraná: Flávio Guimarães, . Robe1'to 
Glasser, Fernan-do . FlorÇ!s e Al.'amis 
Ataíde. 

Santa Catarina: Ne1·eu R;nn.)s, Ivo 
d'Aquino, Otacílio Costa, Ol'le,r.td P. 
B:-:::.::: !1; Roberto Gro.ssembache~ e Hans 
JcOrdan. 

Rio Grande do Sul: Gaston Englert, 
Adroaldo Mesquita, Elói Rocha, Batis· 
ta Luzardo. Antero Leivas, Sousa Cos· 

Na realklade, o relatóriv é ele i111· 
pressionante eloqüência, principal
mente pol·que a Nação estava desau 
costumada de conhecer um documen
to de tan+.o realismo, de· t-anto desas· 
sombro e tão substâncial em todos 
seus ângulos. :t!:le mostra, com fid'2-

, lidade, a angustiosa situação ~onõ
mico.rfinanceira a que chegámos pela 
impre'\ridência. e pelo espírito de avel1-
tura dos que detinham o pode;. no 
Brasil, até· 29 .ele outubro. 

Não é, Sr. Presidente, um documen-
to apaixonado, não pode sel' acoima 4 

do de demagógico e, muito menos. 
·de peça destinada a fazer sensacicila
lismo político. E' sereno, meditado e, 
sobretudo, esclarecedor. Vale <!O mo 
uma ressalva do Govêrno presettte à 
triste herança que lhe coube do perio
do discricionário do Ditador Vargas. 
Merece destacar, igualmente, que o 
Relatório é de iniciativa e responsa .. 
b.Hidade de 1m1 auxiliar, dos ma1s 2.1~ 

tos, da administração atual, pois é 
do t-écnico que exerce uma funçãn de 
confiança e dirige o maior estabe
lecimento de crédito do pais, ou para 
melhor me expNSS:ar, o estabeleci
mento oficial -àe crédito • . · 
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O relatório é longo, mesmo na. sua. 
introdução e o tempo não mo .Pf.l'rni
te fázer a sua leitura . integraL Na 
verdade êle focalisa: Oê) 

"' 
''Durante o ano de · 194.5 acen·. · 

tuaram-se os malefícios econô
micos, financeíros e sociai~ do 
mal infl&cionista que, a partir de 
1930, acomEteu o país. . 

De 1930 a 193~ . te:ado-se emiti
do apenas 192 milhões de cruzei
ros, foi insidioso, o desenvolvi
mento da molêotia; no período de
corrido entre HJ34 . e 1929 por te· 
rem as GtnÍ.s:::ÕeS de papel moe
da alcs.ncado o montante de ·1 bi
lhão e n~''éce1Ítos e trinta e qua .. 
tro mililões de· ·cruzeitos. iá. se 
Uie tonÚ.i·s]_n · màis ' apar~ntPS as 

· m:.uü:festa:ções; nl.as no scX:ênio de 
1940 a 1945. em que o voltune de 
moeda emitida atingiu o alt.u va
loi· de doze bilhões quinhentos e 
sessenta e quatro milhões de cru-

. zeiros, agravou-se imenso a . de;.. 
Yastação ocacionada pela tnf.la

. çãa ao organi~mo econômico do 
país.'' · 

E prossegue o Presidente do Banco 
do Brasil: 

''A. inflação é a. pior. moléstia 
qu~: uma nação possa .sofrer. poi.$ 

· lhe · destró:. ·a riqueza e· distribui 
arbitràriamente o resíduo". ,. 

Agoi'a, um dos poútos mais fortes 
elo Relatório, justamente aquele .. em 
que se fotografa, com · precisão, o 
estado de desatino econômico~finan- . 

ceiro a que chegou nossa terra: · 

"0 mal inflacionista é trai- . 
çoeiro em sua evoluçã.o malíg:na, 
porque a principio atua cqmo 
excitante · das atividades econô
micas, prov.ocanào-lhes a · ex.p:an-
são. 

1 

Porém, após êste pzrícdo de 
excitação, o organismo econô
mico· entra em estado ·· de ac·(;n 
t. ud_ada depressão · e ·. em seg{üdfL t>: 
snb1tamentc acomet1do de par~li
sia. 

No período de . excitação, for
mam-se novas emprêsas, ·aum.eri
tam-se os capitais das que já e}cis
tem, c11am-se novos Banco() e 

casas bancárias e . todos. o~tém, 
gTa.ndes lucros · provenientes da 
alta de ·preços que ·a inflação 
ocasion.\ . · .- . ,. --

Uma ol1da de · pra-zer é :luxo 
invade o · pais: · todos os· hotéi.s 
e casas d~ diversões sã·o .. ·assal~ 
tados vor . uma clientela ávida 
de gastar: vivem repletos os ar
mazéns, · as lojas e as casas de 
modas; con~troem-se li.ovos ho
téis ·e ca~::-.s luxuosas de a !Jarta
men t:os; surgem empreendimen
tos de ave-ntura; destroem-~e 

pré.dios . cn profusão para abrir 
avenidas suntuáris.s; . levantam-se 
palácios para i~"istal::.ção · das ··e
partições do E~tado·; ra~gam-s; 

auto-c.st:·adas e in.st::tla.m-se e2.s~ 

silws de c;li v:: r::ões; há e.:-cas.:;ê.s ·de. 
mão de obra. · 

'Nas Cab..as Econômicas e íU5 

ba;.~cos os de·~Jó.sitos avultam. 
Mas. de reL)ente, no auge de 

tója esta. p1·osperidade; manu·e;;
ta-se a depressão que r i-ececte ~ 

catástrofe. 
D6baixo c!a más\!ara enganil ... 

dora. da prospe.ridade existe ··o·· 
mente dano, porque os · luo:!.'r·s 
apal'.;ntes que· a alta de preçds 
propicia são .uma pérfida Husão 
e . a1:nli:!am lentam~nte os bene· 
ficiários. 

A~.sim, tôias :as· brilhantes 
constru;tões realizadas pela in· 
fiação base;.am-se ap2nas, em 
uma ficção". 

O Sr. Café Filho - Os tópicos 
( o ·. relatório . que ·V . . Ex.a .acaba . de 
lêr par.ecem mais um di~curso de 
oposição~ 

O SR. FERNANDO NOBREGA 
Não é · um. àiscur~o de opcsição, rnas 
o brado . de um brasileiro revoltado 
com a situaçã,o de ruína a que che
gou o nosso país. 

Sr. Presidente. nesta hora, pare
ce-me qué estou a ouvir as. palavras 
desse b!·asileiro excepcional pelo ca
ráter, pelo patriotismó e pelo espírito 
de sacrifício e de fidelidade à. causa 
democrática, - Major Bl~igacleiro EdÚ
ardo Gomes; - proferidas diante . do 
nobre e bravo povo de Mi!nas Gerais, 
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quando ia em meio .a sua ca.mpanha 
<iemo·crática: 

. . . ~ ' .' 

. · "A inflação é. a praga mais te
mida pelos governos ~sclar.ecidos, 
em razão das ruilJ.as que produz 
e da subversão que acarreta à 
ordem social. O govêrno ditato
rial usou de expedientes destina-

. dos à solução de dificuldades mo.;. 
mentâneas, sem cogitar das con
seqüências para o futuro. O g·o
vêrno que suceder_ à ditadura terã, 
de abandonar a receita ele Mefis
tMeles, de fabricar dinheiro, es.; 
crevendo num papel: - Vale dez, 
vale cem, vale mil." . 

Naquela época, Sr. Presidente, Edu
ardo Gomes era tido como um visio· 
nário, um fareja-dor de escândalos, 
era, em última palavra, um homem 
que proctu·ava ti!'ar, por meio da de· 
magogia, o voto do eleitorado brasilei
ro; ·quando, na realidade, essas· eram 
acusaÇões infundadas e -lJérfidas, da
queles . que viviam . assalariados pel:.t 
<litadura. 

Deante da observação de V. Ex.a de 
que o meu tempo . está exgotado, re
queiro, apenas que seja transcrito nos 
Anais desta Asembléia, o relatório do 
Sr .. Guilherme da Silveira, presidente 
do · Banco do Brasil, na sua parte de 
ititroduçã_o, como um subsídio ·-para os 
observadores de amanhã. 

O Sr.· José Cândido - V. Ex. a pode 
a.f~rmar que é um dos mais legítimos 
representantes . das classes conserva
doras · do país, de· àutoridade · moral 
ncima de qualquer suspeita, não .li
gado à qualquer partido político . e 
muito .conhecido através de suas açõ_es. 

O SR. FERNANDO NOBREGA 
Muito bem. Subscrevo o ponceito .de 
V. Ex.~~.. 

Dadas a sua autoridade e· a sua ori
gem, o voto desta Casa, poderá ser 
interpretado, e o será, fatalmente, co" 
mo um desejo ·da Nação para que o 
Govêmo do honrado Sr •. General Eu
rico I;>utra se inspire nas advertências 
do · presidente do Banco do Brasil, ·pa
Ta sanear as finanças, restam·ar o 
crédito, combater a inflação1 prepa• 

1·ar, enilm, para as tarefa~ que G 
esp:;ram 'no · í'uturo·. .(Pal?~zas.) ' 

O SR • . PRESIDENTE - O Rela
tório a qu.e alude . V. Ex.~· será_ pri~ 
meiramente enviado à Comissão de Po
lícia, nos têrmos do Regimento In .. 
terno. 

O SR. ERNANI SA.TIRO - Sr .. 
Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. ERNANI SATIRO (Pela or
rlem) - Sr. Presidente, de inicio, que
ro lêr um requerimento de · informa
ções que consulta elevado interêsse púw 
blico para, depois, levantar a questãc 
de ordem que me trotL'<e à tribnna. 
(l.~ê.) 

REQUERIMENTO N.0 116, DE 194.6 

Requer à Mesa que se solldte 
ao Ministé1·io da Viação e Obras 

. Públicas informar se o Depa-rta
mento Nacional de Correios e Te
légrafos já tomo·u as providências 
no senticlo de reestabelecer as li
nhas postais regulares, dispe'(Lsdn
do as emprêsas particulares e ·os 
proprietários de veículos de. tra1_~:~
portar, ·gratuitamente, as malas do 
Correio. 

Requ~il·o que sejam solicitadas · ao 
Departamento Nacional de Correiqs e 
'Telégrafos, por interméc:Uo elo Minis
tério da Viação e Obras ·Públicas, : in
formações sôbrc o seguinte:. 
· I - Se, cessadas as ·condições de 

emergêhcia, a ·que se refere a legish
ç&o vigente, e decorrente , da guer~·a) 

já tomou aquêle Departamento a:s pro
vidências úecessária~. no . sentido d~ 
restabelecer as linhas postais . r~g~1la 

res, exonerando as emprê.sas parti
culares e os proprietários · d~ veículos. 
de transportar, gratuitamente, até . o 
limite de 60 quilos, as malas . do Cor-
reio. · 

II - Se tem sido pago aos parti~ 

C ti lares, mencionados no i tem · arite:::ior , 
o excesso de peso a que se refei.' l';m 
as leis reguladoras da. matéria. 
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Sala das Ses3ões, 2 de :rviaio de 1946. 
- Ernani Sátiro . - Joiio A.gripi no. 
~ Plinio Lernos. ...:...... .Al-uísio Alves. -
Fernando Nóbrega. - Café ll'illw. -
Pa-ulo Samsale. - Ot:ívio . MaEga
beiz-a. - Osma1· Aqu,ino. 

A imprimir. 
Quando da grande conflagração que 

depois de abalar o mundo também 
nos utingiu, a ditactuta .. Sr. Presiden
te, tomoú uma -p_rovidênc:a pela qual 
obrigou tôdas as emprêsas particuh
l'es, e propriet&.rio3 de veículos a tnms
portarein gratuitan1ente, pelo Brasil 
afol'a, as malas do correio. Um servi
ço público org·aniz;EJdo nào tem o di
reito de pedir favores, nem de exigir 
trabalhos gratuitos dos particulaies. 
Mas a guerra o exigia, digamos, porque 
havia escassez de combustível e até 
carência de veículos. 

O Sr. Café Filho - Permitn V. Ex.a 
um apartl:: .. A Administração dos Cor
reios e Telégrafos não paga aluguel 
das agências que chama de terceira e 
quarta categorias, no iúterior. V. Ex.?·, 

I 

homem do sertão, deve saber disso, 
O SR. ERNANI SATIRO ~ Agra-

deço a contribuição . · · 
Aindà hoje os propr~etârios de ca

minhões são obrig·ados a conduzir gra
tuitamente as malas de correio, pom 
grande prejuízo parà o serviç.o pú· 
hlico, pois até agora as linlvl.s r~gula
res não foram restabeleci das. Túdos 
nós, que recebemos correspondência do 
interi01;, podemos saber que cada carta 

. I 

que nos chega às mãos nos é tr~~ida, 

não por um. serviço público organiiaclo, 
mas pelo suor ·dos particulares que 
estão sendo desgraç~damente explora .. 
dos pelo poder público. · 

. O Sr . . Lino Machado - Permita o 
nobre oradOl' Um aparte. (Assenti
mento do orador.) V. Ex.n. sabe que 
mesmo aqui o;3 Srs. constituintes não 
recebem com regularidade o Diário 
.da Assembléia. P assa às vezes mais 
de uma semana sem que nos chegue 
às mãos. Se isso ocorre na Capital, 
podemos imaginar o que vai pelo sertão 
atora. · 

' O SR. ERNANI SÃTIRO - ~ ou
tra conhibtrlção que agradeço. 

E o ma.is grave, Sr. President,é, é 
I 

que ·em conseqüência dessa .obri~a~ 

toriedade, as empresas ci\;1c transpor
tam mercadorias pelo interior · têrn 
freqüentemente seus caminhões para
íizados horas e horas, e às vêzes dias 
e noites seguidos, à espera ele que c 
agente postal, complacentemente, 
quando bem queira e entenda, forneça · 
guia dizendo que não exis'te mala a 
conduzir! Quer dizer: se houver mu.l~ts 
para transportar, os caminhôes serã,u 
obrigados a faz§-lo gl"atuitamente; 
mas, não existindo. só podem sair 
quando tiverem guia negativa, cmn 
enorme prejuízo não só para o comer
cio do interior, como para o intere ~.; ;;e 

particular dessas emprêsa.s organi:z..'l
àas. 

·O Sr. Fernandes Távora -- Dou met~ 
testemunho de que vi, muitas vêzcs, 
no Ceará, camhü1ões, com viagem in
terceptada, à espera de . que o serviço 
postal os despachassem, quando bem 
entendesse. 

O SR. ERNANI SÁTIRO.:._ Diz bem 
V. ' Ex. a - quando o serviço postal 
bem entendesse. Via de 1·egra os cami
nhões fic~m amontados, as dúzias, às 
portas das repart.ições postais . . :Mui
tas vêzes, pelo atrazo de um minuto, 
-- porque são atendidos apenas até às 
18 horas, - caminhões qüe têm jor
nudas enormes a fazer ficam detidos 
até às 7 horas da amanhã, do dia 
Sl guinte quando entra o funcionátlo 
e então permite que prossi.gam viagem. 

Muita gente no Brasil ignora· es:iia 
situação, mas nós não podemos ignoa 
rá-la e; não a ignorando, por sua vez 
não podemos deixar ele voltar nossas 
·vistas para o assunto. 

O Sr. José Cândido - VV. ·Exn:., 
na Paraíba, são maís felizes que nós, 
no Piauí, onde nem dispomos de ca• 
minhões. 

O SR. ERN ANI SÁ TIRO - Temos 
mais sorte, nêsse sentido, mas não 
a temos quanto ao !'estabelecimento 
elo serviço. 

Outro inconveniente a apontar é q·ue 
quando havia o sel'viço normal de Ji .. 
nhas postais, ~xistia grande interêsse 
pela conservação das estradas. Há 
localidades, no meu Estado; onde o 
movimento comercial sendo escasso, 
ficam oito, dez, e quinze dias, em 
completo esquecimento, porque o go., 
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vêrno ~ passado suspendeu . o sei'viço 
posta1 l'egular. Não nos deven1os es
quecer, entre,tanto,·· que seja qual fôr 
p recanto mn:ls esquecido de nossa ter
ra. êle pulsa pelos ·destinos da nacio-
nalidade. · 

:feito êsse pedido de informações, 
Sr. Presidente, desejamos que o mes- · 
mo seja tomado em · cons1d.el;ação, pois 
ainda hoje um grande órgào da im
prensl?. desta capital chamn.va atenção 
para o fato de se sucederem os pe
didos de informaçõzs sem que até 
agora, ao que consta, houvessem lo
grado qualquer re3posta. · · 

O Sr. Ju.mndir Pires - Não estou 
dç:'endendo o Govtrno, mas devo di
Zer a V. Exa.. que os reque~·imentos 

não saíram . desh Casa, pois ainda 
estão em discussão. 

O SR. ERANANI SATIRO - E' 
müito gran a revehr;ão qu8 acab2< 
de faz::r o Sr. Dcput~tdo .Jui:andir 
Pir(;:s, de que os pedidos de i.t:.fmTna
ções aprovados nesta Assembléia ain
da não sairam àaqi..li. 
O Sr. ·J1lrcmdir Pires -...,. Aprovados, 
não. :Ésses ainda não f ore. m ai)l'OVa ~ 
dos. 

O SR. ERNANI SATIRO - Estou 
fa!2.r..do Eôbre os já. aprov3.dos, por
que ÚJU~l;;s ql.l.e estão em Ordem do 
Dia, ê.s.s:::s sim, se ainda n~o tiv2r~m 2" 
nc:;sa au:·ovadiQ, 1·~ão pod~rü'cm sel' so-. 
licitr..dcs os es~b:·.=~iln~ntc:s às autori
dades comlnt:::ntzs . . · 

A questão de ordem, por~r:1, que 
.suscito, Sr. Pr.=.sidente, é a · seguin
te: di::nüe da grantle qu:1ntidade de 
-pedido;; de inform~çõ~s que exis~çm 

na 01·den.1 do · Db, tun;~, V[Z ent:·ado o 
projeto c~~ Con:.;ti tuiç?lo V. E:->'. rele
ga, automàticarmmte, êsses requeri
mentos, ou far:se· á uma sessão em 
que, encermda tô:::!a e qualquer c1is
cussão, se os subm~t::t lo2·o à '\1otação 
da Ass~mbléia porque entre éles exis
tem pedidos ela mf~xima relevància, 
a resT)eito dos qúr,~.s n~Q podem · fica1· 
tolhidos os r~pl-c.:;r.nt!:i. nte.s do povo 
brasileiro a que tem.'os o d ever de de
fender ilit;:·ansigentementc. . Uv.íuito 
bem. Pal?JU<s. ) 

. O SR. PRESIDENTE- E' um cri té
l'lo que a Mesa só poderia seguir me-

diante deliberação da Cnsa, que qua l
quer dos Srs. Represen'tan tes poderin 
provocar. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOUET 
- Sr. Presidente, pr.ço a palavra, p.:ola 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - T t m a p8. .. 
lavra o· nobre 'Rcp:-c:;e.ntante. 

O SR. LAI\.fEIRA BITTENCOURT 
(':') (Pe!a o?·dem) - Sr. Presidente, 
Sr. Constituintes: 'J nobre repre
sentante da UDN pelo Estado do Pará, 
Sr. Agostinho · Monteiro, na sessão de 
29 do mb próxim:.l passado, cuja a uL 
foi publicada no Diário ela Assembléia 
do dia seguinte, já no fir~al · do seu 
dls~urso, em que S. Exu.. se p1·opê3 
fáer severa crítica. à orientação po-

. lítica e econômica ~o govêrno passado, 
houve par bem decÜ\rar textualme~Jt:: : 

"Quando se "Vislumbrou a pos
~ibilidade .da rest9. uração ·. demo
crática no País, o Interventor"' -
referia-se S. Exa. a o hoje Sena
dcr Mag~J.lhã::s Barata, - . ~·soli
ciku ao P1;2sidente que lhe í"ôs
s~ ent:..·e-gu-e a Estrada . .,- <nlttdia 
à Estl'J.da de Ferro de Bragança ) , 
arrna partidá~·ia imprcs:::indível ao 
êxito eleitoral. · 

As ponderações dos técniccs do 
ll.ainistério, dizendo da si túa ção 
defícitári2. ·da ferrovia. ,_... úessc 
ar.o CrS 4 .500.000,00, e das suas 
péssimas ~ondições impondo ur
gentes obras, superiores · às fôrça s 
financeiras rlo _ Estado, de nada 
-valeram." 

Em sum:., S. Ex.a. df.clawu q'..le o Cll· 

tãG Interventor do Pará. havia pedido 
o arrendamento ela Estrada de Fêno de 
B:·agança como arma política impres
cindív21 e necessária às elêições que 
s; travaram em 2 de dezembro. 

· Afim de demonstrar a deslembran
çn. e ahda p:·ovar o equívoco de S. E:'{.a., 
detejo declarar à nobre Assemb1éüt 
que S . E}~.(l. o S r . Magalhães Barata, 
já muito ~nt~:; dê se t!·:::.var o formi
c!á.vct pl~it.o de 2 ele d Jzembro aindr~. 
::;e lnm m2 rccc~·do, em at;ósto do n~1o 
p:·G:ü mo findo, abrü·a mão dêsse ar-

(':') Não foi r~visto pelo Ol'ador. 
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l'2!Htam::n;:,o aa ~strada ele F2::To de 
.B:·lg.?.rtÇi· ; que·, n::t · i'ealidade·, n 't.t:1~a · 
p2.swu para o govêrno do Estac~o. 

O Sr. · Vitorino FreiTe - E' exato. 
Posso· cb.r rn::::u teste:nunho. 

O si~. LAlVIEIRA BITTENCOUR T 
- A 0 '1'"-' d·éco o !' Ql' rt" cc··n qu" V "'.'' a p ""'" ..... d. • .. ~ .. '"'" .... ~ v • . !J.t~~ 

1112 hq::ua, c'onfir!nando o fato, ab~~~~ · 
p~ilJlico ; notório, b~to que foi ob
j:::to de nota ofici~l publicada em t3:l.a 
a imprensa· do Pa:·á . 

K·ain. a~ declaraçõ2s que deseja vs. 
Lzer, pois t~nho minha parc~la de 
re.spo:1sabilid::tde como S~crêt3;:io Ge- . 
r.:.l do Estado, que tive a honra da 
:;::;r, no- govêrno do Sr. M:i;_plbães Ba
rata. 

P1·esto êsses esclarecimentos . ao ple
nário, para que sej2.m o govêrno- do 
E~t~do do .Pará e a sua polítie::t ju1-
g·J.dos com isenção de ·ánimo, bon2sti
d:.Hl~ e justiça. Ultf_uito bem.) 

O SR. ANTENOR . BOGÉA. - . Sr. 
P:rc3idente,. peço a p~ 1::t v r a, pela o;·
d2m. 

Devemos vorver· pos::;as Vlstas · para c. 
povo S2~:tari.ejo, éu}ls condÍçÕGS d~ : 
vida .sio tão precárias.- Quem conhe~ 
C:::, COll10 eU, . O sertão brasileit.Q, S$ 
motivos tem de desalento; ao contem• 
plar o quadro de misérias· e · tristeza~ 

. que reduz os · nesses camponeses·: ã 
· t:i~t2 CJ11dição · de JJárias. · · 

Rc-:pr'::sent::tnte dó povo .sert:lnejo do 
Iv'L1.:·anhão, a m:nha palavra e atua .. 
ção estarão s2mpre aqui à sua dispo· 
sição, p:tra pleitar medidas ·que ex
przssem os anseios légítimos daquela 

, g2nte. E não sei, S:·. Presidente, de· -' 
ta!'efa mais me1·i~ória do aue essa de 
plcite~.r. para as populaçÕes . rurais . . 

. melhores condiçõ::;s existenciais. 
Apelo para os nobres Representan··: · 

tes, para o seu patriotismo, a fim 
de que em:.:tncípemos o homem rural, 
P~'D)O!'cion~ndo-lhe transporte, assis
tê~1~ia s.:mit~:·ia, · e:lucacional e .de 
t:·?.b:llho. E teremos, por essa formai . 
hcnrad,o o nos:so mandato. 

Meu Maranhão de tradições, de · 
in:~.s:1s3. extensão territorial assemelha-

O SR. PRESIDENTE -'--- Tem a pa~ . se· a Prometêu . acm-rentado, · porque· 
1::: vra o nobre Representante. não pode desenvolver-se neni servir-

O SR. ANTENOR BOGÉA (*) ·-· s~ de suas reservas econômicas. 
(pela ·o1·dem) - Sr. Presidente, estou O Sr. Adelrrtm· Rocha - V. Ex. a . 
im:~rito há vál·ios ·dias para falar sô· pode se rêferir a~sim a todo o norte . . 
bre' a~suntos relac:onados cori1 o meu O SR. • AN'Í'ENOR BOG~A - A 
E~'.;3.do, o M:tranhão. Tenho, pacien- todo o norte do país, cc;rtJ.mente. 
t :ment2; aguardado a ocasião de O lV!s.ranhão. não tem transuortes e 
J~up:tr esta t1'ibuna. Em sessão an- êste é ó seu prcb~sma bási~o, Não 
t:.:·io!·, pro(!urei V. Ex.a e perguntêi tsmcs um pôrto por on::le escoar nos- 1 

wal a oportunidade que se me ofere- sos produtos, por ausência de estrada 
2ia. V. ·Ex.li ge:1tilmente sugeriu que. de ferro que corte o Estado em seu 
:; ~ cu houve~se. esc!'ito as co:::1sidera- s :;ntido longitudinal, ligando o · To• 
~bês que desejava fo:·m,ilar, poderia cantins a São Luís. O s ; rtão mara-
:: :ltreg:i-las· à Me~a, a fim de serem nhense, tão vasto e tão fértil, ainda 
cL:. das ccmo lidas e publkadas .no.s: · não pode- desenvolver-se e prosperar • 

. Qmmdo falo em estradas qe ro-dagem 
e estradr..s de ferro quero referir-mé 
à Bragantina, nessa maior anseio, que 
esperamos realizar com o concurso e 
boa vontade desta A2.::embléia, para o 
bem do MaranhãD. _ 

/:.nais. 
R~ .. :·am:mte escrevo discursos, prefe- · 

:·i ~ j do deixar-me conduzir pela corren
-~~ de idéias do momento. Eis por. que 
3r. Presidente, não pude, então, acei
::u· o à.lvitre ele V. Ex. a. Ontem, po
~ é m, escrevi o meu discurso e, agora, 
) entrego a V. Ex.a . Antes de fazê-lo 
:!2sejo frizar qüe os interêsses mara
:lhenses, iguais aos do Brasil mere-

. ' 
~ 2 111 de nossa parte a maior ater~cão ._ ..;. , 
) nosso carinho mais desvel:ldo. 

< ~',) Não foi revisto pelo autor. 

Sr .. P r esidente, devo concluir, por- · 
que o tempo · de que dispunha está 
t e:·minando. 

'I'2rei de apresentar a esta Assem
bléia indicaçõ'es concerneútes aos in .. 
terêsses mar:::!.nhenses, e apelo pa'ra 
os nobres ·Representantes, quer os do 
PSD, l?eus advcrsári,os, quer os· das 
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d€mais correntes po1itica,'3 óC> p-ais 
:J.qui r,e:presentada.s, na sentido · oe 
prestarem ao . :Maranhão as h amena
gens de seu patriótico adjutório, au
xiliando-o, ajudando-o em nossas p:·e
teneõet tão legítims.s e tão justs.s. 

Enviá a V. Ex.a. o t:xto do meu clis
c\1r:::o. Uvtu.Uo bem,· m:.tif:o bern. · .Pal
?nas) • 

DISCURSO ENVIAD-O À ME~ A :P·ELO SR. AN • 
TENOR . BOGÉA 

Muito se tem dito e escrito sôbre a 
crise econômica em que se debate o 
país. As mais autorizadas vozes' se 
têm feito ouvir da tribuna • dêste Par
lamento em tôrrio do grave tema, es- · 
tudando-o e examinando-o em vá.:i.'i-os 
de seus aspectos. Como contribuição 
oferecida ao Govêrno para a debela
ção dessa crise, merece destaque o l'e
qtlerimento n. 0 44, da autoria do ilus
tre deputado gaúcho, Sr. Osório. 
Tu1utí, no sentido de se encaminha
rem sugestões ao E..xecutiv-o. 

A crise e::onômica que nos assober• 
ba e:;tá , inteirame:1 te lignda · à defi
ciência de J?,ossa pi·odução, uotada
m:mte da produção agrícola. 

E foi, não resta dúvida, com o ob
jetivo · de fomentar a prod~ção agrá .. 
ria, no Brasil, que · o digno represen .. 
tante fluminense, Sr. 1-.-:Iig·uel Cou:to 
Fllho, formulou o requerimento n.0 16, 
já aprovado pela Assembléia Nacional 
Constituinte e cuja discussão deu en
:;;ejo a que vários deputad,os e sena
dores ocupassem a tribuna desta Cas:t, 
para debater o momentoso assunto. 

Embora não esteja ainda em discu
êão o requerimento n. 0 44 e conquan
to já tenha sido aprovado o de n.0 16, 
dezejo cxpcnder algumas considera 
ções em tôrno da produção agJ.'árif!,, 
no b rr:i.t61·io de mtu Estado, o lol1-
ginquo M::1ra.!1l1ão, onde as atividades 
c::tmp-:::sinas ainda não ultrapassanúu 
Sl1á fase p1~imária; também me ocupa
rei das condiçõ<:.s de vida das popu1a
Ç'·Ões rurais daquêle Estado. Nascido 
em pl:::no sertão maranhense, no mu • 
n :ci pio de Gr:< jau ; é cem tri:;t eza qti.e 
confesso que meu t orrão natal - el~

Cl'avado r.o centro do Maranhão. -
p:;rmanece 'Privado de· tudo, no que 

· respeita ao seu deselwolvimento a gri-

cola e ac que se reíet·e à instr"~.Wio, · l. . 
saúde e ao trabalho de seu povo. 

Perdoem os nobres colegas que eu 
Yerse o problema em sua feição regio
nalista, ao invés de expla.ná~lo t.m 
seu aspecto nacional. M.as, é que . o 
Maranhão reclama, postula que os 
assuntos de seu interêsse sejam tam
pem aqui expo!itos. 

Náo tenho ô intuito de atacar o go
·vê!:no maranhense, ao aludir ao primi
tivismo agrário alí ainda predominan
te e às condições de vida da.s popula- · 
ções centrais de meu Estado. 

O mal do Maranhão . não de~or:re, a 
meu viso, de errada orientação ad
ministrativa· de seu , govêrno. · Devo 
acentuar que um dos últimos inter- . 
ventores que por lá. passaram, o Se
nhor Pal.llo Ramos, realizou um notá
vel programa de melhoramentos, uma. 
obra merecedora de aphusos e nin
guém, de boa fé, lh'os regateia. 

O ·mal do Maranhão é um dos asp~c
t:Js parciais do mal do Brasil e decor
re, não há negar, da situação de mi
s~:ias, de angústias, de enriquecimen
to desordenado de alguns felizardos e 
de pobreza generalisada do povo, si .. 
tuação essa que constitui, para desa
lento nosso, o painel social-econômico 
do país. 

Não há em meu Estado, senhores 
constituintes, problema mais premen
te - porque está a exigir solução 
ime.dia.ta - que o dos transportes. 

O meu colega da bancada mar a
nhense, o ilustre deputado Lino Ma
chado ao apresentar, há dias, uma 
indicação à Mesa, tratando da liga
ção ferroviária das cidades de Co
reatá e Pedreiras, aquela e esta situa. 
das à margem dos rios Itapecurtt e 
~.l[ea~·i:rh, respectivamente, feriu de 
fl•ente essa questão de transportes, 
no território de nosso Estado. 

Com efeito, per falta ele transport e:; 
não pôde -ainda o Maranhão alcançar 
o lug·ar de destaque que, por direito, 
lhe está reservado. 

Seu ímei1so potencial agl'icola per
ms.nece pràticamente inexplorado. 
pois sua produção continua e11qua dra -

· da em limites bastantes reduzidos e 
em desproporção coni a crescente pro
cura dos mercados do país e do es
trangeiro. 
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In!e.i.i&mente, & def.i<Ciência de meios 
de · coniunicação entre a capftal e os 
nÍunidpios 11\8ranhenses cujas ároo-5 
se prestam a uma intensiva poli
cultm·fiJ, ou estão ad~n.sapas de e.s
sêndas nativas de J.üto · Vtilm· co
lnel:cial, não te1n permitido que 
afiriemçs, ali, o ritmo da produção 
com o ritmo c\ o consuino. 

o meu município, Grftjaú, é o m~ior 
da &ta do; sua exten.c;ã{) canesponde 
à decima part-e do tenitóriG nJara
nllense e supera. ·a ~uperfície d~ S€r
gil>e, AI.âg·õ-a.s, Bélgica ou Holanda. 

E no entanto, em chxante contraste 
com tio ampia lh-en. G-::ajaú é um do:; 
maJs pom·es municípi-os · da terta 
ma!·anhense. 

Pobre como o foi :M:i.das, porqu-e, 
P~l.tii1d:o, c-omo o famoso rei da velha 
lenda, oum € ~atros .!li.'et:iis preci-osos 
eau a!Jun<iârl.-eia., dêres nã.o se pode 
servir o meu muni·cípio par~ promover 
.sua r~e:osp-erkü:d.e. 

Imensa.~ jszi<h.s q.e gêsso, ocupando 
s;ei~clam.ente vários qn.iM!netr.ç;s ele 
seli territú~·io, J.á esrã(} a esperar 'de
longados trabalhos de exploração. 

Um' engenh>eü:o .n-Jrte-americano. 
I . 

anos atrás, tent-ou ext~:air e exportar 
o gesso g:raj-lÃ>uens.e. A primeíl'a e.t.apa 
che seu labor foi r ealiza-da sem di-' . fi:euk\a·d:e: a-cmnulou .tcmeladas e to-
nel~l.as ào ú t il rn.fnél·io. Eatretan~o, 

a etapa ·seguinte - a e:>~i)Ort.açã-o -
ni\o foi ei'etívada, rwr lhe faltarem 
n.1~ios de. t:·.an.sporte. 

Verda-de é qu:e G::a:i~ú é servido -cit' 
uma artéria flLFVial: ·o rio do mesmo 
nome. 

Há aqui, s-e me não eng-ano, Con:::.ti
tuintes que conh:e:::em o rio Gn'iütú e 

• I 

sabem 'Cle suas quase milla.s C011{Hçõcs 
de na ve:g.abilidade, porque apenas :im
plemt~nta.d-as; e"n t r e mil embanrcos 
durante três me-ses ao ano, na é]:J~o~ 
mais chuvosa . I 

Viajf7i, alguma.s vêz.es, naquêle rio, 
onde as emoor:~ações são penosamente 
tang·Jda.s a braços humanos, como o 
E-ram no rio Pamaiba. 

.. 
E se Humberto de Cam.pos, o inim! 

tável ~serito:· de "Memórias", ao invés 
de' descrever a vida do barqueiro ·-r' J 

Parnaíba, hou~res.se c.onhec~do :a exis-, 
tência do vareiro do Grajaú , .sua l.Jena 

teria gravado Ullbl das JnaiS dúlO!'{..J.Sa$ 

tragédias da vida brasile:ira! 
Etn suma, não é navegável o rio 

Gr.aja~L No eni~anto - qúahto par,e-<te 
pal'a.doxal di7..ê -lo - é através dêsse 
rio que se processa o· se:~.-viÇ·o · de im
pGrtacão e exportação daquêle mu.ni
cípiQ·, · em · d_oses, por as$im dizer, h o ..o 

meopátkas. 
E tão acentua&"t é a elevação tios 

fretes· cobrados ·· n a q u ê 1 e 1·io e tão 
morosas as suas viagens que, em 1942, 
quando os Serviços Aéreos Cruzeiro 
rt·o ·sul ilia~ur:üam nma rota eorn 
e~cala em Grajaú e ou.tr.a.s d<iade.s 
sertanejas, o comé!'cio de meu muui
dpi() sen' ~i-se do a•tião para al>a.s
t~ce~·-~.e · (~ 1nercadoria.s de t..ô.da ,sort-e. 
Cot:ej:R·d<as as tarifas· a-eron&uti-cas ~ ~-s 

Enviais, vedficou .. se que as última.s 
eram 'às vêzes rnais pesadas que a::; 
primeiras. 
L~n1entàvelmente, a 1i11ha aérea "

que m-e refiro foi suspen.sa no m:::smG 
r -lo de '1942 ' e, até hoje, nã.o houve 
meio de restabe1eeê-la. 
· Não p.ossuimos tr:anspm·te terr.estn:, 

a:ém {i.o que é f e i to no dôrso de 
anima.is. 

Cqmo co2~üência de tudo :i s s o, 
minha · tet"ra natal n.ão p&ie .a.·in.da ial
crem.entar sua produçií.o, p.o1· não con
tar oom elementos para mandá·l::t aos 
mer-cado;:; de consumo. · 

Essa é t-ambém a triste corulição -ele 
·g:ê&nde parte dos munic:Ipio-5 n:.ara
nhen.ses, em cujo solo viceja unla das 
m3. 'to~es riquez;a;t; veg-etais do Bnts:l 
- o l:r~baçú. O lfl{;U Estado cm1üt 
cêrc~ de dois milhõ-es d~ pés d.a. famosa 
'" Orhignya .lYla!'tiniana". 'Todavia, o 
t:<baçú que al~nç:a, os merca.dos di 
v;en.da., rt-preaent.a uma fra-ca pe!.'C!:n
ütg,em de sua proouçào, não sõmentê 
d·evido ao primitivo e penoso proc.e.sso 
de <iU-et?ra ·· _,~nua1 do ouriço, cou1.o 
também em vi-El;l do pequeno ,~.·~mero 

. de pessoas que, por c.au.sa d.as di
fi.culdad~s e perig.os de .ezh:aça.o· . d~ 
arn.êndoa, se ocup~un com a colheita 
dêsse p~·oduto. 

Regist!·o, com S!itisfação, a louvá"i'el 
jnicia:tiva de um cons0rcio r:~ 1~l:f'J " . 

que inverteu .elevada-s somas na rr
e::nt€ mcntn.gem d·e u'a moderna 
Us:na, no llOT.Gildo QtLe!~ •. do mm;j 
cipio cle Its.~pecurú , p.a~·a a i.ndustrii\ ... 
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lização em grande escala do . bahaçú 
maranhense. · ' 

Tal é a impo::tâncía dessa amênC.u:1, 
que sua safi·a potenc!al, segundo pu
blicação de fonte oficial, é calcul;ld?y 
como · selulo superior, cinco vêzes, _fJ, 
p~:odução do café. 

Para · d2,r um·a · 5déia do que seja o 
t:·ansporte no sertão maranhense, peço 
permissao para in voe ar um recen tís
,c;imo c-:písôdio pessoal. 'Encontrava-me 

· f Ln Grajaú; em janeiro dêste ano, 
quandQ recebi da capital do Esta<lo 
comunicação telegráfica do i l u s t r e 
Dq)ut2.do Alarico Pacheco de m:nha 
elei<;i'ic. Pedia-me o comunicante mi
nha presença em S. Luis · no dia 22 
daqu~le mês. 

Çomo não pedia d i.spô1' de outr:3. 
f.Spécie de conduç~o. dema ·· ri~ ; . a c:~. · 

valo, as cidades de Barra do Corda c 
Pe·dr·2iras, em meio a copio·sas chuvas, 
percorrendo es:radas inund:..das e ex
tBnsos atoleiros. Em cin~o dias cobri 

· a distânc~a de quase '40D qul1õm;;t:::cs. 
afrontahdo s.s mais péssimas condi
ções ambiente.:; .. 

D2stas minhn.s · considerações, ·um:1 
conclus5.o quer.o tirar: ~ que r: n 'DI! a
r.anhão, antes de fo:.112·:1t:nmos a agl·i
cultura, teremos de cogit::..r do p:-c
blemt'. do transporte e resolvê-lo. 

De que nos valerá a mecanizr,ç~o 

de nossa. l:.woura, o aumento d~ nas:':? 
pl'c·jEção, s-em a pc.ssibiiidad.e de c:
po::-tá-la? 
· Te~:emos '; :~ n :.:?o:::te no Marar~hf.o 

quan.do cstabr:' -~ermos mútuo a.ces:o ..:~ 

enLe o in tel'icr e a capital; quar~l 'J 

convétermci~ em realidade o maio~· 

ans:::io do povo se!'tanéjo - a To
cimt'na. 

Com uma fe:Tovia que, p~~:rtindo àa 
mP.rgem do Tocantins, alcance Gra
jaú, Ba:·ra lo Corda, Cura.ctc:;, Pe
di·eiras e . Coroa ti, · asseg·uraremos dia5 
d-e esplendor ~ o ·rlr:--.rànhão. · c.arreando 
para S. Ltüz a produção do sul e do 
centro do Est.:::ô~o c· franqueando .Ho 

nO!· te dê Goiás, .:: t~·Jxés de J:o~so terri
tqrio o eséonmento de suas riqu~zas. 

Certamente, obra desse vulto reque
rerá alguns ancs de tt·abalho. Que 
fazer, então~ enquanto rli.o estiV{:' ~· 
.concluída a To~antina, a fim de dar~ 
mos saída à. produção maranhense? 
A resposta que se impõe é esta: alJ1'il' 

rodovias ligando . o alto sertão com ~ 
capital. . 

Ao mesmo tempo, necess:.tamos .cons
truir o pôrto de S. Luiz, que é· tam
béln velha e justa aspiração dw3 class~s 
laboriosas de meu Est9.do. Hoje, a 
carga ou a desq~rg·á dos na 1/Íos que 
cleman-dfim o· nosso llÔrto estão con
dicionadas ao fator .maré, poriss.o qt:~ 

a, ccr:;.tfnuG. ob,:.; trução do estreito· ca n;: 1 
da "Ponta da Areia", conseqüente aD 
amontoamento de ~reia levada pcl::: s 
águas dci.s rios Anil e Bacanga, im
possibilita. a pas;:;agem daquêles nE
vios na .chama.da. . u))ai.xa~mar". ·. o~ 

vapores de gr~n-de calàdo alí só con
seguem ent!·ar e ancorar ncs pel'íoó.c .:; 
.espaçados de maré máxima, o que nem 
;,;empre coinciàc cem a sua chegad ~\ 

?..0 tl.tarBnhão. 
R s-slaü-1?-se, há aEos, a d1·agzg~ n~ 

<].o J1Ó!'to de m~u ~ta.ào e a const~·uç:á ,J 

r'; .mn cais para. atracação dos na vir 
Os a pêlos dirigidos insis ten tem.e!~ t c 
p.elo êx-Interveútcr Paulo Rz.mos· l: 

p2la Asseei aÇão Comercial do M~u-r, 

nhão ao Govên:o central não foram. 
infelizmente, atendidos. E persístt: . 
assim, no que se refere· ao Maranhão. 
a 'situação alarmant~ denunciada a 
est?. Assembléia e a todo o _país p e!o 
ilusti·e repi'esentar~te paraensc. · Del)u
tado Agostinho . MonteirO, no sç11 re
cente ' e niemo_·ável discun:o · sôbre o 
lH'G-blema do trammorte no · Bmsil. 

Há, igualm-ente, outros problemns 
maranhenses que não devenios des~ 

curar. As populações rprais · encon
tram-se em estado · de lamentárcl 
pa upetismo. Dizia, ·há poucos dias. 
nesta Assembléia o Senador · Dari,) 
Cardc.so, ilustre representante d e 
Goiás, que e.ssas ' populações tendem 
para a prole tm·iZaçao. E é verd,ade . 
ne.duzidíssilno, no interior do M::n·3-

· nhi,o , é o nível de vida de· seus ha 
bi t3 !l t.es. 

En~art:c:eram vertigir .. o.samente as 
· utilidades man1úaturadas; os tê.cldG.c; 

.a tingiram pre~o.s ast!·onõmicos; cs .in&
t.rumentos de lavoura CllStam o quín-
1 ' '.plo d-e seu valor p:::imitivo. E , to
.da Via, OS preÇOS da lJ:'.O~UÇáO aJ;:':Íi.'~a 
e,;; tão em g·~·it:lnte desp~·op.or~ão com 
03 das mercadorias importad8s. Pu~· 

i.sso, · o 11osso se:· t~u1ejo dü;põe de 't;m 
f:'.aquissim:: 'i)o:'lél' a.quisiti\·o. · Su::t Í;>\·l -
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f2·a, penosamente obtida com o suor 
ele seu rosto, ti'ansportada dific-ilmente 
para a sede dos municípios e alí ·con
vertida em dinheiro, não lhe basta 
pa!'a satisfazer os encargos domésticos, 
nem para hzer face aos compro
missos comerciais. 

'Testemunhs! rc::: municípios de Gra
hú ·e Ba;:ra do ·Corda o estado de 
penú1;ia ~m que se encontram os 
nossos agricultores. Em Barra do Cm:
cla, que é atualmente sede de uma 
Colônia Agrícola Nacional, ouvi cla
moro~as queixas de humildes homens 
do campo, que . ainda estão no desem
b:)lso ·da inden~zação a que fazem jus, 
JJ~- . ce.$sáo de r.:.:..:..:> pequenes proprie
dades à á:;.·ea daquela Colônia. Ge~l

tenas de · pessoas encontram-se em 
tão vexatória situaçüo. 

Grajaú e Barra do Corda, cujD 
exemplo posso aqui . citar se1n ten1:1i· 
de qua.lquer contestação, traduz·sm a 
condição em que pe!'m::l.nece a l113.i0-

ria dos municípios do sertão . mara
nhense. 

A assistênc:a sanitál'ia, all, é de
ficbntíssima. A riati-mortalidade e 
princ:palm3nte a mortalidade infa1~til 
ocupam el::vado coefici:=nte no qu3.dro 
do obituário. 

1 

No meu munie!í)io, surtos· end.§m:
cos ele tifo têm vi~:imado preciosas 
existências; as febrzs palustres, not.:lu 
aam:mte nas lcc3Jidades situadas ê.~ 

raarge:1s do Mearim e do TocantLl15, 
c?.m:J:=ia.m quase -Lvrcment2, diziman
do as populações ribeirinhas. 

A assistência educacional merec~ 

ser . ampliada, criando·-se mais escoli:1.s 
de ensino elementar, principalme:nt:: 
no interior dc·s municípios, nos "ct n-
t " . 'l ros que possam reumr uma popt\ '1-

ção escolar super:or a 30 alu.11os. 
No sertão, as crianças que têrr~' a 

fo .::tuna de freqiicnbr um €stabeleci~ 
me:1to de ensino às vez2s residem ~~'n

tre 10 e 15 quilômetros de distâ1~.cia 
do colégio. E diàriamente percorrem 
€ssa distância, em duplicata, indo à 
escola e retornando à sua ca.s:1. E 
qnal será a disposição de espírito de 
um menino que, mal-alimentado, :.:;al 
cie madrugada de sua r esidência e .~' :l.Z, 

a pé, um grande pe:·curso de dtHJ.~> tL 

três horas '! O cansaço físico qne 

decorre dessa caminhada não se refle· 
tirá sôbl~·e seu intelecto, compr~meten
do-lh= a capacidade de assimilação? 

Em matéria de p2dagogia, devemos 
ins}Jirar-ncs no ·admirável exemplo do 
g-ovêrno do México que, na sua recen· 
t~ campanha em prol da alfabetiza
cão em massa do povo me:x:cano, L"13"" 
Útuiu a obrigação de cStda adulto le
trado tomar a si a alfabetização de 
uma pessoa inculta. 
· No lVIaranhão, o govêrno Paulo Ra
mos baixou um decreto_le'i d'e'termi
nando qu~ todos os func.ionários pu
blicas do_ Estaà.o alfabetizassem uma 
pessoa, em cada período letivo; e eJ::>a 
m2dida foi devéras proveitosa, pois, 
gmças a -ela, milhares de maran~~n4 

ses emancip::uam-se do estado · ele 
ignorância em que se achavam me:·
gulhadcs. 

Dêsde que tenhamos transporte pe:: .. 
manente no Maranhão estaremos ha- · 
bilitados a lsvar nosso Estado ~.os 

mais altos estágios de floresciment•J. 
Poderemos, então, promover a so- . 

nhada industrialização de nossos !lÚ

cleos de riqueza vegetal e mineral. 
A natureza proporcionou aos. muni

cípios de Barra do Corda; Grajaú, Ca .. 
rolina e Imp-zratriz, a possibil:dade de 
s= tornarem fontes potsntíssimas lie 
energia hidro-elétrica. O aproveita
mento da cachoêira Grande, no rio 
Cm·da, da cacho~ira do · Salgado, no' 
rlo Farinha e da cacho:;ira de Sa:üa 
Antônio, no rio Tocantir..-3, as quais 
s§.o próx:mas daquelas cidades s·zrta· 
nejas, marcará um~ nova era de vida 
p:na as indústrias embrionárias do 
czntro e ~ul do Maranhão. 

Todavia, urge que se não criem õ;~i
ces à utilização d~ssJ.s quedas dágua, 
a pretexto de se otserv:1r o r·:::gime de 
conc9ssão estab2lecido pelo Código de 
Água, que se não repita a "odisséb'' 
da Emprê.::3. Itapecuru Limitada, ~um 
sede em Carolina. Essa emprêsa, 
const:tuícla d·s capitais pa1;ticulare,::;, 
pretendeu explorar a cachoeira do rio 
Itapecuruzinho, ali in3talando um~ 

usina hidro-elétric.1, com o fim de d.:: • 
ta.r a aludida cid::tde sertaneja de lü~ 
e de hrga reserva ele energia, pat:';t 
variados obj:: tivos inclus trf::l.is . Não 
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fôra a têmpera de aço· do povo caro
lhiense, e essa louyável aspiração j:J.
ma:s se concretizaria. E' que, segun
do é voz corrente, o. Ministério aa. 
Agr:.cultt1ra dificultou, o quanto ~ôde, 
a concessão da licença cu permissi~ 
para. a; utilizar;ão da cachoeira, ccn~ 
aicionando-a a numerosas formalid<~

d·3S ~ algumas quase proibitivas - a. 
serem. satisfeitas pela emprêsa. 

O mesmo sucedeu recentemente com 
a criação de uma us:na açucareira f'rrt 

Carolina. O Instituto do Açúcar e do 
Alcool contrapôs obstáculos à exe-· 
cuçã·o do alevantado plano dos caro
linenses, que se viram compelidos n. 
destacar um dos membros da empr~
sa par·a permanecer, i·neses a fio, nes
ta Metrópole, acCJmpanhanClo o enca
minhummto .do ns~mnto e interes~ 

sando pessoas de influência, política 
na ·contra-ofensiva aos embaraç'Js 
criados por aquela autarquia. . 

A .·pecuária em meu Estado, quero 
também frisar; atravessa um período 
cie decadência. Os rebanhDs do ccn tro 
e . sul dim:nuem, atacados. pelo bern:! 
e pelas epizootias, mas principalmen~e 
pelo. berne. 
· Nunca se fêz sentir, naquela re5:ão 
maranllense, ao qu-e eu saiba, a 8.W~"

ção de um órgão do . Ministério da 
A,gricultura, que deve eustar mui:.o 
cünheiro ao país: refiro-me .ao Serviço 
ele Defesa Animal. 

Os · criadores adotam métodos C~: inda 
antiquados, empíricos, no tratanYmto 
de seús rebanhos, eis que não re::-=
bem orientaç§,o · zootécnica de nin
guém. Os . funcionários da Dí::fes:t 
Animal, · ante a perspectiva de v ;aja r 
a cavalo centenas de quilômetros, ::;·.;;::
táo a dentro, deixam-se ficar ~::.s c::t
pitais ou nas cidades de mais fácil 
acesso. 

Algumas fazendas de gado têm de
saparecido, pelo gradativo ex~2l'mínw 

de seus rebanhos, empobr·ecendo, as
sim, os seus proprietários e aur.:.1rm
tando, em conseqüência, a legião de 
pequenos lavradores, de lavr3dores 
proletarizados do sertão marunhenst: ! 

Trazendo ·ao conhecimento do P~n·_ 

lamento Nacional, à guisa de d~Doi .. 

menta, a situaÇão de meu Estado; 
manifesto, nesta oportunidade a dis· 
pos:ção de trabalhar incessantemente 
pelo bem_estar de meus conterrâ~eos 
e pela realização de seus sempre jus.;. 
tos ~nseios. 

Sr. P1·esidente, Srs. Constituinte!-~, 

os que nos elegerem para esta Assem .. 
bléla mourejam, on sua maioria, :10.) 

campos. E êles nos elegeram :;.:~ .. t-:::1 
QUe aqui ponhamos em eqüaç§,o · os 
problemas que os mortificam. 

Voltemcs nossas vistas para o ir.t~
rior do Brasil, ouçamos os aflii;ivos 
reelamcs elos nossos ·irmãos sertane
jos e lh::s proporcionemos uma ex~s

tênc:ia digna d·:! ser vivida ! 

O SR. ARI VIANA - Sr. Presi• 
d en Le, peço a palavra, p21a ordem. 

O SH.. PH.ESIDENTE - Tem a 
palavra o nobre Rep1.·esentante. 

O SR. ARI VIANA (Pela ordemJ 
- (Lê o seguinte discurso) - Senhor 
Presidente, na sessão de ontem, de
pois do meu :1obre colega de bancada, 
Sr. Alvaro Castelo, ter solicitado que 
a .1\-Iesa. infc;>rmasse porque não tinha 
sido ainda incluído ·na Ordem do 
Di:.~. o requerimento n. o 100 e após 
ouvir as explicações de V. Ex. o., so .. 
licitei a palavra, pela ordem,. justa
mente para retificar a,quêle requeri .. 
mn1to, a fim àe que êle entrasse em 
Ordem do Dia. Entretanto, não me 
foi possível usar da palavra naquela 
ses.são, porque outros oradores · já a 
h ;:wiam solicit1-cdo antes de inim. ve .. 
nho, então, declarar hoje, o que pre. 
te::dia ontem. 

Sou o autor, Sr . . Presidente, do re
querimento n. 0 100, apresenbdo à 
Mesa, em se.ssão do dia 22 do 1i1ês . 
findo, solicitando i;._formaçõ::. . ao pé) .. 
der Executix.p sôbre os mo~i·;os de não 
t er sido p~licado o Decreto-lei . já 
remetido à Imprensa Nacioüal desde 
8 da agôsto de 1945, homologatório . do 
la.ndo do Serviço Geog-ráfico do Exér
cito, laudo êsse que dirimiu a questão 
de limites entre ~inas e Espirito 
s ..- 1 to, na forma da Constituição Vi• 
ge:r.te. 

~.:;se r equer:mento foi dirigido a. 
V. Ex.a, com· a expressE.:. "consulta· 
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da a As-Sembléia'•, d~ .acórd-J com o 
~ 3.'' d0 art. 61 .do Regi-mr:nto, por· 
CPJ:~ ~r:t m!d"Mt fntençio, ao em!)re-.. 
g-á-I~, traz-er . ao conheclmento da 
Ca.s~, d?s:::ie Iog(), qtia~ldo r rt:quf'ri .. 
mento em.:·asse em ct!5cu~~ão, fato3 
e dccum.:mtcs que vl~·iam dErnon.strar, 
t,o..q Sn. R~pi'éSentantes. a ínv!i!s~o 

e oc·tm::.e·ão do r.>·tado· do E5l)l!'ito 
~- ~ . L 

Simto por fõrt;::ts nülit~n:.s, bnn:.~c:g 

~nm.r~c\os. · e· :lfuncicnts!cs civi.s, soo a 
re::;J'}ri.ns:;tllilid~df: da- . g.JI..'ê!:'::to ct~ Mi· 
na.'> G~n~!s, .:.1um c1:2H2Si:Jei .· delibe
í-ado a; um ,it.!l~ru ~ent.o do Exército 
Nàe~Óna..l. e ccm=-nt~r, t~Lmbün, a fl!''<.J· 

t=l!..Ç;~o do G.J,.\-'~1'!10 Fecderal em ex&· 
ctttar e~sa. sentenç~ p.:-oferid!1 1'!3 àe· 
co:·~·cncia de ttm pr·scdto can3ti tu.cio· 
11 :J.!. 

Na última Ressão d~ sem:ma pas
s.:!d:l, e11tr2trtn:o, o ilrtst:·e Rprese~l

t'ti' te (q Ri<> Grande do Norte, Se~ 

:nr·or Café I<~ilh0. leYan~ando uma 
q·.::;~:~ ão de o!'Clt:m. d2sp~r~ou minha 
o.~::~1ç~~ p:u:t. um po:no iml)(}rtame 
d<: no~:3os tl·rüJa!ho.3 . F'::>i 1 uando S. 
Ex.:~. se referiu nos r·equ.::rfmento:; , de 
jnfc.::-n.u.Çõ0:S, n!ega.ndí) · que "e~· táva~ 

mos c::ml a C1·dem c:o Dia con.stituida 
de . fu;,:; ou três dezenS:S de 1·2qu~' r·i· 
l11r-ntcs dessa. eapécie e para fa.!::tl·em 

. , . I 

a re:-:pzHo dêk.:; se ::.<.Cl1:.wa.m i~::c!·ito~ 

cêl'ca de trln t:;. orador2;-;. E qu~. 

ct~s.m fo~·ma. ta!.'? requ~r~mcntos tfw 
cêdc n5.o poc~uia.m ser vota1cs e en .. 
c:.anínhados à~ anto!'idadrs re.'ipecti· 
V:J.t." • 

ú1·a. S!·. P.rc~~ c!f::·!!.te , na. qualidftde 
. I 

re Rcpre.~rnt::m.t 2 elo pc;.vo e?p\:iltc.'> 
SEtll(~CS~, t 2r: to ~..:; !·.:~nde interêsse QUê 
á P'2ti~ão de m l!-:.ha, au:ür!a. já n;
fç-rid.fi, seJg, em•inc~a. com ~ l'l'laior m·
gêu!ia ao Poder Exc~tltiV J, para m2~ · 
re.ce1· · d'.o Gov~:·no uma r.:.~posta, :f'.zo
r:t · ts:ntbém urg::mte, ~~-:: ·vez qu :~ se 
trs.t.a de um as.sunto q!.te, i!1felizmen
fe l~ ·,.."~·"e na"'" vcp-. <' "'U,.1o·· 'C"n~7!'l"'r" i o v ~ J~. Á. -.:..;""... "" ~- ... .~. .:i\. - t..J. ~ u ~~.~~..:c t,._,C_ 

n"'" .,.,.., vt{'!f<d<'!~·~~r,·- .-a.r1· o' ~ ~· ·· · ~ " v::, Se'-"" ._., < .... ,e. V •'> v iC TI _, l),:•JO [,lJ;.> -

t:'e S!". Min!stro da Justiça, coni'm:-
ln·e· ... ., c~ ,., ,.,,.~"''1'1" u·e .. ,.1 ""' c1""1ar;.,co-""' . ,(.I .J..çl.,. .... c..., .- ~t."' ·. ~ L _ .:.-_~, ...... , ... ... <:. · .... : ;.: ;") 

:w.r.: jornaHstas. ect::~mpJ.clrts no "Cor
I·~!o d!'L Maührt.... cú~ ant::-onton, e 
que são ~.s segnintç.s: 

· · "Antes de er.c·~r1•ar a, p:al::strn., 
um c1o.:; pr.::cntcs indaga do Ml~ 
ni.5tro quais as pro.vidên~ias qu& 

est[l·valn sendo tomadas pelo Go
vêrno com referência aos inci· 
dentes que vêm ocorrendo nos li• 
mfte-3 de fronteira entJre Minas · e 
o Espírito Santo. Em resp~t~ 
o .Sr. Ca:rlps Luz cscli:treeen qu~ 
o. estudo do as~unto est1:va en
tregue ao Prccm·ado-:r Girai da 
República, Sr. T?mistocles C'a· 
"a!cantL que dará um paree~r 

definitivo sôb!'C o mesmo.,., 

O Sr. 1\t!ínist!·o ck11 Justiça deve sa· 
b:;r que a ult~ma. quc.stã.o de limites 
entr-:: 1.!finas e o Esprrito Santo fo.í 
Ci~·!n-üda pelo S~rviço OeogrMico do 
Exército de.sde l!Hl, cujo laudo foi 
aprovado- peb Po1er E:s:~cuúvo, do
cumento· ClUê S; I!.'x. :t conhece pu· 
ft~±tRmente. A decbr~ção de que o 
e~;tudo do as-stmto fo1 entregue ao 
P1·ccuradcr Ge1·a1, qtte do.ri pa::-ecc~:r 

dsflnWvo sôbre o mesmo, no diz2r 
d 2 S. E::(. 2 , é su:rprcr nd ente .. qlt2)1do
tc·:\c~ nó.-;; s~b·~mo~; qn8' o que ~Xi[<te 

nia- é questão d~ 1frnites entre m 
dois Eat&dos, .:1:rs. in~:~sfto ccupacçâo 
e arbltrs.ri~dades cc-ntra. unm popu
ln.ção indr:fe~a. comé'ti(.'::::; pelo go
v&rno de um. dêl~~~ ~rn território· de 
cn~ro. A prov:dênci:.1 que S. ~.t.~. 

já óevia t~r tcmn.{o. · e·ra. ·a de fa~er 

cmm>:·ir, imedi t~un:nt~. o laudo r.Jo 
R<rérc!to, e não. m ::md::Ir m:na rtue.s
tf~~ já estudaQ::t c, por isso mesmo, 
1!qtliC.ad:a defi:Jitivamente. 
Ne~tr,s cor1diçõ;:s, Sr. Presidente. 

mtüs rn~fho me assü:te (~epois de-ssa 
d2chr.s!çii,n à im!}rens~, p2lo Sr. N,ti
nLt;tro da Ju.:; ti.ç:1., -p~L:-J. retifir.~a.r, 

cam·::> :!·e,t!fic·), o aludido · req_u0'rim~n

to, se V.· };x_tL o. permttir, re~l

r:?.;ndo c~f:l e 3. expregsão "cm1suHacla 
:?" A:::sembl.éia", pr-.:rr enquaclxá-lo no 
§ 5. 0 do art. 61 do Regin:i..e:nto. 

Se V. Ex:L. despacha-lo, e:nc:u::1t11· 
nhm:do~o n.o G 0vf:Tno, c!.'lmo espero, 
res8~·vo~mc p~.ra ôis{;Utir, não ma!s 
o requeriln~11to __.:. é ló~üco. - mas, 
n::t cca.sião OP·'2rhma e ·se ji,ligar nc • 
c:Js.:>áric, as inronnaçõ:-s qn~ foúm 
p~·estadas p .:-!o Pojçr Ezccutivo. 
(Muito b.~m. Palmas.) 

O SR. PHESIDENTE - V. Ex.~ 

será ate~1dido, na forma ·do Regi .. 
mento. · 
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O SR. COELHO RODRIGU~.S -
Sr. P1·esidente, pe~o a pah:lVl'a_. .:_J:e!a 
orrl€:'m. 

O SR. PRES.IDENrrE -- Tem a 
palavra o nob1·e Represe-nt~nte. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
(Pela ordem) - Sl". Ptesident-::, 

Si's. Repre.:Jentantes: numa das ve
zes em que tive oca.".i:ião ·de defend.~;: 

~t causa do Espírito Santo, invadirlo 
pot tl'Ol)áS de lVii:nas Gerais,. hon ~,.!: 
oporttnúdade àe um . Representa.n~~ 
Qêste Estado contestar a veracidade 
do fRto. 

Solicitei do Govêrno espil'itossan
tr:nse in.for1nações, e hoje posso tra
zer à C~a, para que fiquem consig
nadas no Díário da Assembléia, a5 
datas em que' se ve~:i.ficou a mo~;!.

mentação . .das tropas míneírás em 
te!Ti tório daquêle Estado. . 

"Na gestão do Sr. Governador Be
nedito Valadares, em 29 de janeii'o 
de 1945, o .Oíkial de Regístro Civil de 
Oahl'iel Emílio é ob:dgauo a fugir 
})'ara . escapa.r à ptisão. 

26 ele fevereiro - 19.45 ---. O tenen
te Aristóteles Garci0:, da. policia mia 
r.ei!·a, suh3tituindo o prefeito de i\1a~1-

hná, (111
) informá ao tenente Saba.3-

tHi.o LO<pcs ela Cc~ta, dcle~·ado e-.:.;p,
l'ito~ant::>nse, qm~ ttm m·dens d!.!'::'t~1 s 
do Govêrno de Mín&:s PC!ta coloc:.1:· 
-rtest~·.:.c::1m~nto em Itauninha, o que 
j.i. 11nvia f1do feito. 

16 c,ie j.ulho - 1945 - Uma C2l'.:t
!L:na poli(Tlal min2~2·a. compos~~ de 
2B sold:.do.3, Wb O COUlS;}dO do U> 
11 ente Aris:ótc;bs Ga:r-c:ia do Carmo e 
dó tenen,'.;.e G~nddo Barbo:za LeEa, 
accmpanhada ele 30 civís armadcs, 
êstzs ch~í'i~.dos pelo Sr. José Ferna
d~s f''ilho, }Jrefeito mh1~iro de Ma:l-
tP;.na, chep~, às H ,30 heras, a U í·J 
João do :rv1anteninha. Intlnu\ o i ·li~ 
ü±strital esplritcs~antens.e n. renunciar. 
Ob!'i!};a a pmfe;;~ora -. Edite EJ.tis~:t . 

Rcb ameaço., a :fech:;;.r a sua es{'::h. 
Dz:~t!""tn~ o C". b:1 da poJfc:a c.~.~:~·: t .::..:; -
1-: ~ultensc AnUín:u D::ttis ~n.. 

e ) :r ... ían~e :na é o ~orne ml-
n ei r· o d9. Vila de Ga1Jti~l En1ílto, t\:J1 .. 
dada 1:do E. Santo ~m 1935. 

o sr. Vitdrino Freire := Esaw ·fita.
pas avançam desde julho e não atfn .. 
.gein o objetivo? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
o obj~tivo 'está mais que atingido. 
Lstti.o com o território ooupado numu. 
milltari, e se não houver aÇã-o d'D 
Govê:n10 :lr§.o até São 1-J:atêti. 

O ·Sr. Vitorino Frei·re - As tro:pits, 
úU estão parada.s ou náo têm ~oma.n ... 
do. 

O SR~ COELHO RODRIGUES ·-" 
O aparte de V. Ex.a. só pode sei' l'l';.; .. 
pondido por urna visita in loca. Con .. 
vidó·o a ,ir ao Estado para ver · orid~ 
se acham as tropas mineiras. 

O Sr. Vitorino Freire - · Irei coi-~. 

V. :Ex.a 0 ,. 

O SR. CC15LHO RODRJ:GUES ~
Pois fique V. Ex.3

• certo de · qu.é o 
povoado de Barra de ·São Fl'anciâco 
E:st~ sitiado. · 

O S1·. lritorino Freire - •• o . para 
ver se ati11..gem mesn10 o objetivo,. tliol 
se param de uma vez •. o 

, .. O . SR. COELHO RODRIGU»S -
As tropas estão continuando, e :'ie · u 
Govêrno Federal continuar a cozi
nhar em água, fria, como e~.;tam·Qt 

vendo, elas irão até São Matêus. 
o Sr. Vitorino }'reire - Elas !li\:) 

::,\'anc;am? (Risos.) 

O SR. COELHO RODRIGUES . ..... 
Estão avançando; a.qui tenho os da-
à. o:; . 

O Br. Osvaldo Lima - E no E~~ 
i: frito Santo nio há polícia? 

O SR. COELHO RODRIGUEa _,_ 
'NftO só Representantes da U. D: '1\f.) 
como do P.S.D~, e.stão freqüen·~i? 

m ·:mte em comunicuçB.o com o S"'-· 
11hor Minfstl'o da Justiça, mas ~ "J-<1 ... 
vê~·no continua a cozinhi'U' em ágU·l 
fria. E' a exp1·es~ão para o caso. ~-5.o 

há :::;r:gund:r. 
I7 de julho - 1945 - A carava!n. 

chsga a Arm;tist?,, e rpulE::l o subco!" 
tor I'víário Chaves, o juiz · distrih..l 
Jm:é~ Cald~s B.a..ti.;:tn, fe cha o Cartórit:l 
oe Re:;ist:·o Civil cl;; que é t.itult?.r 
!.JG I.lriv~l G::;m:;s de Vasconc.elor~ . .F 2-
cha f1 Farméda do mesn1o Lourival 
Vat:ccn !':~ !c2. Fecha a esc ela d9.. :Jr· ,_ 
fc:::scra A•:elina . Sousa Gcmdim, no m. 
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gar denominfrdo Jta.bira, nas pt·o:-:~

midades da vila. 
27 de julho - 1845 - O ii.:1terve:1· 

tor Jcnas dos Sa-ntos Nev8s comuni
cu. os fatos ao Sr. Pt.:sidente da .Re
públi~a-. 

29 àe jl~lho - 1C45 - O P:·esid'Sn~-8 

do Tril:lllm~.l de Al1~la<;ft.o, Dsserr;.ba:·
sadcr Vald:;m:lr P erc;ir a, f::;.z idênü0a 
coJY:.unica:;§.o à me::ma aut8l'idade. 

4 (e agô:;to - HJ,l5 - O p:~:ef·~il:o 

de São IVI:ltfus, Sr. Eug~nlo Nt;Ves 
cunha, ccmunica n, ilwasf:.o per fôr
ç·s.s mineiras da zona compreew::lirLt 
~ntl'e os picos da Viúva e 01·a;:.(1IJO, 

na parte norte do contestado. 
3 de agô~to - 1943 - O president·~ 

Getúlio Vs.rgs.s assir-d o D~x:re·~ .) 

1n::>.nd:::.!1do e;:e.cutal' o latiéío do .Ser
viço GeogTá:!ico (to E:~é::eito. Crm~o 

jú c~isse, a ptll::iicaç.ão foi su:::pc:n :;·J. . 
17 de fevel':;il'o - 1911G -- l''br~~~·s 

Tl~ineiras ocupam o h.:gar denom~na
ci.o Santa Angélic a, onde funcior-ou a, 
tsrceira Eeção eleitoral da comarr;~'. 

e::plritosantense de Bal'ra ele t:,;;.o 
Prs.nci~~o. a 2 de · clszEmbro de 19·~5 3 

O Sr. Eurico Sales - As inform9.
ç6-2s pr·cstadr.s p2lo orador são abso
lut~tmente verídic~.s. Com a müi.h:1 
responsabilidade de Deputado Feclerrrl, 
n.firmo que a .questüo não comport:t 
:> aspecto grotesco que se lhe quer 
Cl11lJrestar. 

O SI:-"'!.. COELHO RODRIGUES -
Agradeço o aparte d~ V. E~.n. 

.lü · está um t::stemunho que r;t~b 

s2 pede contestar . 
O Sr. Aureliano Leite - Veja·-:::e 

ccr ... 1o o Estado Nevo fo:. e;:;tél·il: n2m 
t;S questões de limit;::s !::C resolveram. 
Entre S§.o Paulo e Mlna.s ·foram solu
don::tdas, porque os dois E:;tadcs ~:e 

en t::nde.ra m, mas o govêrno da dita
dura nrrd.~1, f ;Z-z n r: sse sêntido. 

O Sr. Beneéi.iSo V c~laà.c..res - V. :E:x.a 
há. de faz~r justlç!a a quem Est~!V3.. 

governando. 

O SR. COELHO RODEIGU:C3 -
((A 22 de fevêreiro d-;;; 18116, o in'i:2rven~ 
tor Aristides Campos ccmunica ao T-.!i
nictro da Justiça a cheg·ach d~ r:ov0s 
cle:::tac::'..m·eiüos mimi!·os com a oc·tlP::t
çfw de Rio Prêto e Água Dc-ce, à mar
!;;'Clll do Hio st,o Mateus do Sul. 

.J. de Março de 1946- Novo destaca
mento mineiro é colocado no luga-r de
nominado Itaúnas, a 12 km de Barra 
de São Francisco. E' preso o juiz 
distrital Joé.o de Oliv-ei:~:a Viana. 

O Sr. AU?'elio:..no LeUe - Permita o 
c:·,::.dor um pequeno ap~.rte para reti
fi(!aç~o do que dei há pouco. Equi
vc-qEe~-me, quando di::.::e que a qt;es
t~w d-e limite3 Entre :Sio Paulo e Min~s 
tinha siO.o decidida durante o Estado 
l'~ovo; o foi pelo Estado constitucional 
do Bn~sil. · 

O Sr. Coelho Roãrir;ues - Agradeço 
a V. E;Lo.. 

Pcssuo aqui os oficies do Minis
t~~·io da Guerra encaminhando o lau
do do Serviço Geográfico do E.-rército, 
c, c: inda, trê~ t.::~cgran:~ts, que l-eio pur~. 
Qt1e E;ejarn publicados no Diàrio da 
.f~ )s:;mlJiiia.' ' .- (Lê ) ~ 

Da Exposição ele· motivos n.0 216, 
d-e :-iO de ouLub:!:o ele 1941, cem que · o 
1/Iinistro da Guerra apr;;!sen~ou ao 
Presicleiite da República o laudo p:m
ferido pelo S·::rv~ço . Geográfico do 
E::~ército, .dirimindo a que5tão ·de li
mit::s ent!·e os EEtac'.os de MinG.s G\:!
rais e Es~í::.·ito Santo: 

"E para a tender a tôdlls as c ir· 
cunstâncias acima l'(:feridas, fica, 
estcbelecida entre cs dois Estados, 
ao norte elo Rio Doce, uma linh.:t 
dí. visó:·ia q u-2 : . 

(.segue-se a descl'ição da linha) . 
f:st-e é o re.st:mo C:.o tem 'junda-

1nentaão . laudo arbitral proferido 
pela Comissão ncmeada por crdem 
ele V. Ex.a, a fim d~ dirimir a 
questão de ~imites entr·e cs Est3.dos 
de Mil!as Gerais e Espírito Santo, 
e de acô:-do com o que dispõe o 
~nt. H~4: da :!onstituição de 10 
de novemb~·o de 193'7. 

:Nessz.s con:iiçõfs, ter.ho a hom·J. 
de ps.ssar às rD.ã.os de V. E~~cb. 

t2·ês . vias"dú mencionado lauclo, ~Cl
licitando a V. Excia. s-e dign-e de 
aprová-lo e de re:.netê.:.lo ao !vn .. 
nisté~io C:a J-ustiça n, fim ele que 
pcl' aqueh Secretaria àe · Est.B.do 
s::j3.lavrac1.o o decret::l que design!:'.rá 
a n0va clivisél'ia entre os Es·~:tclos 

C.:e Minas Gerais e E spírito Santo, 
ccnn jundconento no laudo em 
quest·ao. 
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Sirvo-me do ensejo para apre
senta!' a V. Ex.n. os protestos . da 
meu alto ap:êço, consideração e 
respeite. - C?'rén. Eurico G. D~tr& 

(Os grifes são do oradon . 
.Aviso n.0 1. 653/40, de 21-6-41. 
Exmo. Sr. Minlsh'o da JusUc::t 
Em atênção ao aviso de V. E~.'~ 

G 3 ~ 005, de 9-5-44, tenho a hO!ll\1 

de remeter-lhe, em anexo, uma 
2.a. via elo laudo arbitral (jm.:ta-

' mente com a carta geog::-á;~ica que 
& · ê1e se acha apensa), profer!do 
pelo Serviço Geográfico üo Exér
cito para dirimir a questão de li
?nites ent:i.'e os Estados de Min::;s 
Gerais e Es.pírito Santo e, mais 
ainqa, Úma cópia. da Exposiç~o de 
motivos n.0 216,' de 30 de out:.tbro 
de 1!~41, com que o assunto foi sub· 
metido, em tempos, por ê:5te Minis
tério, à consideração do Sr. Pre
sidente da República. 

Rogo a V. Ex. a qu·e, a.i)ÓS nro
àuzir os e.feitcs ,des~ja.D.os, se.ia ·o 
€:f:emplar a~exo do ·budo em .u~Jrê
ço restitui-do a êste Ministério, vis- , 
to ser êle o úni-co existente no ar
quivo técnico do Servico Gê')oTá
·fico do Exércib, a cuja.· c::t~·ga. fJ21'
tel1·ae. 

Reitero a V. Ex.a nesta onD:!.'~ú-
11;,.,a·d"' -Jr-ot·c'!'·os ~o e1 "V'"' r1..; r.-···· ·L'\.ol v, 1 · ....,,..J\.; ~ L~v .. .&.•_.. (-..'1,- ~f.' {"; .'"-J: . .!.-

Jna e mai.s clistintg, con:-:iders.c:á.1. 
(a') Gen. Eur~co G. Dulra. · 

(0 gr3jo é elo çrado1·.) 

Eis o ofício de 20 de julho d-;; -1:H5, 
d'irigido pelo Mir!istro ela Guerl'9, ;:w 
I!lterventor no Espírito S.:mto: (Lê) 

Tenho a honra ·de ::t·cusar o n ;
Cêbimento do ofício NIF 3. 315, d2 
9··6-45, com o qual V. Ex.a · ,r.;qJi
cita a minha inter:!'e1·êncla 1Jrr~:a a 
finalização do proc-ssso . refere~lte 
à questão de limites entre o Esta
do do Espírito Sa!lto e o de Mü1-:ts 
Gerais, questão subrnetiüa, há 
t::mpos, ao lcmdo arcitml do St:!'
viço Geog!•Mico do E::r~:·;;it:J, na 
forma do arti.go 184: da C:n:s ti~ 

ttü-ção FçdHal. 
Em respdsta, tenho a sati3fncr;.o 

tle comunicar-lhe que, n~sta dâLl, 
Enviei ao Sr. Ministro ela Justiç::t 
o aviso anex-o por cópia, em o çr:wl 
enca1'eco a conveniênc,ia de uma 

soluçao que venná regular, defini ... 
tivamen'Ge o caso em debate. 

Prevaleço-me do ensejo , pai·a. 
8Jpresentar a V. Ex. a. protesto. de 
elevada estima e mais alsnntn. 
consideraçf.o. - (a) Eurico G . 
Dutra. 
(Os grifas são do orador.) 

A viso n. 0 1. 769-54, dirigido pelo Mi
nistro da Guerra ao da Justiça, em: 
20 de julho de 1945, e referido no 
oficio dirigido na mesma data ao In
terventor no Espírito Santo. 

Tenho a ho:nra de passar. às 
mãos de V. Ex.a.., por. cópia, o 
o'fi~io NIF 3. 315, ele 9 de junho 
de 1945 (juntamente com a do
cumeDtaçf~o que o acompanhou!, 
que recebi do Sr. Interventor F e- . 
tleral no Espírito Santo a propó
sito da questão de limites entre 
aquêle Estado e o de Minas Qe .. 
rais, questão que, há tempos foi 
submeti. da pelo Sr. Presidente da 
Hepública à arbitragem do Servi .. 
ço Geognijico do Exército, na for
ma elo disposto no art. 184 da 
Constituição Federal. 

Por se haver, entl·etanto, extra
viado, nesse Ministério, o laudo 
preferido pelo Serviço Geográfico 
do Exército, e já aprovado pelo 
Sr. Presidente da República, . tive 
enssjo de enviar a essa Secreta
ria de Estado - e a. seu pedido 
- uma outra via do laudo em 
s.prêço, a fim de prod-u:âr os ne
cessários efeitos lega-is, o que fiz 
com o Aviso 1. 653-40 de 21-6-1944, 
ane:s:o também por cópia. 

Nessas condições, e por se achar 
o 2ssunto na dependência. exclu
siva, B.O que parece, de proviclên· 
ci!ls complementa1·es dêsse Minis
tério, apraz-me submetê-lo, com a 
documentação inclusl?.a, à conside
r ?.çfto C!e V. Ex:.t., para os fins que 
forem de direito, enc~.recendo-lhe 

a conveniência de mna sol-uçãa 
que venha r egubr deflnitivam 2nte 
o caso em questáo. 

P..eit2l'O a V. Ex11
• motes/tos de 

elevada estima c mâis · distinta 
consideração. - G~n . F.11.ri r.:o O. 
Dutm. 
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(Os gtifos são do on~dor) . 
Os tGlegrmnas a que aludi são os 

seguintes: · Oê) : 

-·Deputado Ccelho Rodrigues 
Rio - Peço liceúça felicitar vos
s&:'U:ia atitude de~assornbr2da -to
m::mdo pal:1 v:·a p9.ra d<:fçr~rler cr
de.m. co.n:)titucional vis;~nte c;m
t~·a aukdd2:C':?s ml:.1cirus qr:e 
111ll1darn invadir teú·itó;·~o E;-;pi
úto St!.ntz!'!sc em flifrl'J.nte dfs~ 

r<3:::;,Jeit~ de,,;i~ão Snoviço Geográ~ 

fi.co Exército e ab2.lcm~Jo a!iC!Ji.'<.:es 
J) r ó p r i a hannonia fede::aUva. 
At611CiC.')US sa \.1.dr.:qü;:s ck~ r o 

. Morzês, Dh·etor S ::rviço Geogri
fico E's:;Jil'ito Se!1io. 

•: Deputado Coelho Rcd!'lgliGS -
Rio - Peço vcs$ê:.:.da a.céjt:~r l.Ecll 

~\;Jl1Uso ·ele c!.dr.cHo bra.~i1.: ir o E'-i~

patriót.ica. at.uaç-&.o Hntldo :fnz•' r 
Estado Min~s rcsp::·~te ints~~ri-

d~ c1"' E~,.p<l.·l ~o· C'" J.-y~ o \'n· """' •., 11r'1"' ""'.;:Ç , , 1 .... J...J.~ •. ,l.l.. v ü.,..o,..;.;.tl.r.v.. .. '\..1 

de~ísão · órgào Constitt>::;icnal r2~· 

pn;;sentado · S.:~··ilço 0-eng:ráf~".::o 

Exé1·cito - Atzndo:::~s s.1l-:ds. -
Djàlmir Cttrlas, 

''DGpi.ü::.(o CoE1ho Rc::h·1i::u:::; 
Rio - P;~1ic:~o e aplsu2.o vc::;-

' ' EÔ::l.éia. atlt:.Hl::' de3s.~s~~mbrada r c: -
fe::eni·c cn.so inve.s:iío antorh:l::J.d<.s 

.mi:-:~'l !·~s tel.Titório ezpil'itct's;~~n

te:t:)e cri.us:.-1.no.o su:·pr~sa, s;Lk·::.io 
.c as.:> em ~.p: êço b:lnc.ada capi
~h :lha res.,eitoô'as · sr:. úr~aç0r.s. 
.Antônio JuaUno da CODiet"'. 

5!'. P!'t;.:;!clen te, hstim-n qu2 c 21·t :J 

ri' l)!es~l,i..tante de Minns G.;:ais bojF .. 
ne:sta. C~a. leva.:lo a questão lD'ra o I . 

1•1(Hr-t··ra ~·rv··t~r~ '•" r: o m~r.- ;·no !- "":..t""• L ... • l"'t,?-v'-' ~ Cl. - .,..~ _...,..,. n g·~l-

lhcfr., fa:!.r.~:~o c:-n "P,:êi1tral r::.úi:i 
roH": &.í e:'t~h~ os ncm;::s dcs o:·:~!B is 

da Po1íeia. :: ... nn~·n, que ccmr.n:iüm c.s 

Ci'kr llif"o 
I 

bem.; 1n;1.~Uo Vt:1ít.) 
O SR. CAFí::: l'ilLHO - Ssnh:::r 

Przsick-~n:e, peço a p:alavr~., p~la c!'
ô.em, 

O 8H. PRESlfJE,l~ ... J:'6 - T em :.J. 
pz\.·~.vra o nob::·e Reprc:õentante 

d . SR. OP....F~ 

ord.eJ,'\.) - C') 
tertho d_irigido a 

FILIK> f Pela 
Sr. P!'t:siden ~c . 

V. Ex. :1 vário E ·: :.: •• 

~-~-

{4') -. 1-l\Ç fol revisto pelo or~~dor." 

querimentos de inl'o~·mn.ções. Jâ tive 
o;:mrtunidade de solicitar qua êsses 
r;; ,qu~rimentos fõssem encaminhados 
às a utar:idades r~~':?ctiva.s, indepeh.,. 
c\('::t.:mente âe <iisctu,;são e voLt-
ção. 
A~:ont,;ce; S1·. . P.rcsid.c11te, que wn 

cl~.~ req_ue:xlrne:ntos ele .miniü aut:::I.'.::t 
focalizsrva a Fundação Bra~il Cen .. 
tral, e o Sr. Ministro Jou.o Albert:), 
m2sn'lo antes de votatmos o pectid:) 
ne i!1fonnt'.ções tJ.::ri.'.~Esvu ·s:~ fid~Jga ... 
mente a remeter à . .f..~s::mbléia Na .. 
ciom\l Constituinte a respos~a au•; 
Q'Jes:tcs .. 

Os quesitos, Sr. Prc:üdente, di-
zan: 

"Qmi.l a área entregt;e à Pll!1· 
dução · B!·a~il Central, nctad:l· 
mc~!te . tw Vüle do Ar{lgUf:üa e 
no cE Vi:\or de águ~v; das bacias 
do Am2.mmÜ; e do Tocantins?" 

"Pot que via ou clisp~.silivd le ... 
g~l foi c:::Hda t?ío c~nsiàe!'á.

V<~l r;uporf~:'ie ào c:mtro do 
Pz.L?" 

o s~·. Mini.st:·o JcJ.o Aibsl'to 1'-\:S

pcndc citando vfai;;s c::::cn:tos co Co
vêrno F2dur.l, e o~tro::; dcs govê1·:1es 
do Amazons.s, do Pa.l'á e d2 ·Mat o 
Gcc~so, quo Et:'ibn::m·· à F'undaç~.o 

13 ;•a <'il oeY.>i-1''1 1 t"fl"'' '"' C' ,. ,,, l' <• r··l· ~o • ~.... ,;.t\ t,.~.,. -.,., • • 4.\1 y LI. ...,~ .:Ao '\... ·.., t.l.. " 

En1 outro qu2s:co. inda~;z.v::t : 

{ J _1\. Qt\t!-:..1 }:tZ:"fen~etn a:; tz.:r;·~~ 3 

ndj,"'.ccntt:t-J nos t~nitórios- rm··c
~·'l '~s ·\ Fl'LlV;!l.-•!':o l,, .. "'"ÍL. t :<•n ' .. i· -. ~ •• •,) 
~:.J ... ...... - .. I..\. til"" ~-~... .. .... -l:· .t.·- .. \l • 

O ihti h.'e Sr. JcitQ Alberto, jlt, n o 
prinwiro qtü!sito, rçs~::md~l·i~ nf<o ser 
pcs:;ivel 1imitsr a á~·ea da .. F'Lmd:',(:!-to 
B:·asil Cennal, c.1GvlC:.o a s2 enco1·1~ tJ I.' 

~ mesma aü!ô.a no p~río.::n de vcrific">..
ções e rc.cclic;ões ten-itmiais; id~nt:.ca 

ré.sposta dà ao quesii;o Sf:~;ündo. afir
n:ando que não ó p :')3Sivel, ~ • .ind~ .. p!·c
eis:u· quais o.s ccup~:nh:s c2r..s te-~Tâ::; 

adjBcealies. 
.. Reza n quGs~to terceiro: 

"r..un.1·"' "" n·.·,; '"J1'.: - '1 S "uU cr: ~.>ll~ -ltt-......:.· -- ., f,.), . ;J \ :, '":'•.!. - "':-' .... _, - - · ....... 

nh:as eniE.i:scu.ü~ s na 1-'t:ti:.d~::.io .. 
}3rs.sil Oe.ntm 1? A cn.te atividade. se 
entregam essas cmprêsa.s? Em .. qt:<c 
zc!las operam?'' 

O :iViinist.ro João Alberto fr-..z a €·S· 

pedficação cus companhias que ints .. 
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~Tarn a Fundação Bra&'il Centl'al, tU. .. 
zen-do que a Transportadora Amat.-Jnas 
Limitado. está apenas no período de 
organização. · 
· Quant-o à. quarta pergunta; 

"Qual o capital inicial da Fun
dação? A quanto SP eleva, atual
mente, o capital da or~a.nizaçiio?" 

O 8~. Mini.stro João Alberto faz 
a e~peci·ficaçã.o de valores atribtúdos 
à Fundação e indica que o capital 
da o~anizaQão é d~ Cr$ 32.745.406,60. 

O Sr. Fernandes Tavora - Estou 
se~uramente informado de que no dia 
28 de outubro o Minist ro Jo~to Alb~rto 
reçeheu cem milhões e tantos mil cru~ 
zeirc·, para a. Fundação. 

O SR. ÇAFt FILHO~ Não consta, 
Sr. Presidente, da informação prer;~ 
tada., a quantia, l'eferida pêlo Senhor 
Deputado Fernundes Távora. 

O 81·. Sou.ut Leão - Peço permis .. 
são para um -aparte: posso informar 
~ V. Ex.~t que indaguei do p!"ópl'io Mi .. 
nistro João AUun•to se era procedente 
e~sa acusação. e S. Ex.01 me respc:n
deu que não Unha recebipo vintém. 

O Sr. Itut .-Hmeida - Faço minhas 
as palavras óo Sr. Deputado Souza 
Leã-o. De fato. o Sr. Ministro J0~o 

Alberto tev.~ ensejo de 1ne dechrar 
o mésmo, justamente, que di~sera ao 
nobre colega. 

O SR. CAFÉ FILHO - Sr. Pre
siclente, em meu questionário indaguei 
quais as importância.c; recebidas. (lo 
.P<>d~r público, pela Fundação Bra.~il 
Central, ~ o Sr. l\1:inistro João Al ... 
berto fêz a. especificaç~o dessas -iru· 
portâncias, somando um total de 3"2 
mllhões de cruzeiros. 

Vê, :;o.ssim, V. Ex.a., que, da infor .. 
mação não consta a importânch cl
ta.da pelo Sr. Deputado Fer.nandes 
Távora. 

S.r . Presidente, in4f\ii. ~ ~~-
ma pergunts.: 

" Está a Pundação obr~da. a. 
um regime de presta.çiio de con .. 
tas''? 

Responde o Sr. Ministro João Al· 
b'el'to que sim, e que .as conta-s · do 

· tomada.i. diretfrimenre, pf<kl S'l'. ~ .. 
sidente ela República. 

Agora., Sr. Presidente, a questã.o d~ 
ordem . 

:Em meu questioná~:io inclui unu\ 
1}ergunta. que não foi Eatis.feita pelo 
Sr. IvHni~_tro João Alberto, e eu te· 
nho dúvida ele rtue, dnda a pressa de 
S. Ex.~~. em responder antes mesma 

. da. matéria scl· 8 "': ~ evada pela. Assem .. 
bléia, tivesse e;:: c: .~ado a. questão 7 .", 
ou talvez a. oni:!ssã.Õ advenha da. pró~ 
pria. Secretaria deíita Assembléia.. 

Nê.sse quesito sétimo perguntei qual 
o qllildro cte funcionários d~ Funda
tão B1·asil Central, com a esoecifica
ção de venclmenton e funções: A per
gunta não foi respondida~ Não cons
ta. a resposta. da. publico.ção ofiCial, 
feita pelo '1Diâl'io da. AssembléiE~/' , 
n~m da cópia. da que o Sr. · MiniBt.ro 
J·oão Alberto teve a gentileza de ·me 
enviar. 

A!:',~Jm, Sr. Presidente, vejo-me sem 
elementos para n.poiar a afirmação do 
Sr. Deputado Fernandes Tâvoi'a, de 
que o Ministro João Alberto recebeu. 
a lém das quantias especificadas na~ 
r~sposta, por B. Ex.'- cavnlhe-irosa
mente dadas, mais cento e tantos mi .. 
lhõeE; de cruzeiros. 

. Sem elementos para is.so, devo, en• 
tre ta.nto. manifestar ~. s·. Ex. a. o meu 
reconhecimento, como Deputado, pala. 
1westesa com que acudiu ao que~tio· 
nário. f.azendo votos p~n·a que o exem
plo, nêste particular, seja inutad\J pe
los responsávejs por serviços públicos, 
espE-cialmente pelo Sr. Ministro do 
Trabalho, que já tem consig() Uln 
reo.ue:rimento meu indagando du 
fttumtins invertidas em operações imo. 
biliãrias pelos Institutos ct~ Apose.."l· 
tadoria e . Pensões, requel'im.énto · .iá 
~rovado pela Ar,sembléia. <Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Será toma. 
cia na. devida consideração a consul ... 
ta que V. Ex.a. faz à Mesa, relativa "' 
mente ao sétimo quesito elo r equeti
me-nto. V<>u. mai1da;r ve1'ificar .na. Se· 
cJ:eta/l~)a e oportunamente darei. da· 
vido escfuirecimento ao :tlQibre ~:re• 
sentant,e.,. 
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O SR. DANTAS JúNIOR - Sr. 
Presidente, peço a palavra, . pela or~ 

<i em. 

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

O SR. DANTAS JúNIOR (Pela 
ordem) e~) - Sr. Presidente, den
tro do restrito prazo do Regimento e 
de e.côrdo com o compromisso que 
assunú perante V. Excia., venho apre- · 
sentn~· à Casa o seguinte requerimen-
to: ' 

"Requeiro que a Assembléia Cons
tituinte, na data em que se co
memora mais um aniversário da 
implantação do regime democrá
tico no Brasil, com a instalação 
da Assembléia Constituinte ele 
1823, permaneç<l de pé e em silên
cio, pelo espaço de um minuto, 
em homenagem à n1emória dos 
componenres daquela ilustre, pa
triótica e altiva cm·poração.." 

Como vêm os Srs. Representant,:es, 
o requerimento é daqueles que dis
pem.-am justificação. 

A ef.eméride de hoje, tão grata para 
os democratas e para. aqueles que 
cultivam, amam e prégam a denl.o
m·acia, no Brasil, apesar do falsea
mento que tem recebido e dos golpes 
que lh8 foram desferidos, não pot1ia 
passar despercebidD, no seio de~;ta J.!\.s
sembléia. E, a meu ver, · o melhor 

I 

meio de se comemorar o transcurso 
·dessa data aniversária está em pres
tarmos homenagem àqueles ilust:!.'es 
brasileiros da Assembléia Constituin
te de 1823, que, com seu rmtriotl$mo 
e elevado critério, souberam resistir 
à prepotência ele Fedt·o I. 

Com essas palavr!:s, Sr. PresidEm
te, passo àr, n1ãos de V. Excia. o re
querimei1to que tlv2 a honra ele J,:or
mular. (Muito bem: 1n11ito 1;enU 

(Reqt!erimenf:o a que alude o 
orador:) 

R equeremos que a Assembléia 1'fa
cion3.1 Constituin te, na, data, em que 
se comemora mais urn s.niversário da 

( •) Não foi revidto pelo OJ:~dor. 

. 
implàntação do regime demoe1·ático 
no Brasil, com a instalação da Assem~ 
0!éia Constituinte de 1823, permane .. 
ça de pé e em silêncio, pelo espaço 
de um minuto, em homenagem à nie
mória dos compon~ntes daquela ilus
tre, patriótica e alt:;l. corporação. 

Em Assembléia, 3 de maio de 1946. 
- Dantas Júnior. - Ruy Santos.·
Juracy lv.Iagalháes. - Aztami1·ando 
Re({uião. - Gilberto Freyre. - H a
milton Nogueira. - Altino Arantes. 
- Plínio Ban·eto. - Cesar Costa. · -
Café Filho. - Flores da Cunha. -
Gc.briel Passos. - Monteiro de Cas~ 
tro. - Lycurgo Lei!:e. - Luís .Viana. 

José Bonifácio. .:.,_ Prado Kelly. 
- Antenor Bogêct. - Tomás Fontes. 
- Adelmar Roc.ha. - Jurand'ir Pi-
res. - Toledo Pisa. - Leite Neto. -
Ileribaldo Vieira. - Daniel de Cat
valho. - Lopes Cançado. - . Aloysio 
àe Cat·valho. - Mario Brant. - .Otá
vio Manaabeira. - Felipe Balbi • . ·
José Augusto. · - Jo5..o Agripino. 
Fernando Nóbrega. - Vitorino F1·ei
re. - Ernani Sátyro. - AEreliano 
Leite. - Ayres F-ilho. -. Am,ando 
Fontes. - A imprimir. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhel
re:s Repl'esentantes ucn.baram 'cte nu
vir a leitura do requerimento do Sr 
Deputado Dantas Júníol·. 

Os Senhores que o ·aprovam~ quei
ram levantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
l~m obediência à deliberação da Casa 

peço a todos que se mantenham de 
pé, durante um minuto, em silênc'io. 

(Todos os Srs. Represent antes 
e a nssistência JJ ~rmanec~1;7, de 
pé, em silêncio, dumnte wn rn :
nuto.) 

O SR. ANTERO LEIVAS .-:.Sr. Prc
r.i"=-lsnte, peço a pal~vra, pela o1·dem. 

O 81:1,, PRESIDENTE - Tem a 
p8,·~avra o nobre Representante .· 

O SR. AN.TERO LEIVAS (Pela 
ordern), (Lê o segui?ite discurso): ··-

Nesta casa têm sido ouviclr..s autor:. .. 
sadas vozes, congratulando-~e com o 
~ovêl'no da República, pelo seu recen
te decreto extinguindo o jôgG. 
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No. aprêço ao ato do chefe · do :Po<ler 
Executivo do honrado p~:esidente Ge
neral Eurico Dutra verifica-se a ·tmâ
niíniciade dos sentimentos da própria . 
~ociedade brasileira, que através suas 
tradições mór.ais, jurídicas e religio
sas, aplaudem a nobilíssima e morali
:sadora atitude do govêrno. 

Ela veio de encontro aos anseios 
generalizados de uma coorte de ba
talhadores - sociologistas, jUi:ist::ts, 
jornalistas, militares, educadores c 
tantos outros - que há muito mani
festavam sua reprovação e não escon
diam sua revolta à desenfreada jo
gatina que lavrava no país. Daí di
zer-~e que a benemerência do ato do 
general Eurico Gaspar Dutra, é cligaa 
de registo, porque revela uma vonta
de firme e uma atitude resoluta, que 
se· impõe à confia:nça pública, mai:
cando o início de mna c.ruzada de enor
mes benefícios à coletividade soci.ú, 

E nesta campanha vitorbsa, cujos 
fatos posteriores se enf!arregarão de 
provar também o acê:rto da decisào 
governament.al, assumem ex·traordiná
l'io' relêvo das atitudes. 

A primeira cabe à imprensa - qu8 
não obstante o prestígio dos cofres 
dos cassinos - vinha numa campa
nha memorável, condenando com ve
emência e indignação, o jõg·o. 

Tiveram destaque na tarera glori04 

sa, o "Col'reio da 1Vt:fü1hã", "O Globo'', 
o "Diário Carioca" e agora, em rema·· 
ta o "Jornal do Comércio", de 1.0 do 
corrente, que encerra sua "vária" com 
estas paiavras : "A decisão ontem te~ 
mada pelo govêrno foi rneditada e !"á
bia e o seu at~ apoia-se em r~,zões de 
Estado que coincidem com o semi
rn3nto nacional, revoltado diante cio 
E3Câ.ndalo do . jôgo e do prestígio do0 
jogadores. Aclotan~o a providência de 
proibir o jôgo de forma absoluta, se!R 
deter-se diante de qualquer restri
ção, o govê1·no praticou um ato do 
maior rel~vância neste momento, c 
merece pelo acêrto da medida e p3la. 
extens§,o eles seus benefícios, todcs os 
louvores, que o indicam, com · jusút 
ca;;.sa, à benemcrên,~ia pública''. 

.Desde 1934, ' a imp::~nsa clamava 
contra a jogatina e o "J ornai do 
Brasil" , a propósito de uma sentença 
do então juiz .Dr. José Duarte, hoj~ 

eminente Desemuaxgador, escrevla em 
suelto: "Não há direito que viva num 
pedesüü de cartolina como êste". 

A lógica social o fulminou e foi· em 
nome de um'], norma soberana que se 
s8br~põe ao texto da lei, que o juiz 
mandou em paz, com aplausos de tô
clas as pessoas dignas, o pobre dia
bo, uma vez que não pedia contas aos 
snobs que brill12..m nos· sa!ôes dos C as~ 
sinos. 

Não excluo ·intencionalmente outros 
órg8.os de publicidade, porque todos se 
err!penharam nesta campanha, apen2cs 
ns:1lto àqueles que mais se destaca-
1 a 121. · · 

O segundo fato,· é .o parecer da Co
mis.::ão cie Lsgisla.çl :J Geral do Insti
tul;o da Ord.çm dos Advogados, de 21 
c~2 novcmh:ro de 184:5, assinado pelos 
ju:::ist8..s A. M·oitinho Dória, Evandro 
Lins e s::va, Carlos Guimarães de 
Almeida, Arm.ando Vidal e José To· 
más, pa::.·:::·ce::: que teve l:?,rga ··f':Der· 

. cu~.são ·e do qual extraio a conclu .. 
SéLC: 

"Nr-da po::tanto justifica a perma ... 
nêncía do jôgo. Ao contrário tudo 
aconselha a sua im2diata supress§,o. 
As razõ2s de ordem social, moral e 
jurídica, e:.:pc:tas no curso desta expo
siç8..o impõr::m um::t providência ur• 
gente do po:ier público, para restabe• 
lec~r e·m sua pl2nitude a vigência do 
al't. 50 da r:ei das Cont ravenções Pe• 
nais, revo~ando- .:::.; o D:)cret o-lei nú
m ::ro 4. 866 dê :Z3 de outubro de 
191±2'' . 

Que 0 a cêrto da decisão gcvcrn8.· 
mciltal é evidente, prova, até a(!ora., 
l1C3.~~uma r estl'içáo su:·giu a êste mes-
1110 :?. to, porq;;e éle !:.·: inspir ou na ver
dadeir3. realid:d _e, no seu sentid-o lm" 
mano e objetivo . . 

Não é pcssível desconhecer-se o al .. 
-can~e social da me~ida, porque res
s·ual'à.a ,atraV8G SêUS p!eceitos, a pes
soa. hum::ma, nas s l E -:: p~·2rrc:;::üivas 

verdad.eir:::.s , pl·ópi.'i~s e i:1declináveis . 
Cre!.o o}::.ortnno trat~n· ninda dê;:i tO 

RS3tmto, c- mn - - - - ~nplo p ?.ra FS 
ge!·açõ2s ql.1e vê!ll e uma advertência. 
aos govê:nos cgle se sucederem e o al
ca:E!e moral e scds.l dest ::t m edida 
cl :.;;: ~ f5e r d:;ba tido com ôste supremo 
objetivo. 



Ainda. etáti.rn, ~ sr. Darreto- :Pint.tJ:. 
d.eputaclo pelo Distrito- F~eraJ,. cha .. 
ma va. atenção pe!a p.reUferação. d:o .. 
vfciÓ. nos áparta·mentos:. tram;fo.rma .. 
dQs em antros de peràiçã(!) pelos vro
fiiSionars ~to jõgo. 

Muito embora c:Ialtde:stinamente 
êst~· .iôgo nã.O' tenlm & mesma ex
t : a~ã,o do outro. que foi extinto pelo 
J'ecente e .saneador ·clen"Eto - não é 
dnnais Sf! lembrar 8.0 govêrno da l!t;-

c. ,-' 'l.l·...t..,,;.~ d·.;r 1·:t2::J.::n. e extensa cem-.... ...... \.Li..'l."'...... . .. 

nar.ha - -'i:citil, sem deb~r-t de te1· em 
~-:.sta o fator de educação, propagrtn· 
(i·~. e. ottt!'05 dn esfera moral. 
· E. pa,ra ~entido de que :se p1·étencle 
al~ançár, não ll:i me}hcr c miüs c.fc
cfente repressão do que a mo~ica
ç{l..o do art. 3'J da Lei de Contraven
cões. 
- De a.cô:rd'J cont o § 4.9 do ~rt. 5{), 
eq_uipars.m-se, para os efeitos penais, 
a .. luga.r acessível :-:,o p1.iiJUca: cü ~· casa 
particular em que realizem jogos de 
azar, qÚando dêles, habitualmente, 
narticipam pe:.soas que não sejam da. 
fatr..ilia. 2} reiação de parentesco . . 

.A. fim de evitar ~:, habttzcalidaéf\~• 

que seria -J:memt:. caJ:acter:zz.:ror, 
condição de punibilidade bastaria rer-
11 ovar · os parceiros, cambiá-los pe:ri~
aicamente.· Aqui não se trata da l~
bitu<\lidadc de jf.lgo, na cása Pllrticn.lar •. 
tia. habitualidade do· parceiro ou Jc,'
rra.clo:-. A forma é habituabnente pa1·
tzdpant. Como a a utcitidade que surpre.!-

. e>nde o flagra.ntc· pode· apurar essa 1uy
Nt1wlidade? _os ?~1t~cedentes se. s~o 
igno1·a.ck1s, sao dtflcels de. apurar_. . 

A . re1açà!o d.e fr.:u·t:-ntescO> qonst1tmrã. 
-outro ·óbiCe .. ao êxito dos tlagranet:,í. 
Bastari:a que os. parente5 for:mass2m · o 
jôgc. e- vall'iassem de um ou dois elemen
'tos estranho~;, par8, que se n~;o oon·ii~l-
l'P.,sse: a. · cm'ltravenção. · 

· D~ resto, · porque permitir p.a.J:en
tes e a lei. não :fala e-in graus e se s~,~
ti~faz; com a expressão ;- pessoa~ que 
não Jllejat:n da família s~ reunam a jo
~ bacara.t, campis,~a a. dh'lhe!.ro. 
· Mo se compreende esta distinção,. 
bllst~uia o jôgo· de azar e ai dinh~ll·o 

• .,., - 1 I 
.;;-~ :bii·~"YJ:ia:r-se. a. m.~~..~.·açao. pena . 

!.tie~~r fôra e cu proporia que >O § 
4~0 fêisse redigido da seguin<te fol'ma: 
- "'{asa pa1·ticular, em que se realizem 

.i~· de· tH!M, corit · o.u sem paltic:ipa•. 
ção. ele pessoas·, da :!!lamfilia 01.1: Ioeaté:
ri(!)S'?. · ~pletsmdo a 11:epre:s:são~ e'l't' 
acresr::erit.aria qt;re a ·eontm vençãa à. · 
J.nancin d:o jõgo, c'kll'üe.ho fôsse inaff: ... 
a.w;ável. 

Ainda out.J.'<\ p'l!GJ-Vi-di:ru:;ia"' q;ue visa. 
evi.tar o jôgo. C'l&l:ld:estino, no~ aa:ra .. 
nluts ceu, a-pal:'tament~D~h como: :foi e~· 
· lXiStQ 1n;st2. Asserubléia, e que est;i 
suce~11do mtelíz~11:t.e, il'i'cltüria. w-~. 
lei at:ual. o. segUiu te pteceito :. li.l:C.0~· .. 
l?e na pena de · multa,. cault~ertirlá . em 
pri~ãe. simples,. :mesmo prov8,ciQ. a i~

:::o-lvabili:da.de:, a) qu..em . ~ncantrado. a. 
p,articip:a~ eMlo Ilo.ntE!i·liO p,u apqsta ... 
dm' à) os. d.o.méstieos, empregados: 011 

. .se'!"viçais. que esteJam d111·ant~ o. jõ~o.. 
prestando q~a.is.quer seniçoH aos; jo· 
gadares c> os porteiros, empreg:f:l.dOS d-e· 
pernoite, ge·ttente.s. t.1U. r..ctmtni..straclia ... 
i:/';5 de edtfi-.::io:-> de ap::::;rtamcn tol ou. 
c:.:~. ·~ ~1. S de habit:1ção coletiva, 'l:LW rece-
1Jeud;O qu:;~,!quer recl::..m<1.ção ·ou denúna 
cia de hóspede ou inquilino, não impe ... 
dir o Jêg(} ou Ievn,r o f8,to ao in:Hcàiato. 
conheci.J.:nento da polícia. ~· 1.o: No· caso. 
da letra c) será -eo.m'Wl.ic.ad!li a . hlfraç2,o 
i:A.O .Iv!inistêri&· do Traballlú po,ra ~.no.

tacão em sua fâlha> apli~ ~.ição da p~ ... 
n;lid~c!"e da ~r.~:1Sa elo =mpri:g·a. jitS ... 
t:fwadamenle, s::! isto <:2pro;,ve1..· O· pro
prietá.lrio. § z.o Se as mulll.ere.s de victe. 

· fáeil ou meretl'iZNi pr e:i-~<:.:cr;} w.a 
casa ou apa;itamento. p~ra .iof:·o~ de 
a:!at· ainda q:ue sem se1~ llab.ituallnen.
te, s~rão punidas com a, pris~o si?lpl8S. 
de 6 meses a 2 aJ.:u;;;. e mr:: d..i.~~ <~ L:tL, se
gurança. 

F.stã0 por si mesm . .::."; jns.~ .. .fi~d:a.s es
sas provià€neia.s Iegai5 - N:;o _s~ ex .... 
plica porque se trate tão blana:clo.sa
:LTttmte -- os joga.dc;-e~ ou !::11nte1ros -
a clientela, sem a (!Ual o jôgo n~o exis
te. Qu:e importa . a um ,ioga der s~r· 

p1·oc~ssado e pagar a rrrn:l.ta à e Cr$ .• 
50o,oo a 1. c-:JO,OO? 

o seu lucro ou · pr~~Jmzo e mW.tas 
v&.;es superior a , :ls:;o. Os don1éstic~os 

e s-3rv1er:ds amec:J.:çac:Jo!lj pela ld pemH 
não ze ~ pr,estarão a serviço do jôgo e: 
dos Jogadores.. Os porteiros e encar-· 
regados de ediffcios são em gt-ande 
parte. responsáveis pzlo que;_ sucecte, 
-.<li . Sií;o ~m.plices, sãcr. c0niv·zntes, 
sã() il11teressadils na l~oa g<Drjeta. ~i& 
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p:orqui-~ ~ p.rrclso recolhê-los nas m.El.:-
lhas .Ide tuna· n~pressáo mais rigoro:::a, 
!!te uni modQ .. 1ais· eficaz. u p1·op1·ie .. 
'tá:riÓ pod-erá então desp.edi·lO·, sem 
que ínvo.que · as leis tJ.·abalhistas. As 
n;esmas ra~fus stto aplicactas. às cr~s·as 
e. aiJartg;znentos das me;;ctri3es e mu .. · 
lll-eres de vida fácil. 

Não é demais Sl'S, Constituintes, 
1n-roea:r-se as gxancles: forças mor<~is, 

Íl1ilplanta.ds-s pelo idéalis<no· cristti.o cl.e 
nossa gente, nesta c~unpanha de re~ 
d~nção. ao ,.·kfo.. · 

Enco:nt:rem os hou1~ns satisfacão aos 
se1..1s ans.eios e nec-essidades, m3.S longe 
do jogo e da co.n·ução .. na ce-l·tem de 
que so as.si.111, te1·emós p'llmilhada os 
de!'lttrios, que fart.o a grandezn, do 
ps.ts. 

r:ccler6. se akgnr, que o êm·ismo de
sar>areccrá, com o fechamento do jõgo, 
nos c:J sinos· e .1otéis de lu.x.6. · 

Neste pa.1·ticular, eu rz.s·ocncl-B.d::t, 
'~o-rüo o mugifjtr:1do 1acal: '"Se o :Br~.sil 
para ser cc-nhec·ü:lo. e visitado, de~nde 
da pro1ife·J:r.ç8.a do jôgo c da alime·n
ta.ção do vicio., preferia que fôssemos 
eternarneütc desco:1hecidos". 

Subvcn..zi.on<?m-se O·~ hotéis real
mente de tti:'i.sn:o, atrD.i~-se o estran~ 
geü·o, para as >:1ossas caso.s d~ diver ~ 
sões, pa1·a as uhoites''. de h~~w, mRs 
;.;.em a Ii(;;:;c~sJid.ac~e üo j6go. 

Há muitas maneiras, de criarmos 
c incentiv;umos a indústri::J do turis
mo, qu:: eni outras te:.:~:~s cm.'!\:·o:·:cc cem 
parc-chll d.e renda avult::tda, pctr.:t ó 
era rio público. · 

Pod<:ria ser Cl'ÜI dfJ, u~·nn. cc-::1.t,~·lbv.i~ 

Ç-~~.o tnódk:t, a e:-:ern;:;lo elo .s<3lo c~ 

ec'luc;H;?:í.o, ccn·trHnTiçJ.o de C::$ 1,00, 
p.ago e·m sé!o a(te:~iYo ou outro bati~ 
s~mcnto que ~-~ lhe ,dê. p::~:g·o em c:uda 
recibo de alugü-el de cas::t, parJ. sub
v~t1.c!on& l' os g1:~ .Jcl'e;; hoté!s, elas~ 

s!flc?.dq;:; c, ~ tu.ri ::J:.l':o, que não se po
d~l"âo manter ~HJ~?.las com as dt:hias 
que recebeni c'.e hó;;;yede.~ en1 df:~enni
nnctL~s epcc~.s do B.no. Com i.S30 suh~ 
ven~-~c!l.2.<"ir:m a.s "boitcs ·' , desde que 
;n'ef.r: ::!~. s:~ ::: 31:1 ~~nos rr::C~·uisitos i')-::evl.s
tos em. lei. Crif!.r·~se-h um Departa
ráento ele Div~rsiJ;es e Turismo·, ao qual 
.l.: ,.,..,Lt.m'h ;:,.;."' ]'~g.Ul"i' '"' <:>L'':' ' '' 'll-1." Q• .Ai,.. .o.,..l· "-"'- ~V.&...t.:~~ . ·.... ~'t- v , ... !~ : .:.t '-fr,. Lv· . \.~V..r.. -

b·uh·· as. subve:J.Çõ::s ~cb rigorosQ con
trô12'. Ao fhu do· exe!'cfei0·, os s"'ldcs 
Ye::ific:J. dos 11€ss a conta seria;:n des ti-

no.dos a mu Ftmdo :g~pec~1, parn eona. 
trução de ·11m Hospital 00 . llll-lÀheres 
t'J:Ot>rculosas, em clíU"!}1 a~qua4o :e 
un1~, m8ít€rnidad~ p.al'a gestl~l'X~;J!i e ta~ .. 
tantes pobres ou · de famma .n~ei• 
sitada. ' 
· Nci::tl1wn propriet~rto s~ rec~·lia. 

ess:t ·contribui~:~o e R~;I:'im poder!anips.' .. . - .. 
obt2r :recursos para o amparo cl3.s. uu ... 
ci:.üivas hone~t:=~,s e út~is e nt.mea pàra.. 
defender e er;.pàlhar o- vicio. 

Um outro aspectn da questão, fl~· 
já foi levante:clo aq ti dentro, é o re .. 
1;:, ti v o a exploração das lóterias. 

Pol'q.ve, nurna época. em, qu..e. o E:;~ 
tado ~oCif.lJlizà serviç~ de utilldacl~ p,ú ..... 
blkrr, evitatH.lo coucessões a el1i!J)rcsa::: 
e pal·tkulares, hão .:x:plora êle pró· 
rn·io a lvteria, com a fina12,lade vi
i:'C'. ;1do fin~~ de c::Jridnde?· 

Nem sí-qnel' no caso das loteri&s~ po
dr>-r~se-ia swscit::1.r a qu(!stão doiS .. dr ... 
:::emp:r~gMios, · oú de5ajustidos, ~to 
que o Estado careceri!'> dos especi~ 
llzados e técnicos1 utmzao.os núsa ex
plon~.ç.~o para continuá..: la. 

Sr. Presidente-: .l~ nação r&mbeu. 
. cer~ad:a de confianç-a, L d~creto do 
Sr. Pres.ident~ da República. · · 

Com a me0m 8.. energia, o mesmo .sen .. 
t!mento de p~ttrictísmo, ad(.(ull"'ÍU po
der púbEco um la1·r,·o crédito de con
fir. ::'!~1. 1:0 fu':l;.ro do B:·a~il: 

Toé:ks ,nós couh:::cr.:nos- as in:6u~-
ráve1s dificuldades 6.3. ho~·a p~-csente. 

Somo;, cren~{;s e com oti.mismo & 
·.re· f"l!1f"' r'l"''l"'"' o- r: ~.,. ... n.'"'""' d"''=~a · ~,:;, ~rl"a ; \... ........ ~ ,..,,·J. · '.;.:J ;::, u ·v .:,_L: .. -v~J '""""~u ,c-,liL 4,;.1 

glol·iosa. cu.h't fe!l cidade s2 fari\ cmn 
honm, trnb"l.lha. jm;trç::t. on!e-:'11 c i~.e,a-
1·- - · ') ( ".7 7 · ·:~., ·v<'' 7t. 77't ' i·., ,, l,-;-..... p;,.z .... 
- .. ·- · · ·· '" .. _ , .. . . f: t.-U ; ,.1 J · t: l- ~.1 \... ... l·f(..• 'U 

mas). 
O ;sn,. B'A.RRETO PINTO - Se· 

nh·Jr P:J:e::iide:nte, pe~ a pálnvm, pelR. 
ordf.rn. 

O SR. P R ESIDFNTE -~ Tem a pa
. b.vn o nobre Repn:sentant~. · 

I I 

O :SR. BARR.t!d.O PINTO - (*-) 

(pela ordem.) f3T _ Pr~:ücr~nte~ sejalU 
m.üJ.ha::; pritn .::ím·s pt1J:ii.vras de l'CSl.'Kli• 
tO<~ o prcte;~to perante V~ E:~:. a. 

Hoje, após a abertura dos trabalhos, 
encontrava--se na presidência o lwn .. 
rado !::.0 Secret~r.i:o, ~r. I,auro .Lopes, 
r e:çresentante do Para::1;á e, se me per
mitem cli'Zê-lo, u..rn dos c:andid~?..t05 ~ .. 

U) Nã.o :i:' oi do visto pela autor. 
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páveis ao futuro Govêrno daquele E:s
tado. 

Pedi e11tão a palavra pela ordem, e 
S. E.x.a declarou-me que essas ques
tões só poderiam ser levantadas na 
Ordem do dia. 

Sr. Presidente, queGtõ8s de ordem 
podem ser suscita~l&s em qualque1~ mo
mento da sessão, desde que se tornem 
necess::b·ias, em face de dispositivo re
g-im~ntal que estejR. S?nclo violado. 

Não quis contestar, de logo, o ilus
tre representante do Paraná, talvez 
pelos laços de mnizade que me pren
dem a S. Ex.a 

Desejo saber, portanto, de V. Ex. a se 
as questões de ordeni estão, agora su
jeitas à restrição de só poderem ser 
suscitadn.s na Ordem do dia. 

O SR. PRESIDENTE ~ As CjUestões 
de ordem poãem ser levantadas em 
qualquer fase da sessão. Está previsto 
no Regimento. Não sou 'eu quem de
cide ·a matéria. Questão de ordem é 
aquela que o Repr2sentante suscita 
para observar que a Mesa não está 
cumprtndo deterrnin?.do artigo do ~e~ 
gimento. lt a única hipótese que ppde 
envolver uma questão de ordem, nro
priamente dita. 
. Náo deve V. Ex.a, no entanto, cpn

fundir questão de ordem com a tole
r~.:cia da I\1:esa, em permitir que os 
ilustres Representantes, sob êsse pre
texto, tratem de assuntos diversos. 
E' uma concessão liberal que a M:esa 
tem feito aos Srs. Representantes. 
Assim continuará a agir até que pão 
chegue ao plenário o projeto de Gq!ls
tituiÇão. 

Ao concluir, d~vo informar a V. ~3;x.8• 

que, de acô2·do com o Regimento, as 
auestões de ordem cabem em qualquer 
1n.mnento, podendo :.üé int0rrron1.per 
as votações. -

O SR. BARRETO PINTO - Ag,;ra
deço a V. Ex.a Sr. Presidente, a co
lução dada. 

O SR. PRESIDENTE - Contint~?...

Ç[~o da discnssEo elo R e1.ucrimento n.ú~ 
mero 60, de 1916. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a. pa
lavra o Sr . Abalarào ~![ata. 

O SR. ABELARDO MATA íLê o 
scg·uintc discurso) - Senhor Presi-

dente, Senhores Representantes. D1· 
zia eu, quando fui interrompido pelo 
término da seção de terça-feira, que 
o honrado · deputado Agostinho Mon
tf.iro, não se a.erá ao trabalho de ca.l· 
cu lar a porcentagem de matrizes .le .. 
vadas aos matadouros, frigoríficos e 
charqueadas. Não poderia ser de ou
tra forma, porquanto a razão arit
mética dêsse abate, aproximada a. 
milésimos, nos fornece ' 23,7%. 

Assim, Sr. !>residente, vou prosse
guir. Penso que S. Ex. a tenha cal
culado, a .ôlho a porcentagem,· po1· .. 
que de outra forma não afirmaria 
que a m:::.tança anual de vacas foi 
acima de 30%. Sempre se regulou 
a matança dé vacas em nosso · reba
nho, pelo menos nestes últimos 4 
anos. São inúmeros os atos neste sen
tido. Vejamos um dos ultimas, a por
taria 416, verdadeira magna carta ·do 
abastecimento de carnes: 

Item V - Ficam estabelecidas as 
seguintes proporções máximas para 
sacrifício de vacas, calculadas .sôbre 
a matanç!l total de bovinos em cada. 
estabelecimento: 

Charqueadas de Mato Grosso 
30%. . 

Ch:?vfqlJeadas de Minas Gerais e s. 
Paulo - 15%. 

Matadouros e frigol'ificos que abas• 
tecem o Rio de Janeiro. e S .. Ptúllo-
10%. 

Mdadouros Munk:fp::.is dos Estados 
de S. Paulo, Rio de · Janeiro, Minas 
Ger~is, Espírito Santo, Goiaz e Ma· 
to Grosso - 35%. · 

Portaria S23, ü em ;;:vrr .- E' t~:. .. 
mJmmtemcnte vedada a matança de 
vitelas. Apelo para o honrado De· 
putado Agostinho Monteiro conhece
dm' do assunto, no sentido de juigar 
do acêrto dessas · medidas. S. Ex.a. 
cliz potl.er asser;urar que ascende sem· 
pre a muito mais de 1 milhã-o o nú
mero de vacas levadas aos Matn.dou
rcs etc. e que estas quotas ainda não 
expressam rigorosamente a verdade etc. 
Ol'::t, Sr. Presidente, como não expres
s:tm rigorosamente a verdade '~ 

Pois foi S. Ex.a. quem disse tex
tu:?.lmente: ''Minhs.s investig-ações 
levam-me a faze:· ju3tiça à, . atuE~.Ç~.o 
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da Ditadura; no toc.ante ao lev~m~ 

t~mento de d2,dcs estatísticos ::ôbre 
a produção pecuária. Realmente o 
·serviço de Estatística da Prcduç§.o do 
· Miilistérió ela Agricultura documenta 
e:raustivamente toe~o o dcsdcbr>.tm.en
to da riqueza pecuária.'' S~mhcr Pre
sidente, nesta questão de abate .de 
matrizes, há opiniões. Por exemplo, 
o Sr. Mário de Oliv~ira, ex-diretor 
do Departamento de Pl'oàução Ani
mal, tão profundo COl1lJ2Cedor do 3.S

su.nto quanto o ilustre deputado Agos
tinho Monteiro, é de . opinião que o 

· abate econôrr.ico pode gir3..r em tôrno 
de 30% do abate tcta.I. l\1r.s rl2 qu2.l
quer forma,· esti provado que ·a mé
dia ·etc qüinqü'<1n!o, que o ilustre Ee
present2.nte ·do PE~.ni, · afirni.ou estar 
acima dê 30 %,-na · venlade não pas
sou de 23,7%. 

Vou abor~ar agc!a sr. Presidente, 
outra parte do excelente c~ls~urso do 
llonrado deputado pelo P2..rá., onde se
rá fácil demonstrar a esta Egrég'ia 
Assembléia que as cifh:s citad3.s des
ta tribun::t por S. Ex.o. estf.o mui to 
longe da realidade. D eõsde já, 
declaro . que não po'rlho a m;;r..cr 
dúvida na boa fé do íltJ..strc 

· deputado a qt~:;m. hCJJe est~u l:.g?..do 
pc,r . uma amizad-e qua muito m2 honra . 
.A·éontece qu~~ilustre D::put-:t.do Agc:s
tinho Monts.im,·foi bus,~a'r certos dadcs 
em fonte coh't~~Íniaàd:.L S. Ex.a dsc!J-

. ra ·que "na último ano d,; 194!, coub~ 
a cada br3sileiro; a mis:?ráVGl c-ot::t c~e 

13 quilós de c:1r:m~ por ano". Em s2-
guida, citan~:o o Prcf~swr J o;;Tié ê.e 
Castro, afirma S. Ex.a que os Esta~l.os 
Unidos, a.ting:::m a 62.· qui1os per c~p~t:l, 
l'los anos · que pre~eclêram a gU21'l'_1, 

Se o próprio Josué . de Castr{) diz que 
nos Ests,clos · Unidos,nos a rios ele W35 a 
1938, o consumo de carne bcvin8,, a tiE
giu 6~ quilos por ca.pita e por ano, atu·-. 
mo cat.egôrk~m~nte que o . Prcf€·3sor 
errou .. Será fácil ver!fk3.r. À p9-g-. 670 
d~ · St3.tistic:11 Abtrr .. ~t of the Unite·d 
Sta.tes 194.4-45, publi.caç2.o ofi.cir.J d.-:> 
U. S. D-e p a r ta rn e n t, verj.f ic'l-S·2 : 
P!·oc:uÇ§,o e Consumo . Ano de 1983. 
Bcef · E~,o llbra.s, · veal 7)6 libras . 
Scm:1.das as carne3 de boi e vit.ela, 
nos dãe~ 61,6 lib~·as ou .sejam 27,"/ qui
los. Não chego a imaginar que o Pn
fel5sor Josué de Castro tenha dcixa.clo 

de obs2rvar o alt:) · d::L pági!la e assim 
in~.idido n~.'im êl·ro àe t.:m:.ar Ebr2.s pm.· 
qtül.os. O P:·of2~.:~ cl' n:, tura1D::t.2nt~ quis 
:::2 r2fcri?:', cu 5c referiu m2sn~:..;. a 
t~xhs as carn2s, i::;to é, c!~ b8vino, sui~ 
nu, pci:{e, ave::;, et:::., daí o l<Lme:1t3.vs1 
e:~g3.n8 do hon~·ado Dçputac.o .'\.gcs
t!n!:J.'J Monteiro. S. Ex. a n::> s;:u ck;
cu:·:-:o, f -:;z simp18sment'2 isto: tirou do 
brasil2iro 55 quilos dac:o:J pelo Pr.Jf2 '> 
:::-c:r J ost:.é c~·~ C::t~t~·o - corrigindo v::.n·~ 
13 quilos -- e dei:-:au em paz os 62 rp.ü ... 
lo3 ela americ:J,no. · 

Fi-ca psrf3itg,mente pcsitivado, Se .. 
nhcn• Pn:z' .. dcnte, que o co:2:mmo de 
ca:·nG. b.ovi2:1 psr c~t-~J!.ta nas Est:l·d ~).3 

Unidos n?..o p9.s:::ou de 27,7 qn!.i.os ê'Jl 
e:1·rés de 62. F as» o ai:i.1.~i.a. dem anstra:r 
C!Ue Em 1843 o ccnsu.mC> per c:l.:Ji:~a (3 
c:t2·ne bovina. nos Est<J.-dos Uni·:le~s · fni 
cl. c~ 23,1 quil:::s · e em 1S44 e 1945 muií::> 
mrcnos ai:üda, en=-!u:m~a que no Br~.~j ], 

s~ aviz.inh:m das 20 qull-::s. E' }JOU<~r:J. 

fê.r:.ç::t é c:::::1:Z232'1!', mas o ilust~·e Ds~ 

p'..lt:::do P..~o:tinho ~lf:):1t:;i!'o, invo!un" 
t àri3..rilêl':tç exz.g:;ra em ct::n:1sia a mi~ 
sé:·ia elo b~·s sil:::iro, ao mesmo !; ':'mpo 
que ex:>. lt2.. de:::pro::~ c :~ t ::.. ciam8nt~ a •·iq 
c;u:>za. do 2m;;:·ic:>.no e dCJ arg2nth~3. 

Mais B.d.'.ante, no s~u bêlo discurso, 
S. E~:.a 11ã-'J - m.aís ci t::_ l1:i-a o Pr.Jfef::::;r 
JosL:e de Cc;..st:·o, afh·nB c3.7.cgo:·~.c:l

m s·nt2 : O pcvo b:·::. s:ile~ro só pc-dia 
con s1:rD.ir a ~1t2s da gu 2l'ra 60::1 gr?.1!Ei.S 
d2 m::t!1tf.ig:1 e queijo, er..quanto q•Je os 

· Bst::t:bs. Ur.iC.os c::J:J.sumiam 18 quilos" . 
i· =i~-c.snts..s gl~e.~n?:.s p~ra o Q1'asil2i1~o e 
d 2::5o:b quilJs p?xa o am:;tic::mo. úi·i•.-;_10 
V a mos l.'a~·ifi~ar. A pá~·s. 672 e 673 do 
S~~~ . .-~i~t:c31 E~b~t:-act~ d::. p::tl"'~~ -S 2 : 

Dutt~r n:a:~.ç (th~.us:.:1 ::~s .of . 
roun:~s) 

On hnn.3 

1939 1329 
428.692 

.An.12ric a n 
1. 765.703 . 

n1"\ .0.~ C::à v _ ..... ..,I ... v 

\\7l1o le m.i ll;: ••.•• •• • 
Pa1:·t . f:J~:irn .•••••••• o. 
:Ful.l sldra .•••.•••.• 
rs \Vi 2 f3 c h -:; e se .. ...... . 
Bricl~ cl1e2sê •.....•• 
Limburger chee~e •• 
Crean1 cl:'!~ese ...•• • 
All · Halian cheese .. 
All varieties of chcese 

J.939 
537 .298 

tl ') ~ '" 
-• LI':.. 6 

42.631 
34.969 
8.971 

47 . 981 
20.509 
11. f.l-11 



1'!ornen1o.s .(.') nno 1'939, pois Si. Ex:~' 

k:tttle •rantes c.a guerra". Galcul-!alWv• 
~ o .cou~mmo per C!â.)ita de r1u::ijo e 
l:rtan,tcig·a, veri:i:ica-~.c q ü.e ·o aü1,eric:nn 
<!:.1spõ.e .clc 9,8 quilos pm: ano. S. Ex.<t 
F 'O .dfr!{r -em l8 quilo~;, dobrou pr2.ti
cli:m.ente o ctisponh·el clo a111eric;u1ü. 
Vejamos ag·:-Jra as 6UO gran1as à.o hmd· 
lei:ro. O Serviço {;}e Est:ü!stica G.n P::.·.::J
fh:ç.ii,o, depois -do HIU cm11~çou a ,ap~:
.1"1.:'11' :t produção de u:ta.nteiga c qÚçij.o 
~bmeute nos estabeledmcntDs ln::1'e
ctonados pelo Govêrno Federal. Atlla1-
mente inspeciona os Est"Rdos de .l~ii

nas Gcr.ais, Espírito Santp, ~io de 
Janeiro. Sã:o :Paulo, Santa Cutai:i1~a c 
Goiás. Pestal'Ü~ para .sabel· a. Pl'0C~1:l

r:.ão :de .queijo e :rnanteiga em iw:lo o 
Brasil, adotei a forma de que tt~.nça~.n 

mão ,comm.1ment-e vár.Los pais-es, isto é, 
pela. incidência do itnpôzto . de Ç:Ollsurno. 
Vejamo~ .os dados fDrne·ci-doE pelo 82'1',. 
••!co de Estatísti-ca Econômi-ca c Fi~ 

ninceira ào Ministél·io da Fazen~2t. 

I•RQI)UÇA.O DE Q'(JEt.JO E 
MANTEIGA 

Quilos 
)(.anteiga Queijos Total 

l!t~. 31.19L.OOO 2.2.617.000 5().80'8.UO:O 
lB4.0. 3.4.931.000 33.f)OO.{)Qg 67.9DLDOp 
1&41 • 37 .Ó25.602 .34.060.346 71.085.9413 
1!H:2. 33.610.20-1 41.346.87.9 74.957.033 
194.3 • 34.231.108 38.695.720 72.926.8218 
U~4i: , 4l.l46.7.9l ~2.300.416 34.047.207 

Os Srs. Rf.!presentant.es pod'em "Vel'i
ficar pelo quadro que apresento, G 1:1ue 
tocou a .cada brasileiro nestes último::: 
7 3J1(}s de -estatistica. V.ei!.·lnca-~;c 

'Uma produção sem1!}re <:rrscente, aün
gind~ 4i- w,a:i.s de 2 quilos l~~r ca:pitp, 
muito acima elas 600 gramas Rl1Ui1Cia

das des~a tribuna pelo honrado Dep'l.l
ta~o ~gostinlu:o MoÍ1teiro. Mas, ainda 

· 11ão é t11do; sabido qu{! ~s evasões elo 
hnpt,)st.o de coilfium,o são ainda. srar:.·· 
dcs no ;arasil, no intel'i-or~ onde jm
tamente se fabti.ca mantt;iga ·e q~.1ei. " 

. jc. Há ainda mais~ A produção dêsse:.; 
derivados do leite, para consumD nas 
fazendas e lugarejos, não pode estar 
inclwda. na taxação; donde se ~on

clui .que se rmde S.Hrmar eom seg~l. " 
ran~a que o -c<msumo de mant,=ig·a e 

queijo l'la Brli\.3il não é M iml ~:t·a .. 
1nto~.s p.e~: capita coaa1o deClaroll:'l uos:..a. 
C~wa o ilt1strc dc•putad<O r1o Pa;r.il,, :rnv.:,;. 
si.rn d.c muito lil.11ÜS de 2 q,>"{.l:ilos • .i\?:ir'l..i·s 
uma vez, S. EK. a. do'bl'Rill'éto . lit rq'! .. ção 
elo americ·a.na e ool't~ndo a ·d-o 'br!:'lst
leh:o pela terça par1.e 1j)elo men0s, ~"'~~ 
gora a 11;oss--a n:risé:rüt e .e1cva foa':B. ele 
}'.lrop6sito a riquc>-za dos ame1·ic.a;z~os elo· 
norte . 

MB.::>, ·não Pln·am aí, Sr. P:res~li.e~ü~, 
n s cUras suj.-::;i tas a retificação. Sua. 
ll:x. <lo .apresent~, a seguinte ·~'<i'liO'ta di. .fi.. 
ria de alhnentos ~uc cabe a -cácta. p~;. ... 
raense": 

A~TQ.Z •• :. ·' .•••••. . • •• ~ 
Fe.J..H~O ••••• -............. . 
Açúca.~· .. .., ~ ..•••• ~ ••.• 
l\1Uh.o .•••••• , ••••••••• 
Carne ··········8····• 
Farinha ••.••••••••.•• 
Chai'C1Ue ~ •••••••••••• 

47:~ 

13~t.. 
3;06 
~,40 

~!;09 

129,3 
5,4 

S. Ex. a 11ão cita qua,l ,R. 'Wl,i4a-i.1;e, 
mas ttt{lo leva a ,crer qU:<;: se t;r:at1,1, (jc 
grEM~.as. 

GL".1<:ul~;~id..a a ração ~;Ulu€u~r a;cha ... 
se: Prot.einas H,4; gorduf:'~.s .s.?l6.; 
hlclraoos rle c~·bono 153,1; sais mi11e ... 
ni.is 2.;66. Total calórico: 499,5 ~aJo .. 
r ias. Vi t.amtnas, ;carência q'ij.às.e tot~.~ . 
Ora. .• Sr. Presidente, num .:trabaJ,ho t:l:o 
Pr.otesw. ·:r A . . l\l;a.1·o Osori~~d.e.· . Alm., '4-f:'idR, 
l·e:t1te de F:isiologi.a da ~~ct.adt': ·Na• 
ciou.a! de Medicin~ veJ:i!f~uei que ·um 
1wmen1 nor:m.al de 65 quHo~ de p~;:;o, 

lm,S5 de .estatura e 17.000 cm:2 de r;u .. 
perficie cu·tárwe., necessüa de· 1.624 
calorias pa~:a j$e manter puma 1/ida 
sede~1t8Jria. isto é, .. atividade ltmsculal' 
mmima. D~ forma qu.e o,s conterrâ
neos do ~lustl·e Dep~1tàdo Agostinho 
JM:o.nteiro conl a 1·aç~o P.J.imental· de 
499.~ calori:as qu.e S. E~.a ·.di~ tcrC$.1'•. 
lhes, há. mu.ito ent.ratram en1 :Pl'QC,esso 
de autofa.g!ia., pr,ogressiv;a sutrmtr~ão, 
ill.anição e mo:te. Porém, Sr. P1;esi ... 
dente, sem fics,J.· alarmado com ~~sil;a 

perspect iva, pois s·e'l. que os pRra,~rú·€~ 

lá estão ·vivos; sem ftcar ·a.lann~::t.'."lo 

dizia ~u, procurei o Instituto de Ser* 
viços Sociais do Brasil, o I. S. S. B. 
O mesmo I. S. 'S. B. <lo qua~ Su:;~.. 

Ex. a. diz textua!m-ente: "Aqui abro 
p::vrêntese parai ressaltar o magpit:lco 
trabalho de estatística que o ao .... ·ê:rno 
Vargas nos proporcionou, o I.S.S.B., 



ot.~de · en<;ontl'o.m.os um m a.nancía1 t::~
tmor-dinário ele dados 1hai1daclo;;; ,;'·
gamzar · pelo Gtn;êrho P:i~S.Sado. que 
pleiteei ü1gress.-tsse no A.rquivo .d-::.o Po
der LEgi.~lat.ho". V·~:j9mcs cr, cl:uJo)') da 
raçào a1imcntl-"1.l' do P~.t~\, fon1c:;id•n 
pdo I. S. S. B.: 

Arl.·c~ ., ... , . , .. . , .... , .•• 
B~1ua;.1a ............... . 
Bq,hüa 
:FpUâo 
Açú6ar 

...... ,. ........... . 
• • • 'I ............ . 

• • • ._ • • • • t • • t • I ' • 

Carne .e xarquc •.•... o 

Farinha de mant.üoca o 

27,7 

32,l 

0.5 
17,8 

43.0 

46,6 

lS4.,2 

Farinht\ d.e tl'i$o . . . . . • 3l.,8 
~!ilhoa . . .. . .. . . . . .. . .. . · 3 5,9 

Esta r .aç-ão, embc::~ com deticit c:;~ .. 
lóricq, nos d~, o dôbrD de Pl'.ot~in::s. 

três v~~es mais gordu:·a::;, e 50 % .a. 
mr.,í.s d.c hidratos à~ c:ubo::1() c ~J.HJis 

do dôbro de culo:·ias que n raç3.o 
B.purada por S. Ex.a no Pélrá. T:hn~ 

bem fui informado ps1o I. s. s. B. de 
qu~ não estavmn cornput.adas n.::s~.::1. 

rr',r;ão as proticirws, gord un~.s, hidro
to~ de c~.l'hü11o e vit~~mhns forne,·l
<'las pelos Ileixes, rnari::cos. tD.rt9.rU.\?;a .:; 
e as frutas, tais c-omo g-:av10:a, 
cupURf.lt.ú, assai, bmi ti. etc . . etc.,, 'Cl.e 
que são g-randes consumido~·es ü/3 p:.t~ 

raens-es. Entrando propriamente no 
eFtudo da ·carne diz, S. Ex. 2 : "A cit;
f!dr~ur.ia gl·itan te <la prodtJÇáD e t::on
Si:qüentemt~nt.e O() rnnsumo dt: can,e 
não . flevcrtun ser de~~conhedclos ciu 
aovi rno. 86 mesmo a falt<\ de cs~udu 
do a:ssun.to pôde pernlitil' n éxpm'!/1-
ção do produto no ,;·uitcso \'t!:!urne dn
Cl.U11 2nt~~.do pe~o qw.'i.dro· que vou 1-t:·''. 
S. E;>. a em segutdu a pr~scü t.a ·11m 
quadro ele .exportaÇáo de . .C.l1'11Co -ae 
1940 a 1944~ E m a is adi~.nte aim)a sr:~ 

Teferinclo à CXl)Ol'tac~ô: "Se as órm~:~ 
dências tiYÉ~sse~n sid~ 'tomadas en1 W10 
t(!r'Ül.mos hoJe cm·n~ ncc:essr..h·l8. para n 
con~umu nudoaul". S~nhores RB~:w:: 

S ·enta~ltes. por 1ninl1a n~ tambc1n 
apre,s~nto um quadro de cxpo~·ta<;ã\: . 

M:as não um quadro de 5 anos dB 
1S4:0 a 1944, e s1m de 3~ anos de 1914 
a 19~4. Verão VV. Exas., que a :;e to .. 
mar proYidêncius a ·. respeito d.; ex~ 

pprtação ele cs..rnes, Esta::: · deveriam s-er 
tomadas então desde 1917, quando r!a 
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verdade ê·~tc. foi o a.rYJ f;'.m ·q,ut , o 
Brasil ~;c firmem Cf)llJO p.e<'{uen.:a ,t;l~-

1Jortador ck; <:.:lru.es. 

E.;:,wrtft('rt(J tn\1tilcira. do D~l.:.rt~'/IC:J 

de 1914 a H~~H 

lSH 
l!H5 
1916 
1917 
1913 
1919 
HJ20 
l!:J2l 
1S22 
19~~3 

192~ 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929' 
1930 
1981 
1932 
1933 
19:!;! 
19~15 

1936 
1937 
1933 
1939 
194(} 
19H 
l9i2 
llH3 
1944 

·····~ ••••••••••• 4 • ........................ 
······ · ···· ···~~~···· 

·~··~··~ -·~~········ 
,. ........... _ ........ ......... . 
.. , ... ~~··~······~··· 
.......... t ••••••• .• • •. ~ ..... ... -~ ... ~ ......... _ ... . 
······ · ··~····~····· ....................... 
....... " ..... ' ........ . 
......... .. ... "-· ... ...... , ... , ........ . 
.............. . f ••• ,. ,. • 

....... .. .. ,. ' ....... . 
' • I 4 t ., • t • • '!' • t • t f' • • • 

•••• " • f ........... lf •• 

......... ...... ·" ... , ... 
··············-····· .. ............... , .. " 
. -... , ................. .. 
• • ' • • ,. • • • • ,• r • .• • • .• • • 

.............. 111 •• 111 " • 

. , ................. ,. 
., .......... -! ...... . 

. ················~·· ..... ' ........... . 

0 . ..2-
8,6 

~4.5 

72,1 
'77,7 
79,5 
6Jj~. 

62~ 

.33.0 
79,3 
r;ô.7 
li.S.O 

8,0 
3J.u 
6B,l 
82,0 

1llU> 
78,4 
48.3 
.00.0 
4,9,5 
68,4 
79,'1 
9-5.1 
76,3 
~2 , '7 

19a,; 
11.~.2 

135.(9 
71,3 
53,8 

Peço a atenç·âo dos SénbGr\?S Rer~~:e~,.. 
St'TJt~ntc::; rx:~ra um 1.1i:':qu~~uo ·t·stJ:io 
que fiz, sem pr;;: 1.t:n~it-o~ rnRs 'que me 
lH\re~e muito i.uteressam{;. Va~ns 
ccmparar a lKl:::sa export:rç~o de ea::
ne:=J , por ~ndc "d~ indkr:s, nas úu.i;s 
'.' J'•.• n Cl e ·~ g·n "1"' -.1 "· \r a. l·l., o' :~ ,~ !"' •.1 r• ,.,.l ~·.n. :·t· ' ·--1. <f~· l:--1 ·-J \'~; ...... ...:; " ' ~ ..... \..l.~ ... ..... oi'> t,.l _ .. '!!' 

lV1 5 - o índice ,1 00. 
f',ch:.t!\:mcs para a rxportaçào na i.& · 

r;:::~~.nde guerra os seguintes in~i.ices: 

1915 
Hll6 
1917 
191e 
1!319 

~·····~·~·····~·~··· 

····-~·············· ..................... ..................... .. .. ................ 

100 
4!.1!. 
850 
904 
924 
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Vejamos agora, Senhores Represen~ 
üm tes, os índices na 2.(1. grande 
guerra. Tomei~'lOS 1937 para o íncliee 
100 e vejamos em que relaçõ.o expor
tamos carne nos anos seguintes un 
que, como na l.a grande guerra, ~·o

rnas pràticamente forçados -a expor• 
tá-la: 

1937 .................... 100 
193& ........ • .. " ........ •. 8() 

1939 ................... , .. 97 
1940 ..................... 166 
1941 e a e I • •. I • I I I e I 1 . 1 • I e I •. 122. 
1942 .................... 142 
19~3 ••••••••••••••••••a• 75 
1944 .................... 56 

Comparem VV. Ex as. os 2 quadros 
cJ.e índices e yejam se o nobre Depu
bdo Agostinho Monteiro tem ra::.ão 
em dizer: "Sa as providências ti ves
sem sido tomadas em 1940, teríamos 
carne necessária para· o consumo n:l
cional". 

O Sr. Toledo Pi:za -~ O fato é que, 
na pr:meirà grande guerra, não fa1tçu 
c:.1rne e nesta. se:;;unda n~o a ti ';e
mos ..• 

O SR. ABELARDO MÀ..TA - A 
falta d·~ c?.rne não pode ser atribuída 
à nossa exportação. 

O Sr. Toledo Pi.za - -Sei disso, mas 
a verdade é que não houve carne. 

0 SR. ABELARDO ~.1ATA - Estou 
!Jrovando a V. :f;~;;· .a. que, na, primetra 
grande guêlTB., l::_U.anto à exportaç~,tü, 

partimos, pr:::cisam ênte, do índice 100, 
para subi:L· a 400, 8001 900 e 924. 1.~o 

.s2gundo gnn:de conflito, pal'timos •
1
do 

mesmo índice lCO e fomos apenas ,ao 
máximo da 166. 

O Sr. Toledo Piza - Na primeira 
guerra n §.o · prejucl:caram o consm:no 
interno, ao p D.ESO que na segunda, p:c- . 
judicaram. 

' O SH. ABELARDO . l.\1ATL\. - A 
f 81ta d e carne n 2.o cl ecorr~ de n m:s.'t 
c~~pc:·t3.çã.o . 

O Sr. '.t""oledo F:,;~ a - En t<lo d :; c:•:.r 
r cu da desorgani:~?.ç~.o geral do iJ U.}S . 

O SR. ABELARDO !v:IA TA - A 
questão é muito complexa, mas en:;r a 
uma das ca1~ms est <i a luta d os fr i
~ :n·íficos com os in';e:::nistas. Por · 01,.1-

tro lado, a falta de transportes, até 
czrto ponto, dificultou a entrega das 
Cll'l1CS. , 

Provei com · algatismos que não ~e 

deve a falta da carne à nossa expm.· .. 
. ta.çr:to. 

o S1·. Agostinho Monteiro - Se asQ 
.sim fôssc, o Govêrno do Geileral Du· 
tra não teria . baixado um decreto proi
b:ndo a exportação d·e. carnes. 

O SR. ABELARDO MATA - Há 
cl\v{:rsas opiniã.es a resp~ito. Peço a 
VV. Exas., interessados no a.:;sunto, 
que prestem 'atenção ao meu discurso, 
porque ·vou explicar satisfatõriament•:::. 

Senhor ·Pr·esidente, enquanto que 
na primeira . grande guerra partimus 
pràticament·e . do z.ero em 1914, na e·z
pol'tação de carnes, já em 1915, ex~ 

port~vamos 8. 600 toneladas (íildic~ 

100) ; em 1916, 34.500 to11eiadas -(índi· 
ce 401J; em 1917, 73.100 toneladas 
(índice 850) ; em 1918, 77.700 toneladas 
(índice 904) ; em 1919, 79 . 500 tonela
das (índice 924) : E os nossos rebanhos 
não esta VRE1 preparados para a expor
bção. Qomparemos, Srs. Representan
ks, com a situação atual, com
os nossos rebanhos preparados há 
longos anos para a exportação. Coma 
são · duas épocn,s d:stintas, demos ao 
2-no de 1937 o índice 100. 

O Sr. Agost-inho Monteiro - V. 
E;:', a mesmo está dizendo que,. na ou
t ra gu:;::ra, não passou a exportação 
de 70 mil toneladas. Agora, nesta, 
v2ja V. Ex.a, foram exportadas ·até 
H8 mil toneladas. O Brasil não tem 
carnes para exportar. A última con
ferênc~a da Carne nos deu apenas 6 %
par~ q1.wta de exportação. 

O SR. ABELARDO MATA - .Te
nha V. Ex.a a bondade de me ouvir. 
E:::tou me refc:rh1do a índices, que são 
indêst:·utiveis. 

O Sr. Tolcdo Piza - V. Ex. a. · está 
s~ r cvclanclo um grande matemático. 

O S R. ABEL .. '-:..RDO MATA - Não 
é prr;c1so ser grande matemático. 'E' 
s!m ples q uestã.o de cálculo elementar. 

o Sr .. Agostinho ·uontciro - · Foi v. 
Ex . o. m s.smo quem disse que expor
tamos na última ~merra 148 núl to
nelRdas . 
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O SR. ABELARDO MATA Pro-
vei ·a VV. Ex. 6 s que, agora do índice 
100 passámos tão ·só a 166, ao passo 
que n:a grande' guerra de 1914, passa~ 
r.nos de 100 a 924. 

P·eço àos nobres colegas que nã.o 
·me aparteiem, porque disponho ape
nas de 15 minutos e desejo terminar 
m~u discurso, ·já :t1terrompido de ou
tra feita. 

Verifica-se ·entretanto que não se 
repetiu na 2.a. grande guerra a ex~ 

portação macissa da 1. a grande guer
ra, porque o índice máximo subiu em 
1940 · a 166, descendo em 1944 a 56! 
Onde pois, a razão do nobre deputada 
Agostinho Monteiro em declarar: 
"Entretanto,. se nossos aliados tives
sem sido esclarecidos sôbre a situação 
real da pecuária nacional, certamen
te não exigiriam retirássen,os da boca 
dos brasileiros o alimento de que tan
to careciam". Muito mais Srs. Repre
sentante exportamos na 1. a guerra 
mundial quando passamos do índice 
100 ·go índiçe 924 - numa guerra em 
que o Brasil figurou como aliado pla
tónico. .1-{esta última guerra, entre
tanto, ein que o Brasil tomou parte 
ativa de armas na mão, com seus 
barcos de guerra navegando no 1\,ie
diterrâneo, com ·seus soldados lutan
do ·nas montanhas da Itália, o fndice 
de exportação de carne passou de 100 
a um máximo de 16-6, d3&eendo logo 
depois a 56. 

Tivemos, aienas, Srs. Representan
tes trê9 anos de exportação acima do 
índice, num período de trinta anos. 
Por· conseguinte, não assiste razão ao 
nobre Deputado, Dr. Agostinho Mon
teiro, ao culpar a exportação por essa 
falta de carne. 

O Sr. 4gostinho Monteiro - As fi .. 
las estão aí, em todos os lugares do 
Brasil, e a carne de vitela está sendo 
veildida, no câmbio negro, por 10 e 
12 cruzeiros o quilo. 

O SR. ABELARDO 'MATA - Já 
provei a V. Ex. a. que a mantailça de 
vitelas está terminantemente vedada, 
e V. _Ex.a. poderia dizer se é ou não 
sábia essa m-edida. 

O SR. PRESIDENTE: - Estcí, fin• 
do o tempo elo nobre orador. 

O SR. ABELARDO MA 'I'A: - Mais 
duas correções ele cifras e terminarei, 
Sr. Présidente. 

S. Ex. 11 é contra as charqueadas, e 
até certo ponto tem razão, !.;ó não 
a tem quando afiJ.·ma que sào 77. 

O Sr. E rasto Gaertner ~,stou 

achando interessantíssimos os indice~ 

de V. Ex;t>., •.• 

O SR. ABELARDO .1\fATA: -Muito 
obrigado. 

O Sr. Eras to QcJ,er'tner -. . • entr·:;.
tanto, a conclusão a que v. Ex,a c.h2-
ga é favorável ao Dr. Agostinbo MoP.
teiro. 

" 

O SR. ABELARDO .MATA- Vossa 
E}Gcelência está , co:mpletamente per.:. 
turba.do, em seu raciocínio. 

O Sr. Eresto Gaertner-V. Ex.a con
clui que houv2 diminuição de expoí·
tação', nesta guer::-a, em relaç5.o à 
passada. 

O SR. ABELARDO MATA - São 
índices. Portanto, estou falando pro
porcio!l?vlmente. Digo que se passou, 
precisamente, elo índice 100, de 'llm 
rebanho que não estava prepEirn.ào 
para a expc.::ta çüo, pa~·a o índice 924; 
e agora, qu:1ndo estamos prepa:~.-d.os, 

passamos de 100 para 166. 

O Sr. Toledo Piza - Estamos pr = .. 
parados para a exportação? 

O SR. ABELARDO :r./IATA - Não 
chego ao pc:nto de! :::sseverar iSso, ':nas 
em trinta anos de exportação é bem 
possível que o rebanho esteja, pelo 
menos, numa seqüência, com determi
nada -percentagem destinada à ex
portação. 

O SR. ABELARDO MATA- Peço 
permissão para prosseguir. 

Mais duas correções àe cifras e ter
mino Sr. Presidente. S. Ex.a é contra .. 
S. Ex.a tem razão. Só náo tem rat:&o 
quando afirm.a que s§,o 77. Existem 
em fu11cionamento 44 ou 46, depen
dendo das xarqueadas do Pará e da 
Bahia. Se estas estiverem em fun
cionamento serlo ~w. doútra forma 
serão 44 e não 77. Quanto ao abas
tecimento de carne verde pelos fri
godfi.cos estran geircs. S. Ex.a. pr.. rE·ce 
t er dúvidas a re.spsito ela percentage!·.~ 

de fornecimento. B cn~e S. Ex. :.~. por 
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certo não tei"'e O.C·!lSi.õ.o de ler as p.or
hrii":.~ 4H3 e :;-2~} q~2 fi;{~m c.om ].J.:r-
1 :! iç:.~u' e cL:t.alhes a quan tidade, <.JU~ é 
parn. o Dist!·lto F::·cicri?.l de 47,5'~; .• 
para ~- cidade ele São Paulo 40%. Não 
fô::.se o tempo que p:·àtlcar::n;1te me 
Rmortie:--:.ça, S:r. P!·esid·ent-e, nnai1sa~·ía 

r.tintia mais a~;'{ ~".:1s inte:·e;;santes t.:-e
c:hos onde o lionr8.do D2p::.~tttdo Aços
Unho Mont1::iro, de Oro-fé, cuida Qtle 

os tá a linhando cifras corretas. Do 
discurso de S. Ex.n g·unrd.ei 1.'una ün
m:cs.?ão muit.IJ viva. S. Ex.a t€m sob 
certo.s 2,6lJectos grs.ú.dc semelha:1ç~::1 

com o imortal romancisté1. pm·tuguês 
Ec;a, de Queiro7., c'IQm a única dife
rença, é que S. Ex.'· cobre a nudez 
fcYte da V·erdatl€ ccHn o mf'l.nto eS]J0s~·o 

do parti.ó.al·ismo! c.M~~ito oem. 
.Mt~~to õem. o oru.dor é cum.ptimen
iado.) 

O SR. PRESIDENTE- Tem a !):l

lavra o .Senha::: Carlos Pinto. 

O SR. CARLOS PINTO - (*) Sr .. 
Pn:sidente, a crítica qüe . vGu faz~ r te7n 
o fim exclusivo de cooperar ~~~)ru

1 

o 
poder público para a solução d<Js gra
ves problemas que nos aflig-em. N,.üo 
nle anima outro propósit-!>, sei1áo h<in
rar o rnandàto, trs.zend-o para deb3.t{', 
nesta tribuna, assuntos que de fato 
interessam à vi-da do pov-o. 

Nós, que defendemos a c~ndida tw:a 
do General Euric-o Gaspar Dutra.,. te
mos el-e ·cooperar com S. Ex.n. ajuti::m
do-o a consolidv.r seu prestígio jmit.o 
às camadas populares. Sõmcú~e D\lll1 

::\mbiente dessa ord-em poderá .S. Ex. F

realizar uma administração à J.l\i~!Ht 

do::; seus desejos . e dos ans~ios de v o· 
cto:s os brasileiros. Estanios numa ertJ
ca de reivindica.ções sociats e :;'.coPô
micas, e, ·por isso me.smo, preçi[:;an~.cs 

fazer uma polWca não de gTU!J()S ou 
partidos, mas do povo pal'a o · povr1, 
fortalecF.ndo o Govêrno, a· fim d~ que 
possa, num clima da mais ahsoltll~ 

confiança dirigir com acer to os nc~;

sos destinos. 
Segundo já declarei desta. tribumt , 

na· pan:e referente aos tecido.s, a :tl.~.ão 
cios interm~diários, em nosso país, 
chegou ao pq,nto culminante d.a ex-

<"') Não foi revisto pelo orado!". 

plo:·ação. J!;ntretant.o, com 1gua..1 gra
vid.Sl.de poclenws e.num~rar outros ~)~·G~ 

dut.os e artigos il'l~~3lilP.~lSáveis à rn ;lm· 
tenção da vida. 
. O m<l?.l·cad.o negro e, a!') .tro.n-7;•).;_;1)·::s 

crin.Jlnos.as, s~·s. ReiJl'·C~ent31n-t<es, .a:;··G·· 
r.a , mais do qw,e n.unca. in\.ranqu~~~:&.:iml 

n.;;;s~o pGV·G, c~·.iRndo um ambie:J~·~ de 
desarm.onia, com elevo.ção e:s:tr.ca..:-o:·d i
nátia; senão, asLronómica, do pre·;o .ele 
tôrlas as utilidades. 

O .comércio de ccrea.is, em nossc1 
meio, é composto quo. si que excJu.:lv~

mente doe cstrqngeiros, e nenhum s~~·· 
timento patriótic~o pode inspirá~1os no 
intuíto de coopera1·~m com o Gç.ve~·n.:v 

pua soludonar .a .c~·isc .aos prcço.c:. 
l~s~e -comércio e.slá en~r·eg;ue .;.'1. indi

víduos que cUz,ern ~b:::!·ta~hent.e qu,; ~ s 
leis no Brasil são feitas e res'o~vi '1RS 

com ·o -dinheiro. · 
Quem se d:!l' ao traOC.lllo de 1ijsH:H 

à Rua AÚe, no Distrito Fec1eral, cnd..c 
o ccrnérdo de ce~·e'-'tis s-e faz :eom ~mus 
ime'n.siclacle. te~ú imrJressã:o ex?.rra r:~~ 

que não está no Brasil, mis n=J::n puj.fi 
es:;~:angcir:o. 

S1iü es:s.t~ n"tgoc!eutes, hoje JS do ... 
nos do comércio de cereais, e que apa ... 
nhshdü o tomate .que o lavrador prCJ ... 
c! uz a um cruzeiro o {Juilo, fcrçarn su::t. 
d~istribuidio z.o consumidct·. no R!o . ~ ' . 
d·e Janeiro. a d~.z e \l.cze :cruzel:'<J:'l ~ 

quilo! A iastitu~ção do sU'bõ:·nn Htrs. 
pertence, e êlcs o pr::\ ttcam na !n~2n
ção de ç.o:1s::~rui:·cm mfüore!) p:-eç• .s 
par a os pro::lt\tDs qtw v.en1i.em. . · 

A nova tabt·ia e a reçcnw ori{·~:t-~ • 
ção d.a Ccmis;."J.o de Preços . come ás 
menidas anterionuentc ad:Otadus ; n~o 
g'l:l i.'J.ntem ao povo l1enhüma av;l~10'\'Zt, 
no a tua! custo de vida. 

O mercado negro exis~, .em ~;m . .ntic 
part~ - falemos a verdade - m·l~l· 

nado por t:hed1das c:.mtraprodur:.cr:ter.; 
postas em prática 1:101' clem'2n~os ,c\a. 
própi·ii:t Comissão de preços. e · r..~~~l~:: · 

mcntos. A falta de experiência PiJT 
parte de (uncionâ.rio.s que descont;,f:c~••J. 

nossc meio comercial p b€m ~ss~oql ('ii 

valoreí) rçais cu~ met·c,adorias, camsa., 
muitas vêzss. do verdade:tro 'cot.J~·a~te 

entre os preços das fontes pro.Juts:ra 
e · consumidor·a. Daí a oficializaç§.o do 
merendo negro. 



No :com.;pl't'te ~ ~-5fi'e mel<tCado, nec:es .. 
slirio s-e torna des'de logo qu~ as aut.o
r:i:~n:-des incutam o s·enti!fl .. cnto de mo
l'H.l ehtre os próprios enc~rregados d.e 
comlb-at:- ;o . · 

O n~v.o tabe:l:uu€nto, Sr. Presidente, 
é j,tlCl!:eQ.Ui·vd, co111:o passo .a pravaT. 

Q b2).calhau :foi illtimamente imp.or
i..'l..d-o P0l' Wtf!,i.a .dú.zh<t de fi;rmas que 
estQtJ~l-e.cel·am de'tet'nlÜil.:aàlG 1~reço pa:ra 
se~· dis:tn~uído a.o .con~umo. Itecehido 
,o :ptodtlOO, bur1::n·am éle;s .o -acô:rdo 
·cobron.él{), po1r caixa -d-e · bacalhau -d-8 
.00 quilos, mil ca·.uzci;ro.s. uo ~nercado 
neg1~o.. Em. geral, a opera:ç&..G é ~.scrl

t:untola d~ntro das bases oon11Jlna.Gl.a~ 

ooa1 Jii.S autc,rrlda:des c s-end{) a im>]l(.ll'

ttnci~ de mil c:ruwir:os, cobracda po1· 
NLiU dô produto, recebida por f.Jr.a , 
el~ rQ:hnheb:o, ou re~res:entada pcrc· 
mercadorias fawr.a®s, mm-s não e!l
tregues ao t1-eguê.s. 

Quanto à farinha de trigo, é de co
rth-ecim.e11to de t-odos - · p:oder :Yú
blico e povo - que -os moinhos não 
" - -"1 estoque. No· entanto, é inegáv:el 
a e.xistê:ncia do mercad:o negro. .a 
ce~1to e vinte cruzeiros, não existe fa
rillha d-e trigo; J;nas, a duzentos . cru
zeiros, encoutrarno .. la na Rua Acre, 
que -é a rua dos estrangeiros, para 
quaJquer quantidade que se deseje. 
· '~re distribuição de farinha · fetta 
pelos moinhos, as autoridades man
t~ vigilância _permanente, 110 entan
to, a;s · finn.as a.tacadistas elo Rio -de 
Jat~iro, r1ue importam farinha de 
trigo americana não sofrem qualquer 
vd.gjiê,ncia. Dai.o m<>tiYo da ex1st~ncia 
d'O J,R.erca~o negro. de fe,rinlla :de tri
g{}. me.vc.a.do negro :ê.sse, feito com pa..; 
dleiros do jnterior, o :que QS leva a cli.s
t.ribuir às t>opulaçõ-cs rw.·ats pão de 
tamanho insignificante ilOr duzentos 
réis, oQU '\'in te centavos. 

O câmbio negro da farinha de trigo, 
Senhores, Está d.e.seufread.o -comQ nun
ca c tão ·ofensivo também .como nunca 
à. economia do pov.o brasileiro. 

O 'Sr. Jurandir Pires: - Permita 
um apal'te <assentim-ento ão orador) 
V. $x.a falou no mer.cado negro na 
base dos padeiros do interior. Ao 
que se sabe, os -pad.eiros são compra
dores ele farinha. de trigo. Evidente .. 

mente, compram no m~rcmto nt:g·r.o, 
porque não têm onde c-omprar. A m,.. 
zão fundamental , do mercado negro 
é o tabelamento que, com preços bai~ 
xos, proporciona a retenç§.o dos .es ... · 
t,oques. E o excesso sai pelo mer
cado negro, tôtla vez que o vrJor 1'i
xado é menor que o valor reaL · 

O SR. CARLOS PINTO: - V o;:.sa 
E~çelênda · foi um pouco comr~lkado 

no seu aparte (Riso). 
O Sr. Jurandir Pires: - V. Ex.a 

simplista, no seu pãozin.ho de duzen .. 
tos réis. · 

O SR .. CARLOS PINTO: __,.. O mer
c-ado negr.o da farinha só se resol,. 
verá Uô dia em que · o Govêrno fizer 
diJ:etamente a importação do produto 
e G di-stri:buiir por intermédio da Co
missão de Prews ;e Taibelamentos, iJU ... 

O Sr. Ju,randir Pi,·es: - Nesse .dia 
não haverá mais farinha. Se ,olhar 
a história ·da nossa ~!ítlca de eco
nomia dh.'igida, V. Ex."· verá que tôda 
vez que se criou . uma Comissão F:;:c .. 
cutiva ou :u111 Instituto, acahou;.se 
com . o produto. Se V. Ex.-a. deseja, 
resolv~.:r o .problema fora da liberda-de, 
fora da base liberal das nossas ins
tituições, ficaremos com. o pã.ozinh.o 
de duzentos l~is. 

O SR. CARLOS PINTO: - ... , 
então, Srs. ·. Representantes, fazer a. 
impol·"caçã.o por intermédio de t.una. 
firma idônea e que '5eja, a~ilna. u~ 

tudo, brasileira. 
Com a banha, Srs. Rep:~.·e.sentailt-es, 

.su.cede o mesmo, pois o -consumidm· 
d.o Rio .de Janeiro, mesmo o do in- ' 
terior, está ameaçado d.e fical.· .COOl
pletamente sem o .artigo. 

Diante do tabelamento .. que nio 
satisfaz às exigênci.as dDs inclustriaiz 
do Rio Grande, tem havido falta {', 
conseqüentemente, a resistência nas 
vendas. O tabelamento é inexeq~úvel 

porque de nada vale ta·belar um pro-
. duto inexistente no mercado, de v~;. 

que os industriais sulinos .•. 
O Sr. Jumndir Pires - Se ho11vesse 

excesso, seria o :.caso de tabelar? 

O SR. CARLOS PINTO - • Absolu .. 
tamente, não. 



~ 16()-

· V. Ex. 1!. desconhece que a banha. 
exi3t~ eni e~{C~~so no Rio Grande do 
Sul? . 

O Sr.· Jurandir Pires - Absoluta
mente, sei que existe e em excesso. 
Há, e:ltrcta·!!.to, a ·indústria. da falta, 
entre nós; são OS interessa.dos em qUê 

h9.ja falta e, cons9qüentemente, va.
l:dzação do p!·oduto· no mercado ne
gro." 

o 'S1·. Bastos Ta.varcs - As firmas 
do· Rio Gnmde do Sul sã.o n:tcicnai3 
ou est.r:.mgJir.as ? 

O SR. CARLOS PINTO - Sio 
nacionais. 
· ·Falta banh:1 no merca.do do Rio de 
·Jar.eiro porqu~ os industriais sulinos 
só at-endem. a p ')di·dos quando êstes 
são acompanha<5 )S de· importância 
correspondente 2 ·:> '"~l'eço do tabela
mento, que é d2 C:~~ 430,00, e o p:·eço 
exigido por êbs é de Cr$ 55 C ,00. 

Com o charque dá-se o mesmo. 
O tal.c)elamento é de Ci·$ 7,70; no 

el'ltanto, a mercadol'ia custa, na, fon
e~ produtora, Cr$ . 9,00. Como não 
existe tabelamento para a. fonte pro
dutora, os i:1dustríais sulinos desviam . 
.o produto .pRra outros merc3ido.3, onde 
. não há essa exigência. Daí : , falta, 
·no Rio· de Janeiro. 

Cabe ao poder público, Srs. Re
pr.:~se:ntante.s, evitar cs golpes altis
'tas dos exploradores. 

O Sr. Gaston Engle·rt - V. Ex. a 

entende que a culpa é dos c::·ntros 
d ~ p:·oà.ução? Tenho ouvido,· aqm 
na As.semb~éi a, cnm a maior at::nção, 
d:.;;cu:::sos que reclamam maior inten
sificação da produção.. A soluçãp en
contrada sempre foi no senti~: ..; de se 

_ pagar o justo preço do produto. 

O SR. CAR-LOS PINTO - Exata.·~ 

mente. 
O Sr. Gaston Ei~glert - Agora, V. 

Ex." levanta a tese de que os . indus
triais ·da Rio Gr ande do Sul dehia.m 
::uas mercadorias pa.ra outros cen
t!·os de consumo. 

O SR. CARLOS PINTO .;..- Porque 
o tabelamento é de Cr$ 7,70. 

O Sr. Gaston Englert - Onde o 
êrro? Nos. industriais do Rio G-ra.n-' 
de do Sul ou no tabelamento ? 

O SR. CARLOS PINTO ·- ·V. 
Ex.n parece que não me compte·en .. 
deu. Está pr~ci;,;~.mente ·- > tabela .. 
menta. · 

O Sr. Gaston Englert - V. Ex. • 
fala em d.e.::vio e abusos. Queria. .re .. 
tificar porque os produtores sul . rio
grandenses . têm ·cumprido o seu cle
v-:-:r e têm envia.do o.3 produtos parn 
os cçn.tros. de consumo; é . :>m sacri
fício do seu tra.balho que vtm,. pP.l'a . 
atçnder a, esta. parte da poJ)uhção 
bl'asi1eira.. Peço · lic~nça a . V. Ex. a 
para. fazer, aincia, lig:;iro reparo ao 
seu discurso, quando qualifica de , es~ 

trange!ro o comércio de cereais desta. 
Capital. · D2~ejo retific.a,r porque se
ria. um at:::staco de incapacidade, ac3 
b:·asil~ü·os do R:o de Janeiro, qúerer 
e:1t~·2gar às ·mãos estrang~ira.s a · ri
qu:;za · da nossa Pátria. e, além disso, 
n. al:m::l)tação do n:-1.3.so povo. Se. te
mo.:; eltmzntos e : ~:·a:1g-a: · -:1:.. aqui, é 
em p:::qu:::n:1 e::::::~;,b . E· se V . . Ex. a. 

' quiser dar-se ao trabalho ·de exami
nar, na rua do Acre e nas outras 
ruas que trs.baJh:tm com c2réais, Ve
rificará que estou com a razão. Mi
nh&. observação se impõe, a bem dês
ses comerciantes, que não podem ser 
acoimados de exploradores da · popu
!ação e que, com sa-crifíÇio, vão bus
car nos centros produtores, sem ha
V2r transporte e com tôla sorte de 
diEculdadês, e com t:l.belamento fra
CJ, p.1ra os cc·~Emnido:.·e.s nacionais. 
.L' .. gradeço a possitilid:?<de que me deu 
p::.>,:-a êste apart2. 

O SR. CAR.LOS PINTO . - Vossa 
Excelência, não tem razão, porque 
ninguem poderá negar que o comér
c.io de cereais ó.o Rio de J9.neiro 
está. entregue, quase em sua tota.lida..
de, a. estrangeiros. 

O Sr. Gaston Englert - Não· apoia-= 
do. 

O S~. CARLOS PINTO - V. Ex."' 
fala . com um 11om·em que vive há 20 
anos nesta cid8.de e conhece, perfei
t:>.mente, a rua. Acre, onde está o co
mércio de cereais. Posso afirmar .. que, 
não existe ali 10 ~·ó de comerciantes 
brasileiro1,, e êstes são humilhados 
pelos ·seus colegas portugueses ... Afir
mo-o porque, Sr. Representante,· sou 



sócio de uma firma e tenho oportu
nidaqe de. assistir ao que se passa na 

. rua Acre. Quem · faz o câmbio negro, 
quem o estimula, visto como não pos~ 
suem pequena pa11cela sequer -de bm
silidade, são, de fato, os esLTangeiros; 
são os que, · nos mercados municil)ais 
do Rio, compram o produto por meif:l. 
dúzia de tostões e o impõem ao púvo 
carioca por 100 ou 200 vêzes m::1b, 

· não raro com pala:vras ofensivas, com 
ironias~ próprias de indivíduos .sem 
educação. 

O Sr •. Gaston Englert 1 .-.V. Ex.a. 
não há de querer enfeix:ar. o comér

' cio brasileiro· ·de cereais na rua ào 
Acre. b Rio de Janeiro ·é· grande e 
o ·Brasil é maior. 

O SR •. CARLOS PINTO - V. Ex.a 
. não desconhece que· lá · seja · o centro 
mais intenEo dos negócios de cerea~.s. 

. o Sr • . Gaston Englert - É um dos 
centros. 

O SR. CAI\,LOS PIN':L-0 - Aindr.., 
agora, Srs. Representantes, nrmas 
·importantes desta praça, ganancio
sas de grandes lucros, agravam os 
prêços de ~rtigos nec~.s~~,rios à ma
l1utenção · das classes pobres. Conse
guiram essas firmas direito de ex
portação de milhares de sacos de fa
rinha de mandioca para os Estados 
Uttidos, o que motivou o seguinte 
qUadro para o nosso meio comercial: 
a .farinha de mandioca cotada a Cr$ 
40,00 foi toda adquirida pelos magna
tas. do trust. ,e o prêço. elevou-se, a 
im~diatamentle, para· Cr$ 65,00! E, 

, como conseqüência disso, a farinha 
de milho, que estava, a Cr$ 50,00 pas
sou a Cr$ 106,00. Uma; destas firmas, 
Senhores; é estrangeira - Wilson 
Sons & Co. 

·• Medida das mais neoossárias, no 
momento, é, sem . dúvida, D. naciona
lização . do comércio. de cereais dos 
gra1;1des centros e, tambi\m, a sus~ 

pensão imediata da exportação per 
prazo suficiente. para que seja con~ 

seguido o equilíbrio entre a produção 
e o consumo. 

· ~ - ante-p~triótico, Srs. Representan
tes, é desumano consentirmos que 
nossos produtos sejal!l exportados, cn
o.uanto as populações sentem fome e 

l~eces~i-flade ~~ _ 'IJ.m +~~~is b.~o cudo 
ck vrda. (:Ir'twto bem; muzto · bem . 
Pà·lmas.. . 

O E~. P~E:S!·:!JENTE - Tem a ps,
avl'a o Sr. Licm:go Leite. 
. O SR. LIC.URGO LEITE - (Lê o 

·seguinte d"iscursoD - Senhor Pl'6Si
d~nt:::-, S'!s. Re1J1~esenhntes. seríamo~:> 

l'elaps-os no ci.unprimento do mancta~o 
que nos conferiu o povo mineiro, se 
não viéss(;mo.s, p-ela tribuna · da As
sempléia Constituinte, denunciar ~-
11::.;:a·c O .Ci~~ :2'.:J }:::-.-:::'.. em ts~rP.-3 .c1e 
Minas Gé.ra:is, no . momento -em que ~ :: 
pr.etrnde restaüra.r um regime dem(;~ 
crátko, d-epois da .tenebro~s ditadu~ 
ra, implantada pelo Senhor Getúlio 
Va.rga,s . 

.Se focg,liz:a.mos a sitt1ação d~ Mi~ 

nas, nêste inst::mte, é pol'que s;;ntim :-s 
a . i.ntl~.anquilidade e a insegul'ança, em 

• que os mineiros estão vivendo, pe}a 
contirmaçào, através do · int:::.n1entar 
João Ben .. 1do, do período mais neg;:!.J 
da polít-ica do nosso Estado, qüe fm, 
sem dúvlca, o do govêrno do S.;;I:hcr 
Benedito Valadar-es. 

O Sr. Celso Machado - Não au01a .. 
do. Há €X:.i.gero da parte de V.- Ex .~ 
Nada dl ... w ·existe. 

O SR. LICUHGO LEITE - Vár1s.s 
são a.s oiticas feitas ao Senhor GeLü~ 
lio Vargas. 

Inún1ei·os são ôs crimes ilnput.adcs 
ao Estad·r, Novo. De tôdaS" as criti.:;a3 
e de tc:dos o.s crhnes poderá. o DitadG.r 
se d-efendf,r , e se 1'€dimir. Entret~nto, 
de um crime, êle jamais se redimirá: 
é o de ter impôsto a Minas um homem 
que a ci.e!:gcvernou durante 12 ancs. 

O Sr. Celso lvi.achado · .Nã!J 
apoiado. 

O SR. LIGURGO LEITE Não 
culpo ê.sse ~ovêrno p_elo que ~eixou 

rJ.e fazer, f-Cl3 <w~ ~e e~c r..::-.:ia tlv-2.::se 
feito, ainda assim não te-1·ia causa. 
do tanto mal e tão gnmdes prejuízos 
às terras montanhesas. 

Acuso-o, isto sim, pela sua ação 
c·onscientem·e-nte nef~ta, inépt.~J. e, 
pode~se dizer, criminosa no g·ovêrno 
de nossa terra. 

Para que não se alegue, Qile fico 
ap-enas no teneno das ge,ne1'alidades, 
venho demonstrar, com dados ve:t·da
deiros, .a éra mais dolorosa de Minag, 
que podemos denomina1· a. éra Va.la-
dal·iana. · 

Enquanto os . jornais oficiais e :a 
Ré,dio Inconfidêncta de Minas apre· 
goavam e r;,pr-egonm as mar:wilhas 
dê,r;f:e ~ovêrno irresponsável, vejamos 
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8 1o.ealidade de nosso E~rt.~.clo .. no- to· 
ctulte ..z.o magno Pl'oblema. que é a 
::aúde do povo. Note-se que os da
ú'•'5, que o~·a, trago so eonhecimento 
c!c:.s S;;;nho.res Gonstituint.es, :to.ram 
colhidos na. Estatist!.ca · Oficial 'do 
~Iin!.s.téria da. Edt-;..::~çao. 

Em 1943, confo1.·me a fonte a crne 
~cabo de me refel'ir, Mü1\.\.s foi o &
taclo da Feder~ção que d€stinou a m.c
nor p.erc~ntnge.m à saúde púb!ic?.., -em 
relação ao seu . orçament'.l· - 4,1 (' . . 

O Sr. Coelho Rodrigues - E:lra 
prr.<:iso gastar dinheü·o no.os . ca.ssinos. 

O Sr. Celso 111acltaão - ~·· ::ó isso 
q ;Je V. Ex. a sabe falar. 
- O Sr. Coelho Rodrigues ~ Outt~'. s 
coisas citaT·ei. op~(rtunamente, ent:r·c- · 
elas o mercado negro do aftúc~u·, do 
.~:f:\1 e de outros produto-s, p.~ra érei-
c: t~ e c e r in te1·mediário.s. 

o Sr. Celso Maclwdo - Provoc:ua 
muito riso ... 

O SR. LICURGO LEITE - L\e~

p-endeu. Minas, para cada hr.bit;s.nte, 
em matéria d-e assistência s::mitária., 
a. insignificant e quantia de dni:; · crii
zekos e q..1arenta centavos. 

Enquanto ·que no Hio G:t!-tnda {to 
Sul, São Paulo e Par:.:má, ect~~.ü.• .. r41. 
pa:::a cada 20..0QO K2, res~Jectivr~mf:h
~ .: , I:.ov.:c . oito e cin-co Postos dê ~:i
~~iene, ·Mim).~ ,pobre Min?.s!) po.ssm~ .. 
apenas um 

Com ret:iÇãv a P ostes . de Sa\lc'le-, 
::1.inda é o no...".So infeliz .E,st ado que bs 
:Jc.::sue em · menor número., is::o. é, 1,.3 
v~;:a <:~. da 500.000 habitantes. I 

Ns.s principais c8tp,litais do Brasil 
a mo.rtalidad-e pm· 10.000 hs.l'Jitanks 
pa.::.· varkla,. cc.que1u·che, dii'tei;h, sú
r3.mpo, febre tifóide, e!:car1atina e 
:nening'ite, mo~éstia::; essas dr. isola
m ento obrigat ório., vai (1e 3,7 . ern 
Salvador a. 12,8 €fi B ::lo Horizonte·. 1 

f: ó mesmo na mort&lidade . é que 
:Mína.:s tem supremacia. e tsto se deve 
::;o fato àe cont.,.r o ncs~o. Est.aelo den
tre todos os ela Fede.racão. com o me
nol' número de leitos ein Eos.pit:.:)l .r;e 
Isolamento, }lci.s-, l}a-:a ce:da 125- . {JDG 
habitantes, lVlinas àis.põe. ~:9enss ele 
um leito. enqua nto o Est;1do do E~pf
l'ito Santo alcançrt 15,5. 

O Sr . Coelho Rodrigues ·- E' pre
c i.~ o not~r que Minas pos.~ui ~) mc:h o1· 
c Lma. do Brasil. 

O SR. LIOURGO LEITE - rrôd? .. s 
2 . .s moléstias t êm, em Min~.s, vasto 
r"·am1X.1 de pro!ifzr2.çfro, pó.i·qui:: 

P3!a. R tUJ:'l?.~'f~l1.k~ .:, T1~0 há :-t.r:x.a·.:0-
l}: :unento a.nti-t.ubercu1o'so. O . I.'~~t::tdo. 
1-:.ã.o custeia kitos em hospitais. 

Impaludismo -- .Há mais de ~o~.ona 
impa.lu~a.d<lS !:Jl1 todo o. EstBJd'), não 
havendo. se-rviço de <."'ml.>ate ~ ê:~s-e 
mal. · . 

Bouba. - SupJ:imir;;.m-sc vârios P~>SM 
tos dentre os poru::os existentt~s. 

1\tal de Chagas e Bócio Endêmico-
N~·nnuma. assistênci.a. ' 
Brw~eJose - O govêl"no a importem 

e difundiu e-ntre a criação- e v · .ho~ 
mem. 

Verminoses - Aboliram-s3 c:j s.tl· 
"~:kos 1Jrofi!át:c.os e curatiYó.~. . o s·r. Celso lv.f achado - l<.,o:::3.~1'l: 
criados m.unel·ooos centros de .saud.e 
C'nl M1n~s .. v. Ex.;', não estã df::en ... ~o a 
Yei·dade dos fatos. 

O SR. LIC:HGO LEITE. - E na r a 
a Schistosonx.~e, qne üú-esta exL~:r1.sa. 

Zona do Estado - nada. Sü1J:·uJ:irs::n- . 
~e os .servicos ~.:: vacinação pr::Yentivt1. 
~char.am·~~e muitos pos.tM de hi ... 
giene. 

Ai temos o qus.fuo l'esm;,lido do C!\!C 
f~Ji a atuação do Sr. Benedito . Va1a~ 
c1ares, C'Jm ~claçáo ao mais transéen
ci-ente inte:·êsse coletivo -- o ~:we d:Z~ 

l'~.s.peito à vl d i:t. e à saúcie d ;) J.>~'VQ~ 

uma omissão crin1ínos..l\ e cou1pleta. 
O S?' . Celso Jl.IcchcuJ.o - V. Ex.~ tew 

rá a. resposta. 
O SR. LICRGO LEITE - E.:;pe-ro 

com muito m·az;cr. 
O Sr . . Duitzte de ·.uesq1tz:ta ~~- v: 1.!::-o:.~ . 

não pode conhecer o que se passa Pm 
Mín~s Ger:-.:.:: , r ::::-::,· .. ::; ~.-:-:: ·.l ::::-;:-:!!::: : 
en1 S. P2.ulo. 

O SR. LIC'URGO LElT:E - Estou 
8:gmnen~ando cem da dos do Min• :;:i 
rio da. Educação. ~ .se ê~~es dados ... 
"troca'm-se a,zw.rt.e&: e'J.?;tre o.<J Sr::; . Ga.
b.riel Pa~.<Jos e DwJure de Me.:s.qztita'} ••• 

O SR. LICURGO LEITE - S :~ r:~~

H'S dado.s não têm valor C'::•no oticia:s 
(~ue SRo. . . · 

O Sr. · J'uscelino Iiubitsch~k V. · 
Ex.n. está ::e r e:t'eri.ndo a J.no~ é·stiss Cli..·E.' 
e on.stituem en ci..emi:.:ts g~!:H'J.liz·3.da;.; 110 
pais. S:e V. Ex.:r· licl~~· R!;;rtn'l! dia, éo:}l 
os proble!113s de ~.~ as~e p·ú~I!c-:t. há ne 
ver q-ute ainda. temos Qe eaminllar e:.::
t f'l1Sa ment~ p~1c:. cic-htL.'"lá.-lca, porque 
sán n1ais fn.üo aas dtstit:ucia.~ m1;é·<~&1 
c d":.'.;; dc,es1·tos do ~r2,sil diG que dfl, fal .. 
t ':l de 1·ecu:·3cs e cTe cuidados elo G n
\'êrn o. 

O S:8,. LICURGO LEIT E - O fal~ 
é q•!·~: não c:u:1i;.1ha:moo eoisa a!go.\mJ. 
!'l'L 12 an.ç!S. · 

o Sr. JHscelf.no I5.u7:)it3r:he/.z -- ·o· 
Govêrrw do Sr. Benedito V;~Lliid~uf-~ 
criou inúmeros po.stos . e centros de 



$8/Ucl~ ·p.or todo. tt ~~ad·(l). Em Belo 
Horizo-nte,. a que V. E}f.a e~p:ecülmen
te alude, 1X!&~o Z:ü:rmar que, só po~
to.s m.édieos, criei m·a1•<> de 30, qua1'1du 
P:::efetto,,. e, ~sse.'!l po5too 31!'.e1}~~hUlíl a 
1óda a po}m1ação com a rr.a.ior efki
éncÍia.. n:~Jo. Horlz.ônt.c, , p.eb seu cli
ma. 0Sll~cial, com.o ha ,o::.leo. fci Jem
b:t'.1cio, l ciõ.ad,e pxccura,da LJor g;rar1dc 
Llt.írn:ere>. de e-n.fêrmos, que pa.r.a :3:11 
a~orre.UJ: cte todc.s ~ pontos do BraztL 

Q; &R;. LlCUR.GO LEITE - H:e~

pondtlrei a V. Ex.a. na co.ntu1 ua~ão de 
u1:.eu c:U.s.curso. 

Q Sr. José Banijtícia -- O Sr . Re
p.r$entante l'ubitacb.ek, há poücos 
dias, 1·eclamou, ein nome dos come.r
ciá;.rjos. c1e BeTa Hm:lzonte, cantra. a 
falta. de h~:J5p;itais. Pé.'\.!~ a cura ãe tu
b.erculosw, e ago.ra. diz ·que a c apita 1 
cn:t~dra. eJtâ. cheia. de ho-spitais. e pc..• de saúdo. 

O 3r. Jusee.lmo Ku~1JitseJ.,,el:; - V. 
Ex~~ 1-ea:t'inna o ql.liJ eu. dk*l, aq:ui: 
Eelo. Horlzonte, d·e.'\.'i:do. aa seu clima, 
é procurada por inín:n.e1·o.s docnt6:s do 
todo o Braflil, e, ev1cl:ente-m.ente, :ae1o 
Hê.rizon~. não pocie.:ria. resolver o Pl'O
b:lema da tuberculooe no prl<Ís. intell'c. 

O SR. LIOROO· l,EJ:TE - Enquan
to se canalizavam, Sr. Presidente, m;.
}.hôes de cruzeirQ.s para ohrss !ux:.lt.)
sas. e adiáveis, fcch~l/V.~b·Se granct~ nú
mero de PQstos de hi~·iene :por to® o 
interior do, Est~Q.:a, em Z01las às vez€3 
eem o !l'leno.r recurso ll:l:édico e illfc.s
ü!d.a.s de ma:lár1a · c (mt:r:r.·s t!';nfvet.s 
moléstias. 

EnqtL.-vnto. e g·ovêrno co·tlstnü.:t cas
sinos, para r~ift?io dcs govermwtes. e 
~fremta à misér~a e ao ~ofrilntnto Elos 
gl:Z· ~rr.adC}s,. dt:ixav~hse- n,o mrór. catr.~o
}Jlr:.:.to ab~nclon.o, com medidR fi'" CC'O
nomia, já úão digo: a. ~aút:le, rm<:~:s a. 
prõpi~a vida human~ .. 

2-e o Sr. Valada.r.e.s ti.Ve8s~ mu pau
eo d_e .aprêe,o pelos· seus st!me-Utailie·s, 
ba~·Lf .• .YÇL um_ terço do- que . ga.swn · 11:1 
r1:'tn~t! UG%o ci-0 Ça&Sino. 3~1n.e~io de 
Ar~?;X:-3~ t1ú.J:.l' · c.OD.'3tJ.'Uir 50 hospita~s c:t: 
1 lllilllão de Cl'UZC~l'CS CRdD. ·._:::t:c. 

Aliâs, S.r. Pr€s1der1te, um do.; mai:~ 
arclc:ioso~; :.;; ~ü: asorel!i do Sr .. B::fm di~ r: · 
'h!Rd.~E,;s, o Députado. Jn·· c.< ·.!!'.'· :r~~-!
hi~~ei.lí':k . c~.mrr.::.Eau de r1:í~, ;c). n::s
t.)jl, Cà.mara, IJa. ~e.ssfw de zo. de ab'ril 
último, que em Belo Hm·izonte não 
lurvt~. ~Ioj.amento pk!.ra tub€rculttsos. 
Y.:>:oleros~ .cqniis.são, que ~uu.ioto· ban de
itne o govêrno que tivem>0s, :pois, &,e 
a nc&a O.aprtal n-ão. cUspõe de ta.if> 
a!cjS..m;etJ.k\S. é po:rQtte o Govê1-no, q:u,e 
ii'l!l!':ri'('itcu 1\~inas dt1r~n11te 12 ancs. a.:J 
mws ll-e ~!J.',dar, e~mv- devia, dé.\ic.Sf) 

gran~ .~~1Et, P!'e>.fe.riu. co}11 .~-~-Wri-
1'iciü da saúde d() :povo; de-~vün· , p?;rq, 
a Pa:mp•ulhà, ern construç~. o, ele C8.s~ 
sinos, Clubes Náuticos e Ca. s&~:; de BF,i
le3, ct..ezen2 .. s de mill1õcs d:ê eruzej.J-•os. 

O C'r. J'aci Figneimclo - O ]ulg~
n'l·ento do gov-êrno B~nedito Vp,.}:ad.~1:

res, :;~~plicando gnmdes somas de -G.~

nhf')1'03 públicos na con.s.truçüo de .Ci~:~~ 

sirws 111eT·ccsu ag·ora a concl.em:.~,:á!' 

f onna:l 1eHa p-~lo Presid:c::nt e Gen r r a 'f 
Gaspar Dutra> ab.o1ind.o definitin.
ll121:te o cancro do jôgo em todo o 
p:ü"'. 

O S:r. .lw>celi?uD Ku7JU:::chelc 
Oportunmnente, virei, em d:is,curso, 
ec,nte3t:::.r as a·cnsa.ções que V. Ex." u::~ ~t 

fazenQo, nN~s. no: mmncr;.to. qu~':ro 

~pena3 d>iz-el!' que Belo. Ho'tlizon',le apn:: 
sen ta, ho.j:e, no. toc::.nte à as:s!.stén:e·! J. 
so:L·.:h:ü e mérlk~a, mn ::;erviçQ não igua· 
l~do em qualquer ot:tra dclo.de do 
B.ra::ll. Essa. ~-Cl.!J.!::o.z~.o que VV. Ex.'1 

fazlml. revela o d:;sconhecinv~nto pro
fund0 da si:.tu.2.Çã.o. e· flt.:~e 3 p:~n:?.s Ü.€E.c
ja.m fazer .sen::aoionalismo. 

O SR. lifCURGO LEITE - Espno 
<1ue V.: Ei a eonstga . destruh· e,ssas 
acusaco.~.s . 

o -Sr·. Ju.sceUno Kubistchek --
0. Deputado· J:osé M:mteiro de Castro 
que, rH~fJta tribuna, fêz várias aeu.'iP..
~õe:s .ao g'CPVêrno de Minas, já est~ cem· 
test~.dlo. Peço permissão ao orador pB
ra le.r tel·eg:rama. q.ue reecbi, ho.je, de 
uma das efdade.s cita.d?. .. Ji por S. · Ex a · 
e nljO-.<; di27eres .sã:o QS seguintes:· 

"Contest3!nd~ fantasiosa afir~ 

maçáo Deputado Monteiro CB . .Stl'o 
de q,u.e em Andrade existe máeiul
na. ditatorial vg soli.eito prezRdo 
colTeligümário d:esnwntir tão fal~ 
sa aürma,ção pt. Col0co dis.JXJSi
ç.@.o 1·of e1'ido Deputado pass~gem 

}Jara v1e ~ndradas onde tel'âl opor
tunida.tle constatar pessoalmente 
clima absoluta liberdade todos os 
})fU'tido,s € ' seus correJigiO·l'l.ári·OS p t., 
S auqaçée-s dg. Dr. J'o·sé. JO!!:{}'lti1n 
.'ftorrtt:.~.~ An.dr(f,de. Presidente Dire
tó-rio P. S. D .. " 

O Sr. Monteiro de Castro -- N·li-o 
aceito o convite. porque arrisco a mi
nha vida. (Risos} . 

O SR. · I,ICURG:O LEITE - Ma.s, 
Sr:l. Consttiuinte-s.. não COL'l.Siste ap:~ 

nns nisto ·a. traged1a ãa no.s.sa desven
L l1l'aà.a,· tena. 

S:e O> desS.lJreç.o }Jcla saúde· pública 
por PtUte do· Gv-re1nador Valad·a.1~S, 
se f-ez .sEmti:r de maneii'a tão ca.lf.ur.Ut&
sa., não l'l'lE:no1· a sua ilwúlia com r.to
f-eréncia à- instruçã-o públie&. 
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Aí, . ci G:pe.tãculo ,que se descm:.tina é 
Yenl.!?.Ô.Z;:'.l':?.lÍJ:énte tcüe·b::os~. PosEuj

do d~ uma v:;:;:dadçira fobia pelo em .. 
sino. o Sr. Valadar.:=s; recalcado, úa .. 
tl~falmente, Iior algum ·complexo, re
solv-eu cultivu a. ignorância . do povo, 
dif:!.culta.nclo-!he per 'tcdcs o.s meios a 
~U?.. itisti·uvão. F:?.re>C3, até, qu3 SuaEx
cclência · ~ssim prc·c3dia, p:retendendo 
resolv·er um problema d~ c!·dem es.:rL 
h~.m·e.nte p·e~S09.1, nrr;a: VEZ ou2 não Ih~ 
era possível elevar-~e ao üível int~le.

ctl:al do EGU ·Estado. 
P2.ra quê a A~s·::mbléia p:.:>5sa aqui

hta!· o que foi a ·Ha. Valadariana, n':> 
oue diz 1'2 . .spsito à alfabetização dos 
nossos coestaduancs, passo a l,·elatá-
1::~. ba.s·::ado em dados do Institut<.> :B:·u
~il2iro de Geografia e ;Estatística. 

De 1.120. 000 c:l:iança.s -e:xist2nb:s em 
Minas em idade escol:::.r. 738Aco não 
Tecebem inst:uçã'J por falta. ele e.Eco
lC~.s. O que va1e dizer, nn.is de 65 por 

· c:-11to elas crianç2s min-eiras estão con
aenade.s ao analfabetismo; 7. 736 do
c~:n t·es primárics existentes em 1938, 
0m 1943 êsse número foi re·duzido ·para. 
7 . 643. D~ficultando o ensino por to
cic-s os mzi:;s, o Sr. B. Va.ladares che .. 
g·~ ao cúmulo · de lnstituir a cobrança 
de ' m ah'ícula das -e~colas públicas 1 I en .. 
qu:.nto remun2ra miseravelment.f~ o 
p:·.of-essorado primário. B asta dizer que 
um soldado da F'O!'ca. Poli-cial {!e Mi
ng,s p.2-1·c~be m~üo1·~ vencimentos C..'J 
qu.e .. ~ma profes~O!'a primária! 

O Sr. J1Lscelino Iiubistc7-:_ck , - · V. 
Ex. a . . estã co:~nple7c.m.ente engan ?.àtJ . 

O SR. LICURGO LEITE- V. E:\:.a. 
~a'be que uma prcfeE:.~cra p:rimá!:ia ru
nl.l ganha 150 cruzeiros pc~· rncs, en
quanto um wldado da Fôrr;a. Públi-
ca .pe~cebe 280 cl·uz.ei::.·os. ~ I 

: O Sr. Pedro Dzdra - S?. VI Ex.a 
fô5 . .s.e residente no Estado c.e },IinH.s, 
~ab€ria que iss.'J não é ex:tto. Ca c'ia 
Prefeitura paga como quer e €nt:::n
de suas pl'of.essm:as l'U'!'ais,· f!ile 1:ece
bem dos cofres municipais, e nã.S' üo;, 
cGfr-es do Estado. Aliás, a situaçãq va
ria de município a município. 

O Sr. José Bonifácio - Moro no 
Es tado d-e Minas Ge1·ais e pos,sr, in 
fc·rmar qu~ üma pTof·es.~ora públi-ca 
distrital em Minas. vencia 150 cruiei
lT ,c; men sai:;, . salário ctUB só foi -au
m entado às vésp.;ras da eleição. • 

O S1·: Pedro D1lt ra - I sso n a sua 
sua Pnfeitura, quando V. Ex a. era 
pref.eito d·e Barbacena, mas no ]J.[uni
cí:pio de Cataguazes, por ex-emplo:, não 
l'ecebem isso. ' 

( Troca.n1;-se ·n.-umerosas a;parte.s. 
O Sr. Presiàeni'e, jazendo soar os 
tím.panos, Tecla ma. att;;nção > ;· 

0 SR. PRESIDENTE - Sr.s. Ré:. 
present~ntes não interrompam · o 
ora.d0r. · 

O SR. LICURGO .LEITE. - Ccn
fôrto, a.s.::.istência médica e alime.ntar 
não há pa:·~ a infànci~ qu3. estuda. 
Os prédios er:co~ares estão no mais 
ccmuleto abandc:::o c muitos d-ê!es em 
ruüú.s,. CoQnfo:~me tive ocasião de veri
í'icRr, de.YEnào r .. ~~mtuar-se que um 
clêl-e.s, situad':> em Garimpo ·das Ca
noas, município de Ibíraci, . oferece até 
pe1igo d·e viàa. acs méninos que o fre
quent:::.m·. 
. Enquanto que em São Paulo, . de 
1S34 a 1944:, constl'uiram-s e . 186 g.ru
pcs e.sco1ar::s; €m lVioinas, em igual 
período, apenas 15 f.oram edificados, 
se·nd3 ce2·to, e.:Jtrsta21to, ·que· a terça 
part e do CJ.U3 o Govê1·:no gastou ·no 
Ca~.sino de Araxá, daria para construir 
100 grupcs escola:::es de 500 contos .ca-
cb um. · 

T ambém ao seu govêrno se deve o 
r..nicmile:m:=nto do ensin'J rural. Trans
!ariclo êst 2 €l!C:lrgo aos municípios, 
qu.e era até então ele ·eX·elttsiva r·espon,.. 
s~ büidade do Estado. não puderam as 
Prefeituras lV[unicipais supo-1:tar,· d~
das umas, às rendas parcas cte . qu·.'! 
d!Epunham ·~ cut.l'?-S à inepta ·RÇ5.8 · dc 3 
seus Prefeitos, e mais esse onus, dan..; 
do con1o resultado o í'echamento · de 
m~i.s de 700 e.s.!!clas ru:a.is,. em todo o 
Est:tdo. 

O S1·. Jusceli no Kt~biatchek - A3 
eEco.las rurais não sí3.o cu.stçadas :pele 
Estado, V. Ex.a. d·eve conhecer eE.::e 
fato. São as prefeituras que as crtam. 
e mantsm. 

O Sr. Glicério Alves - Naõa tenho 
com a p'Jlític?., de. Minas, . n sm com o .. 
Sr. B zn eci.ito Valacl?cres . Quero. at'le-
lla ~ cln .. 11m· d-po' ln-"""o· Vl."l . .._ 0 1. · A~·~ .. "' :.;, ...:. . C· .:.. .:._. .... .t : • ., .. l•v ..1. .~-

xá em ccm}):.>,n hia do Sr. Melo .Viana., 
e pos~o d<:·~ l8.r~~.r aue a. cidad·e é · ma
ravilha que honra . Minas Gera ts 
(palma:;) . · 
· O SR. LICURGO LEITE - Rc!l.J~ 
mente, mr.s para gáudio dos ricos c 
c~c 3 pot2:1!?,db::: . 

O E.s t:.:tdo je.mais c'Jgi. tou de qual
qu-er a~sistência s.cs me110l'·es ab·ando-
nados. . 

E p P.:- 8, que to.dos tenham o conheci
cimento ex&to da maneira porqu~ o 
Govêrno cuidava dêz5e pro.blema, 
tran :::crevo ,. sem comentários, a.s pala
n as t extuais do Dr. Alarico B arroso, 
.hliz de Menores de B.elo Ho.rizonte, 
que diz : "Os est abelecimentos de .as-
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i1stência de· menores .aba.ndonB.doo sã-o 
em . num€-ro muito restri.to e, além 
de exíg·l.tos, o governador . .fechou os· 
s&guintes: Abrigo de M·ertore·s, Es·cola 
Adelaide Andrada,' · In.~.tituto Jo~é 

Gonçalves; · Instituto Bueno B:::·andã:o, 
Instituto B0:1·ges Sampaio'. 

Além dos cinco citados por · aquêle 
magistrad·o, f.echaram .. se ainda a Es
cola de Pres.erv.acão Padl·-e Sacram-en
to ·e o Instituto~ "D. Bc:sco". Ik.ssa 
forma,·{) nosso Estado que dü;punh.:, 
em 193-3 - início· da éra· Valada.ria.na 
- de 9 estabelecimentos para menc
I'es. abandonados e d-eliqt:·3nteo;:;, em 
1945 - finda a malsinada ·éJ;a.- pas
sou a dispor apenas de dois, que €stão 
supe1·Iotados e f::E.m recu'.:'~os para. 
cumprirem sua.s fin::llidades. . 

O -ensino té·::mi·co também não ·es ... 
capou à f chiá · do sr·. Benedi.to Yala.
dares: Foi arl·a.zada a Escola de Apren 
dizes ·e Ai'tífices, ·mantidPv pelo Go
vêrno Federal, para em seu lugar SE'!' 
edificado um hotel cassino, ora em 
construção· ria P'ampulha .. 

Com . a idéi.a fixa de faz-er com que 
o meio intel.ectnal de Minas 8e· nive
lass-e .ao. seu, o ex-gov·ernador, em 15 
de janeiro d·e 1938, .em um só dia, Se
nhor ·Pr.esidente, suprimiu as E~colas 

N·ormai's de Diamantina., Cm·v.elo, 
Uberaha, M·antcs Claros, Campanha, 
Ibabh·a e São Domingos do Prata, re
velando-s·e, de.sas forma, um eximio 
espadachim no comba.t·e ao ensino. 

E, não se sentindo ajnda satisfeito 
em seus propósitos, fecha. também ; os . 
Ginásioo de Ubá, Teófilo Otoni e Mu
z:ambin.ho e os Internatos de Barba-

. cena e Uberláridia. . 
. dom r-elacão ao Ginásio d·e Muzam
zin..."'lo, perniitam-1ne Srs. Constituin
'ti:S, um ligeiro l'elato, po;rque êste 
caso ·é o que me toca mais de· perto, 
tratando-se, como .se trata, de minha 
teJ,·ra. . · 
· r•;und.ado e diri.giclo; por mais de 

40 s..nos, por um gTand·e e emérito edu-
. cador __J,. ·a :prof.e.s.sor Salatiel d-e Al
:ineida., o Ginásio de l\1uzambinho · 
}.iredavarelevantes serviços a Minas e 
~o Brasil. 

Tanto as~im que. em 1929, o gT.::m·
c\3 e sfluclo.so presidente Antônio Car
los, êste homem que deixou traças ina
p~g·áveis em todos os . municípios do 
E.Ets.do, p-ela sua bene.fka., modela.r e 
progres.si.sta . administração, r€conhe
cêndo C3 b::.nef.ício.s que advinham da
quele estabelecimento de ensino, ofi
cializou-o transferindo-o. pa,ra o . Es
ta.do, a fim d·e que ê.::te lhe prestasse 
1.un~ . ,as.s:is~ênci-a ma.is direta, pm·quan
to alé .~ntão o antl~o e tradicional, 

Liceu de Muzambinho vivera exdusi· 
vamente ·pelo e.sfôrç·o ·e. dedicação .. d-o 
seu grande diretor. · · . . 

E sob a :tutela do Est&do, mante·ve
se o ginásio s.té l!l37. M:::s, · chega,do 
a ê~se ano · aziago para todó ·o Brasil, 
:Minas _é . transformada em uma. ver
dadeira fazenda, que tem . ccrrio .ad~ 
ministradoi· o Sr. B. Valadares e cc-
mo coloncs todos nós 'mineiros. · 

·sob ê..s~e regime, era c6nsid-e1·.ado 
crime divErgi:-em os colonos do .seu 
.acirninistra.dm·; e ~ maioria do cm·p:> 
de-cente do ginás_io d-e Muz~mbinho, 

i!!~lusi'rc o S<!u Rei:tor, teve a desven· 
tura de incorr€·r ners~ "gra,r.e crime", 
cs!o~::mdoO:se ao lado do :grande ·cte
Ii1Ccl·~üa Araiand.o de Sales Olivêir.ê., 
na campanha da snc·.e.~são -pr·esidencial. 

Foi o OO.stante·~ Imediatamente· e!l
gendrou-Ee um .pr.ocesso àdn)inistrati
'Vo contra êsses prof:~o.sres, ·não se 
l!u:s dando oportunidade de qualqt:~'r 

defe&a, .processo que teve por epílogo 
um ominoEo decrBto do Sr. Vala dare.·;, 
trans:.t'erindo para sua tel'l'a - Par il 
de Minas - o Ginásio; e demitindo. 
a bem do serviço público, aquêle quJ 
haviam .ou~r..do dive·gir da ::ua oder.. 
tação p-:>lítica. 

O Sr. AureUano Leite - Indi~·cuti

velmente, São Paulo .ganhou o gra-n
de educador, . qu~, €n.tão Minas per· 
deu: o venerando sr. Salatiel de 
Almeida. 

O SR. LICURGO . LEITE _:. Nem 
meEmo quem havia dedicado m~is de 
40 anos da sua existência áquele ~.c;

tabef~cim<cnto, foi poupado. 
E hoje, todos êles expiam, fól'a C: :~ 

Minas O crime de terem sido altiYC~ 
civiccs e independ·entes · 

Doloroso · constraste: enquanto 
1\linas, por intermédio _ do seu mter 
Vêntor, expulsava. de seu território a 
Hgura -veneranda e venerável dê3Sê 
grande Mestre·, que é Salat~el de - Al
meida, São Paulo o recebia de. braços 
abertos, Ent.regando à sua S!ibia. dÍl'·~ ~ 

ção um grande ginásio da prog~l!sis
ta cidade de São Simão. 

Eis, Srs. · o tratamento dado pele -
Govê1·no de Minas ao nroblemá dE 
instrução pública. -

A verba d es•tinada à educa,ção e sa:ú. 
de pública era, em 1934, de 23;5· p or 
cento do orçamento; ·em 194·4, foi re-
duúda para 9,2 por cento. . 

E a consequência dêsse descahbrc 
gove!·namental está · no doloroso qua-

, tiro oue ora, apre.sento aos senhor':'S 
constituintes, quadro êsse . fornecido 
p elo Departamt.~nto E-s.tatistiço do In'3· 
tituto Brasileiro ele Geol?;rafia e Esta
tí.sti-ca: 
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De 100 cria.11ç~ .em .Min.a,s O~J.·ai~ -
66 nã ~ fl'equentaltl. escolas; li :tte..
quen.tam o 1.0 ano; b freqn{'.ntam o 2° 
:lno; 6 fr.equentam {) 3.0 ano e 2 con
r;luem o c-urso primllrio. 

Donde a çonclusão de q\le 66 são 
1nalfahetos, 1~ aprendtm a a.$hl.ar o 
nome e ~p~:;na.s lf.. !'l;io alt·abetiz.ados. 

Sr. P!.'.eSid~nt..e· ~ M'ina.s Gerais. qn ~ 
chegou a üfE ~ -t~~e.r às out,ras unida da~ 
da. Fa.ct~r~d:o r aó.rõcs m.ag·nificos ct.r.. 
.sua. in.stru•;.ão. ))úl.:J:(<~a. com. a sua. E::.
<X>liL de Ape:·!ei~:~am~~~ta f! seus lnsti,. 
tntas e..special:"'.:.l,úos se viu de r-:!.kn
tte .arraza;da nêsse patrimônio custo
~~mwntr. a.;::~:::lmas;,::tdc pe~o E~<C.l'ificio 
de mestre-s e .alunos, por um govà"no 
cp.:.e p~~çc:a Mlct::u como lenLt: ''Gc·· 
vernax é .:l CJ , •. : escolas". 

Nüs. se~s t,h,:·;.:os tempos, ~!. admi
ni8tnt~ Valad~n·es, com o nto ex
clusivo ele Pl'eparar o terren0 p:tr:l 
JW,.a camp~nha . c.icit()ral, ~E:-1 >T.t n, 
construir a Universidade crn 2ugar 
a~uado, m.as tudo resultou ern nr.dô,. 

Em compens..qção, a grande institui
ção, digna do momento e dos r;eus 
homens, já e~tava fundada · ;undo
nando cem largo suce.'~So- o ''C~u~si!w 
da Pampulha, retrat-o fi.cl de tuna 
mentalidade de govêl"no, triste aLe.::rlia·
do d() desamor aos dinheil'()S do p(>VO, 
z.udaz desati.o à .s.aúdoe es-piritl:Jll ' de 
t.ma cOlnUJ.lidB;de. de g€nte potre, ge1~.~ 

te boa, tra.ba.U1a-dore., l'eligioSB. e to
lel·ant€, atta.íd.a .à VGl·~.gem do pano 
verde e à tentação do gfl..nho fácil, 'por 
iniciativa crirnh1ose, do Estado. 

Enfim, Sr. Prcíiidf'Jlte, · nad.a · · jus
tifica a. .r.dminist.ração c~la,mitosa ' de · 
B. Valadar~. !.;[;,r,m me.'i>l'nD por ques
tão de ordem finan<!eira. éle 'O(>dia 
sacrificar, como .sa..c1ificou, a üÍi:itl·u
ção e a saúde do povo m~neko, poi,s,~ 
afirmq .. o sem merlo de conte.'it,ação 
test-emunha pe.ssoal que- sou dêiS.ses. 
fatos -.- o cHuheiro do E~tadQ gásto 
nas loP..gas e escandalof.>at:; ~ilias1 do 
Sr. Valadares em Poco.s de Caldas 
daria, estou eeJ.~to, pai: ;i, minm.a.r 1 de 
muioo a situação angu;~ tiosa da nos~a 
gent-e. 
Enf~m. Sr. PTesi:d~nte, chegamo.s ~o 

término dê.s.'H7s 12 ano.s da. malfadada. 
administra..ção, onde naQe. se fes, o·u 
J:U>ellwr. on<ie tudo se fês ern p-Tejui .. 
zo da. in:rtrução e suúde publica. 

Enquanto que em 4 anos de ma:.'> 
fecundo govêrno o insigne estadista 
o presidente· Antônio Carlo.s cria v (.L 

em noss.o Estado 19 escolas norma.is, 
4 ginásios e 3.002 ~scolas, 3 quatriê
ni~ fora-m d€dica.c1os a.o .. arrazamento 
dQtllfla. gNmd~ obra. 

N•Ull!Ci- . se ~u · t,aptÕ dresg;ovãrno e~ 
u.m. govêl'll.U tão loz~o! · 

Pen::9-vamos, çomo toqos, qúe e.s~a 

éra de ba~tardi~ :política. finrh.ra·~e 
em 2 de dez.emb1·o de l945. Mas a. UQ:)· 
sa ilusã>o durou pouco. Se não volto1.1 
pa1·a Minas o Sl'. I B~~1(u,iit!> Valada.-1•, nOJneou ... s:e para gç;rerná.-la., um 
hom.e11n feito a lma nró!JZ'ia imagem. 

Nomeou-se q Sr .. João ~eraldQ,qU~, 
acumpliciando.;se com .os c.rünes CI.·'J 
seu .ànteçe~lS~l·, não cuiàQ\1, .at~ ~o~ 
ra. senão de fazer poJí;iica, na. zua mais 
baixa cone-epc,ão. 

Em vez de :Pl'ocm·a.r cnnsert~r os 
destinos da éra V~lW3-~·~ana, ~o con
trario, dá-lhes ainda m~ior. COJ:PO, tle~ 
~acreditali.do ainda mais a nos~a lá ' 
t.ã.o des~creQitadu. Minas. 

Ctüd;l!ldO, -a-penas, cio · m·epaJ:o d~'i 
próximas eldções ·estad~ :sá.s; fi s.ep.llN' 
Benl.ldo 3ciu,:;t~, no mo:nenw .~ D1á\;rui-
n:A. gCVE'l:'ll~ffitmÍ&l.. . 

Para isso~ revoga, por exeulPio. sem 
qt<alquer <:-xp,liçação e sem Q 'lllt\nor 
re~peito JK~ optuiio públietJ.., o ~iJi·_' 
ato do g··o~ét'no do ~mbal.'.g.at'!or :Ni .. 
r.io :aat7~ta, que Cl'iou .:1 iJPlÍI..:ia. ti~ 
c2 rnit'~, ;o·•xel'.cic.\& po-T J.if&har~is. 

A~.::~!m r:• ocedeu, porq 1~ quer tér na-c; 
mJ.~ a: J:i' :-:· H,);t' QJ.'ll')la po lHL· a, oo q üt;; o 
go1;-êrno sca1:p.re di-spô.:; e ql:!.~ silo. sem. 
Júvid9, {..S del:egado& a..:.., 1·o1í~i~ dos 
municíp.io.s, qtt-e, eM .Mi.il. · ~. têm a. sua. 
mis~ão, cdr:o -ene~4{e> C'Mi~.,1-eiaJmente 

r::o!ftico, "'(:'llipt"e obediM1Jj;:;~ !to Inllruio 
elos l)l''::I~!.1ns. 

Nact~ r~.·~udou em MJJ,tf, t.l.ldo cc,n .. 
t.inna. como antes~ N~m IDe$roD a. Iési
dência <lo govêrne>, pois sendo no Rio 
an:~iga..mei~t.e, no Rio ·ü-c.1. 13· cc;nt:"' ~t-'..la. 
:"fada .. se faz em nos.so Estftdo s~n:n o 
bene.piácito do seu ex-intetvento.r que 
}:!.i:cda. agora, mantém ao s~u lati~ uma 
equipe de funcionários ,9íül!cos minei
ros, como sua assistenLe int-o:ectual. 

Denunciando o oontlnutlsm.o da po
lítica do sr. Vala.da.ros em Minas. eu . 
c' faço p;.ua charnar a. atenv&o do 'sr .. 

· ~residente da. República., :9ara qu~ nã.o 
11ra.ti,que contra o nosso Estado o ru-eg .. 
mo crilne praticado por G3tú1!:> Var
gas. 

o que :faço, neste instante, é. al-er
tar; os resoonsáveis âi::o~tos par-a. a. 
trisLe situa.çâ.o em que nos encontra .. 
mos. E, assim · fazendo, transpc1rto 
p~·a o meu di!:curso as sábia.:s pala~ 
vra.s de Rui Barbosa, para. que os nos .. 
1:·o.s homens núblicos meditem sõbre 
elP.s : "O que.-aqui está, ,PO.í:'ta.nto, €li1 
.eq'u.ação pro1~osta. ao Brasa e ao seu 
Govêrno, não é a. .P<'!11Uea, d-e 1.nna 
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€·~elção! é :J... salv.a.çâo de um Estado'. 
UiJiüito bem; muito bem. Ptc,ltr'.-!ls ) · 

(Durante .o discursv do Sr. I,i
curgo Leite. assu:~ne a. presidêncià, 
o Sr. Otâtrio !Jf angáõeim .. , 1. o Vice
Presidente. que é posteriorrnente, 
recJ.~S?tmiàa pelo S7·. · 1V! elo Viana .. 

Presidente.) 
' 

O SR. BARHETO PINTO - Se:.. 
l11lor Pre21d2cnte, pc,:o E~ pala vnt, ~la. 
.ordem. 

O .SR. PRESI.O.EN'I'E - T~n a. P~<-
1~ v ra. · o nobre Rcprer-entante. 

. . O SH.. Bl· ... RRE'!'O PINTO (*) 
(Pela ordem,) - Sr. Presidente e 
E~'régia A~2~inbléia, :;-- coafes:2o que 
!'ui bus~ar o Sr. B,:,mdito Vslaclan's. 

Pcucis vEzes te-nho ido à Ccmi3sào 
d:a. Gonstitui.q'ãQ, pl·indpa!nY211te quan
do falt.nm poLiDOS mint~to.5 para o t.Q>r
millo cü.'\ se.~·:-:ãc. Se·us hcriZadcs m·?-Úl ... 
bro.s ge,3ticulam ~!. e tal men'êi.!.·a, db
cutem de tal modo, qu~ l'Eceio pre .. 
sanc·iar um pugílato parla1I1entat. 
Será o c:I.lor dos debates constitucio
nais?!. •• 

O Sr. Berna.rdes Filho - v. Ex.~e
lêncía não de v~ trata r assim a Cü
rnis.são da Constituição, ccmposta óe 
horrt{''11S dign·cs de to::~o o re,speito, in
ca:Jz.ze.s de cena dé ))1.lf,'il~. t~:>, e qu~ 
rstãà trabalhando para o bem do 
Bl·asil. 

O SR. BARRETO PINTO - O pu
gila.to p2.r '"' mê!1 t a r é nmito dif·er·e!lt·:: 
ao · pug·H:J.to dr..s rua.s; a::.s·.?.melha-se 
~~o que· virnos assütindo no re·::-into: 
PRl'ti:tâ-rics das fp.,çóes. antagônicas · de 
M~na3 C\i::;cutEm, dando a im
pl·e.ü5.6 ô.e puxila.to iminente e tudo 
ac'-l.'ba bem. Confesso, po!"ém, qu·e fui 
a visar o sr. B-e'n-erlito Valadares de 
que h'.ivia chq;;a·do a sua hora.. 

O SR. PllESIDENTE - At~nção! 
Peço ao · Ecbre Repl'csent.-ante ·que
abrevie suas ccn..sid·cl'&<;óe.:;l potque há 
as;,tm to U..!'~ e r~ te a t ra t.ar . 

O SH.. BARRETO PINTO - At-0n
der.ei a V. ·Ex,~ie.., S:r. Pre,sid:entz, 

o Sr. B::nedito . Valadar·es iiz.ve a 
l2alclade de ·ctizcr-n~·e que está cem sua 
ci·Z.f-e.;a. l:>1'·'epnr~d'a, pronto, ciispc-3to e 
re:::olvidc a c-nfl'".?nt.ar r.s acusações 
cru~ ll~G . fuz-~m. Mas S. Ex.a - que
l'O faZ~l' jm;ti:;a, s :: rn fevo1· s.lgur.n e 
a.bd.a. <:cn.;;ick ~·anC:o o aparte do !32-
nhor B€rnard~s Filho - é um àcs 
e2:po€-nt-~3 · da Comüsão· de Consti
tuiçã-o qu~ -e3tá ctis·cütincio f.ssunto 
sério, cotno o .que diz re·speito à Jus
tiço · Elzitoral. 

(*) N~.o foi l'ev.i.Sto p~lo orador. 

Passo, agora, a questão de ordem. 
Faço um apelo a V. Ex.&, SI'. Pre .. 
sirlentc, no sentido de que int<:-rc~:ia, 

j:.mto ac-s Ministres d-e. Estado, ao 
Pz-eieito do Distrito Federal e ~ cs 
preside~nt~s das e·nti::l.~des · autá.rqu~
<~:?, .s ·para que reDrmndam acs · r-E-que-r~
merrt();s de informaçõ~s que lhes têm 
sido enviados ne:la i~ssuub!éül Cons-
titi.tint-~. · 

Já aUnci·em a al;;umas d·::ze~1~;:; e é 
c\:Jlcroso verifkar qut; . ainàa n5.o lo
!2Ttl!·am r{>,iuosb.. A única resposta 
(} u-e o.htive:n1cs, do Sr. Minis tto J oãa 
Albêr~o. aind?, nfro foi st~bnúti-da <>) 
plenário. "S. Excia. pre..c;tou m.tonna
çõzs pol'que alertauo pela impren.:~ 

cJ.iária. o "Correio da Manha," d::: 
hoje; em brilhant:= eô.itorial, ch:Úna. a 
atenção para. o assunto. 

A;p·ad€ço a V. Exd~,. m.e ha.ve·r ~cn
à-dl~o a paLa'\1-ra. nf.sr.es últimos mi-
nut~Js e vou aguarcJo,r, nncioso, a de
fesa do Sr. Benedito Valadares, na 
próY:ima . scg-J.nda-feira. 

Renovo meu v.peÍb . no . sentido de 
que V. Excia., particuhtr, oficiai ou 
oficiosamente iriterce.(\a para que as 
resoluções desta Casa ten'hain o de
vida act;1:tamento e sejam atendidns 
imcdiatamEll1.te. Devo acrescentar que 
o requerimento por mim fol'mulado 
ainda nao chegou às mãos do Senhor 
2.1ini6tro da :t-,azenda. Contudo, S. E..x
celência já declarou pe1os· jornais qtte 
mandara aprir rigoroso inquérito sô
bre o escandalosíssimo caso do con ... 
trabamlo de pnemnáticos. 

E.ra o que tiúha a dizer. 
benlJ 

CMu.i..to 

O S~. PRESIDENTE - Atencter.-:i 
a V.· Ex."', oportunamente. 

Foi enviado à Me:-:a o seguíilte lê~ 
querimento: 

A Comissão incumb).da de ofe1·ecer 
·sugestões ao Decreto-lei que cogita da 
"I"tmdação da Casa Popular .. requer 
a V. Ex.a que, ouvido o Plenário, de
termine o ampliamento das suas a tr! · 
buições, para que possa não só of'e
recer sugestões ao referido diploma 
legàl, como tambéin examinar e apre
sentar relatório sôbre tôdos os assut1 -
tos que . inten~ssem ao ·problema !la. 
hsbitaç~o popular. 

Requer, outrossim, seja eleviMlo o 
nú~ero de seus comp?ne~1tes a :fim Ã~~ 



r;ue delt~" particlpsm os · reprc2e:1tan~ 
tes de outro;; partidoB. 
S~Ja · elas Sessões, em 3 de ms.:.o r:~ e 

1916 .. -' Arnc~ntl Peixoto. - Jodo Bo
t J.U'i.r.J. - Crepcry Fr~~~~co. -- Oswc~~

rlo Paci~eco. - José An:;.~:ido. - A.. 
ÜJ:pl'lin~l'. 

O 13:EZ.. AMA'f'~l~L PIJIXO'I'O - Sr. 
F:·:;sident2, p:=ço a pakvl'a, p2!a or
C::~m. 

O SR. PnESIDENTE ~ Tçm a 
l···~'L··r.. o no"'''"' Rei)r"'"'"'r>·''""'J·e .... '/ ....,, . . U-v. "' ._...,..,... ... _L;.:NJ..LU • 

O S-o • A'i\ !I' A'-' AL .p+<'T"""' ..._.,o .&." â.. l:v:l. _ =-.Zl.'J'L · 

(Pela ord€1n) - Sr. Presidente, 
nos parcce!ldo ac:r·~B.::o lim~tn.r o tn
b.:1lho da Cc:mi.s38.o encai'l'Og3da de· 
rt)re.<;en·~r.r sugzs·~õcs ao D~cr:;t.o-H;i 

sôbre . a Fundação ( El. 0:1.sa Popular, 
julp;a:nos conv?niêl1tc pe·dir l\ As
s::mbléia e.n; !)lle liozs.::.s atribuiç:5r:s, 
proporcionr.ndo estuc~o mais comple
to do prob1cr::t::t. 

Os p.ot~~os clias ~e tr2..l:alho silencio
so que ti·v"emos, possibiEt.aram-:1os D..va~ 
lbr o grande ínterê~se que o as:::u:-:.
to c.lesper-~a: 

Caso a A:0:;2nta~i::i. cc::corL.~c na ::..~11-

pliação dos nossos poder2s, também 
ct2sejamcs se eleve o nümero de C0!11-. 
panc1 ks da Comi3são, pois é natur;ll 
que bs partidos, n3.o contemp~'ldos 

na s:..m form~.>.c)i.o, scj~m t.2ombém, aten-
dldos. · 

São os mc.tivos que nos levam a 
ft:nnuhr o requerimento que V. Ex.':\ 
~.:: aba ele ler. <Muito bc:rn .) 

O SR. PHEG:!:DENTE - Os Sc
n~lOres que aprovam o r2qu:::ríE1:m'~ l) 

(a ilustrê Comi:;::8o, qu:;iram levan
Ln·-se. <Pau:~ a. ) 

Foi aprovado. 
Vou designar, de asõ:·clo. com os rc. 

p~·e:i~nts.nt ~s de vál'ios p2.rtidos, e o 
presidente da Cümis.s~lo , os respe0ti
vos .membros cujo nún:.ero não foi · 
fi~:ado no requerimento. 

Sôbre a Me;::a acha-se ainda um re .. 
CJt.terimento, pedindo um voto de nesar 
pela morte do Sr. Minif::tro Edn1undo 
da Veig·a, assim coDcebido: 

Requeremos à ilu.stríssim& As
sr::mbléüt Constituinte l!m veto dü 
profundo pesar pelo· faleciment0 
do eminente Ministro Edmund·:J 
<ia Veiga, nobre clcl:ldão que a:.:.· 

(*) Nã.o foi revi.s to pelo orador. 

1(}3-

sinalou . sua vida com inúmeroi 
serviços à sua Pátria. 

Saia das · Sessões, 3 de maio de 
1.!3~G. - José Bonifác-io', - Gu-
br'iel Passes. - Licurgo Leite. 

- Monteiro' de Castro.·- Lopes 
C anç;,.;do. - 1!1 a rio Brandt. · 
B:.;marcles l:?ilho. - Ottiv'id ~fan .. 
gaõeira. 

O SR. ALFREDO SÁ - Sr. Pre
sicL:::t2, peço a palz..v.ra., pala ordem. 

O SR. PRESIDENTE - .Tem a .pa
la Vl'a. o nobre Repressrttante .. 

.O SR. ALFREDO DE SÃ (*) 
A:.Jl'onito, S!'. P:rçsid8nte, · os últimos 
.minutos dJ. [;:3são de hoje psJ.·a . me 
ma!.üfestar sôbre o voto de ·pesar so
lidtJ.do pelos dignos represent3..11tes 
rnl:o;:il·os . . B:·a. m eu int·~üto t'equerê
lo, m ::s SS. Ex.ns. me antf.~ipara'm. 

I\rãa obstante, desejo dizer c~u~ a As
E.::mbl§h, a}~r~v2.ndo-o, fará · justiça e 
p~· :.;sta:á me1 e·cida. homen~.gem 9. me~ 
m6:·~a (e ilu.st:·e · mineiro. .R::firu-me 
a Edmund~ c:a Veiga oriUndo de f.lr.ó.i
lia, que t2v2 npi'2321ltação no Império. 
D2scendente de Evaristo da Veiga, pu~ 
rXc~.::t.1 ci::tq1'él:: pe:·fodo, ·~:mtinuaíio 

por Xavi::r da. Veiga, grande historiF.I.
dor, autor das . Efemérides Mlpeiras, êle . 
pró~:'io, Ednnm::lo ela Veig::> •. filho · qe 
antigo pr~sid&nte dê Provir!cia, · foi 
d2putaC.o à CGnsti t:.:~:r..tê de 1891, p:::o~ 

L.:ssor de Dh·eito e muito ilustrou o 
Cc0.1T2sso Nac:onal e a cátedra de Di
reito Constitucional na Faculdade de · 
Direito c1e Min:1.s Gm:·ais. 

Edmundo da Veiga, que o:1tem s~ 

finc'..l, roi hou:em que teve nobreza 
de espíri co e verticalid2.de de cará,ter 
t::.:::na::J.clo-ze digno da admira~~ão e 'Jc 
resnelto el e to·dc3 os concidp.dão.s. 

Ó Sr. Barreto Pin:J _: Do BrasÍl 
}~ :~f: : rc. 

') SR. ALF'REDO l')F SA -O ·Sr. 
· E:::!mtü:id.o da Veiga p ' ,"~tou assinE.l?.dos 
se1·viços em cargcs públicos, tais ~como: 
Di~·t: r\Jr da Impre:ns;;t oficial, em :rvú
n ::.s G ê!'ais; m ai.) ~arde nesta Ca .pl· 
hJJ ecmo chefe da C::l~a Civil d~ ·do.:s 
11resictentcs ela R epública, e ültima. 
nE nté, cDmo íntegro Ministro cLi Sn
r·:· ::ro• Tribunal Mintar, onde . üve 2. 

( * ) Não foi r evisto pelo craêlcr. 
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felicidade de conhecê-lo e ad!l"'irá-lo. 
P.:..ra esta grande . !!gura que desa

parece, Sr. Presidente, venho ped-ir a 
V. ~x~a. um voto de pesár. · Subscre
Vt'nr:o o pedido feito p~r out:·os repre-· 
sc:m~·a::"ües, afirmo a V. Ex,a que, ne:-:
t:1 tninha ex:pl·e.s.são. me faço int~-r

p:·eta perfe~to, não só da bane':! da c,o 
PSD e do Partido R~publicar;o, cor.w 
;;ambém de szntimento de tôcla u. po·· 
pulação do E::ta do de Minas Gerds. 

São :estas, Sr. P:;:esident~. a3 . pal.:.t
~ras coin que justifiCo o voto de pesar 
pelo ·passamen\:o. elo Mihfst:.:o. 'E'~mu:ndc 
d:t Veiga. (J."'iuito bem) • 

O SR. PRESIDENTE - Os s;;nho· 
res · Cfl.H~ aprovàm o voto de pesar pelo 
f.llecime:ato do St. Minid:oo Edmundo 
da,. Veiga; queir·am lev~nt~u·-se. <Pa·u-
~a.·) . . 

Está ~P!'OVa.do. 

O SR .. MONTEIRO CASTRO 
Sl'. · P.:·esid:=:nte, peço a palivra, pela 
ordem. 

O SR.. PRESIDENTE- Tem a pa-
1~· .. -.ra o nob:::e Repl'esentant~ . 

O SR. MONTEIRO DE CASTRO 
·_ (Pela o1·de11i) - Sr. Presidente, 
pedi â p~lavra com o intúito de ~Vl

tar que ma·is uma injus'Giça se con
suma no govêrno de Min1s Gs!·ais. 

Tnta-~:e do seguinte (lendo) : 

O .Depz.rbmetno de Assist.ên(~ia 

Policial ·e Medici!1a Legal do Esta~to 

de . Minz.s cornpreen~e dois serviços 
importantes: 

a) Pronto Sc.cô!To; 
b)' Instituto de Medicina V>.~ 

ga1, . 

· Ambos sob a chGfia de um diretcr 
geral. 

f'sse cargo vinha sc1do exerciJo 
l' êlo professor O:scar Negrão de Lima, 
O: a l<1aculc1ade de Medicina da U .r1.o. -
v azidade de Minas Gera.is. T 2nC.:o 
S. S~nhoria requerido recent·.únc:nte, 
e esHmdo aguardando, a sua apn!:':':!1-

tr.d.orià, está o Govêrno do E~·:ta-do na 
obrigação de tirP.r o seu suostnuw 
de.ntre os . médicos do quadro do De
partamento d.e· Assistência Policial e 
Medicina Legal, por fôrça do artigt) 

24, do Decreto. n.v 4lf9, de 31 de de .. 
zembro de 1935. 

Ent1;etanto, o Govêrno, ant(?s c~e 

conceder-lhe a aposentadoria, · afas .. 
tou o professor Negl'ão do ca'~:r.u, pas- · 
sando-o à disposição do gu bi!'let·; elo 
Chefe de Polícia, como assistente, 
consultor ou cousa parecida, ... · 

E, em s2guicla, convidou o D. . .mto!· 
Amador Alvares da Silva, PX-pn;fl·~

to de Cambuquira e Abaeté (e, a!:1.1~ 

~lmente, conceituado capitalista, rz.~i

dente em Belo Horizonte e médico 
da Guarda Civil,) a assumir (;i~l c :~·.w 

ráter particular (! ?) a direçá:J do 
importante Departametno. 

Até agora, nsnhum ato ofw:a:. foi 
as1::inado a respeito, assumilHh, CCl~·· 

. seqüentementc, · aspeçto cbndes t.ino 
a 1.-:Ua inveHtidura no cargo. 

.A razão. dêsse fato é r.t c;es-un~ t(•: 

r..ão sendo o Dr. Amador . Alva!'es 
médico do Departametno, ~lá0 pdd;:
ria ser nomeado seu dil•etor. Para 
:.:er nomeado simplesmente para ur~i 

lugar de médico teria S. Sei1·w~·1a "1~ 
subm2ter-se a concurso, de acõrd,) 
com o que dispõem os al'tl~·;s lO ,~ u 
do regulamento, acima referiri•J. 

Assii.n, o Govêl'no, para t~u· · Jr c·s 
õi~pcsitivos moralizado:::-es do n:~ub.

mento, teve uma idéia "geni.al":. eia
.borar um Dé:creto incorporaado ao 
aJepartametno o serviço ;nédif:o da 
Guarda Civil, de que é !.néd~co c 
Dr. Amador AI v ates. Resulta rlai q_Üe 
o mesmo passará, em conseqüência, 
a, pertencer ao qua.dro Hdaquil-J' que 
~urgir dessa estranha fusão, ficanCto, 
~)ortanto, em condições de ter r.·s se~LS 

~E:xtraordinários méritos aprl.)yeihdc;s 
nc cargo de diretor ... 

Enquanto os jurisconsultos rlo Go
vêrno preparam com carini1o o De
creto-lei salvador, vai o :;eu ::J.nd;
c13.to pro·curando to.nFr ernoocc,d·;,~u~ 

no seu novo pôsto ... 
Os jornais de Be!o Hori~onte 11\1-

lJlícaram uma nota forn•2C~cLt pe10 
gabinete do Se·cretã rio uo rnte!'lur 
notificando a "poE:se" do :lo-v' :J dire
tor· do · Pronto Socô!'l'O, que s.~::.·v.:~·lt. 

<tU:':J.nte o "impedimento'' do Dl'. N-.:
grão de Li111a. Ttldo isso · . ~Ja.rft b~tr

ltu a opinião pública e gan~ar tem-
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po, pois derl.tro doe pv-ocos i»~ o "'JI.(i .... 
1i·a~. Gerais" publicará · qual:r:> Decre
tos: 

1.0 a~unentan~.o as · ·~ndm~:nti03 

ào diretor àó De.part.ameY.:t-to de 
Assistência Policial e :M~t'..H~·H-.a 

Legal de Cr$ 3. 000,00 pa.1·a. • ... 
crs 3. eoo,M, mensalmente; 

2.0 aposentadoria do Dr. o,~ar 

Negrão de Uma; 
3-.G fusãO' do sel'Viço médk:y da 

Guarda Civil com o De!)a.l·~,:n1H'':l:

to 'de As·sistênda Policial c ~·ü•cli~ 

cina Legal; 
4.0 nomeação do Dr. AmR(ÜJr 

Alvares. · 

:f::sses a.coutecimentos tiveram .inten 
sa repercussão no meio social e cien 
tífieo da. Capital Miúeira, ·sobretudo 
por serem flagrantemente ofensivos 
nos ilustres pl"ofissionais que , há anos , 
vêm trabalhando com abnegaçãt> e 
carhpeténeia naquele · es tabd::dmento 
c.staclual. 

Seria inte~·essante que o Sr. João 
Beraldo explica:~se as razões por 'qUe 
deixou de aproveitar os s-erviços dês
se competentes ·médicos. A bal'lc:ada 
mineira conhece tcdos €Hes, inclusi'(e o 
p1·esldente des ta Assembléia, pois são, 
sem exceção, poi'tadores de nomes dig
~' 03 e gozam como cidadãos e profis
Flcnais da rn edicir .. a elo maior concei
to no Estado de 1\.'Iin as. 

SB.o êles : 
Dr. A 11i:ônio d·2 Mt1o A1VZ.l' t nga, 

pro!P:;sot ela F::iculdade de :rviedi,,::hu 
e da Esco!a de Oclontolo!fl:it ê Fo.nná
cia da UníYfTSida cle de Minas Gerais . 

D:::. J osé Otavümo Ncv~:~, :?!'ofessot 
ele Ana tomla da Faculdade de Medi
cina . 

DI. H ermirüo Ferreira Finto, pro-
fes~or· de Obstctrkia . · 

Dr. J osé Maria Fígueiró, e Dr. Ni
Cl[\S Continentino .. dire tor ês ela Gasa 
de S~úde S5.o .Tcsé . 

Dr. O~ c::: r Versinni Crt ldeira . p:-o
fe sror de C!ín;ca VL~dica da Ji'r.cul
dacte. 
· D:· . Jof~o AlbL·w de A1rnc±da, cirur
girw da S.anta C::.sa . 

Dr . H.ub~ns- Guima:rã2s, ci:!.~v.!·giiip d:l
Ca;;a de Sa:Ctde ~3ão Lucas , 

Dr. Jos€ Fe1·teh·a Passoo, nliédi~o da 
Maternidade "l-iilda Bnt11dão''. 

Dr. Afonso ·de Men.:l,an~a. tJchôa,. 
médko da Casà de Saúde São José. 

Dr. Pedro GuM.'ací, D~·. Adriano 
Pena e Dl'. Geraldo dos Reh Portes, 
clinicos de· nome em Belo Horizonte. 

:Es-s-es médicos, além de mal remc.l· 
nel'ados, só têm l1ma oportuni.Qa<te 
de melhoria: é a !}:I.'Omoçâo · so- lugat 
de dtretor. í!:sse estímulo, essa rara 
e remota oportunidade acaba de $er 
destruíd:a. pelo homens que dominam 
!vii~as, a tna~.;nen te. 

Fazemos ~m apelo ao St. Ministro 
da Justiça, míneiro ilm:tre e 11onesto, 
para que o govê1no Mi11e-iro :nã.Ó 'co
meta a violê·ncta a1·quitetac1a e já 
em início de execução. 

Alias. na direção do !nstitúto "R~Hl 
Soares'' o govêrno colocou o Dr. 
Bahia Valadares ·que nune·a · exerceu 
a medicina, sendo ao C0!1t!."át•io muito 
ccnhecido ccmo f~zendeíro. 

E' Ian1entãvel, é dolorcso 1112smo, 
que numa Capital, onde há mua Uni
versidade e, por tanta, ptofessotes · e 
cspecialiEtas dlstint.os, se caloque-m à 
f'l'ente de institutos cientificas fazen
deiros e capitali:sbs . 

A fim (e evitar que se col1S'tn:J."lí\ 
mais um ato de viol.ência. clsntm (Íe 
pouco.s dias, denunciarei · êste ato de 
ilegalidade e injustiça do íntel'VerHc:· 
João Bercüdo. Ur!1~'lto bem) 

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK 
-- Sr . Pn;.s}dsnte, peço a 
pela order!l. · 

O SR. PP.,ESIDENTE ~ T t !ú a lD
hwl·a o nob-re R ep.re.:;rmtante . 

O SR. JUSCELINO KUBITSCr!ER 
Loüvo mnito, Senhor Pr'e~i ~ 

dente, o interê.sse . do nobre re
presenblnte Senhor Monteiro de 
Clst.ro, em dçfcnd::r o prof~sc;or O~ca1 

N~grão d e Hm~1 . Parece C.iUe S" E~Y 
pediu a pnlat;ta p:A.nt resr::on:iet flc 
discm·w de seu companheiro ele ban~ 
cada. porque, dt!r:ntc sete nn.os, Sua 
Excelénda foi um c!cs seu.<l brllh:::. :z1t.::s 
ofici:li::; de ga.bin-::te, so h cnJ n. a dmln is-
ti·a ç~o se pg.s.sarâm êsges a tos . · 

O SR . PRESID'ENTE - E.5ti f i!'Ki:,l 
a hot·a da se~~ão, v~u l evantá--h. de-
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signando pai·a a di> segunda-fdn.,., 
dta 6 de ma:,o de 1946, a seguinte 

ORDEM De ll!A 

Continuac2.o rla discus-são umca t!o 
requer·imento n.0 , 60, de HHj. rcfr,w
ren.do étue o Poder E:xecutivo infcrn:c· 
lj!! foi·am · tomadas pela Comissão ele 
Marinha Múcrvnt~ me~idas proíb:ti-
1'03 al.im~nlícios. 

DL-,cussão umca do reqm::rin:.::ntc 
n.o 48~ de 1S46, solicitando !ruormaçócs 
ao Pc.d~r Executivo sôbre a aplicaçáo 
do art. 10 do Decreto··lei que iDs~i

tu.iu o l<'undo Nacloáal d~ Protc<,:~.'J â, 
In.fàneia; e bem assim sôbre os õ.ispo·· 
sitivcs dn. Constituição. de 19.:14, t·efe-· 
rentes, ao assunto. 

Píscussfto única do requerim';n to 
n."' 22, de 1~4.6, solicitando iniormaçót:;> 
ao Po~;ier Execut:.vo, pa:r intel1'nt'Ciio do 
JV.i:iilistério cta Justiça e Negó:::ios 111-

te:::iores, sõbre pagamento c·s gratifi
cações a juízes e!eitm·~üs, nos Es~ndc.:; 
e EiDS preparadol·es elas eleições ct:; 2 
de dezembro último. 
Discuss~o do reqn::~:imenlo rrúm::::·J 

40, de 1946, pedindo se consigne em 
ata voto de regozijo pe!a ch..:gacia eto 
prime!ro trem, conduz:ndo .nünérios, J 

Volta Redonda. 
Dü.:cussão umca do :reqnerimet1to 

11.0 30, de 194,6, so!icitanclo ao .t:oJer 
Exer;t~tivo infcr:n:::.ções sôbre o anel~ .. 
mento elas r .:allzaçõ2s empreendida ~~ 

em Al::tg:oas pela Cc.mpanhis. Hidru
elétr!ca do Sáo Franct~o., al!.~torizacw, 

a or·ganizar··;;e pelo DecJtetcdei núme
l'O 8. 031, de 18"!5. 

Discussão única do . requerimentD 
n.0 44, de 1946, :::olicitando sej:1m t:ll
caminhacias ao Poder Executivo s~

gestôes sôbre rr. .. ::à.:das a serem toma-: 
d~s para debelação da crís2 · ec...,
nômica. 

DJ!::cussão umca do requerimen~o 

11.0 62, qe 1946, s::>licitanclo il'l.formaç;ões 
ao P oder Exe·c utívo sôb1·e as medi
das tomadas ou a serem tomadas cotn 
r;::.la~ãv ao probletna elo~:; n0ssos tran~, . 

penes m!.nítimos . 
Discussão um c a do reqt1erime11 t::1 

n.0 21, de 1946, solieitándo que a Me.::;q, 
da Assembléia ofi\:lie ao Prefeito da 

Distrito Federal. solk:itando suas prçJ
vidênc:as junto à administraÇão da 
Companhia Light a11d Power, a fim da 
qne sej:J,!!l tomadas várias medi.i<1 .::: 
qt~e bener.iciem o· .:;er•riço de transpo~
te ct:; pass:1geiros. c~ r bondes. 

Discuss ... íl.o única elo requerime:1J·1 
n.0 63, d~. 1946, requerendo seja sug.::_ 
rido, pela Mesa da Assembléia ao P ;;
der ExecuWro, ·o esr.ndo e co.:)..stru<;;i..l 
de duas pont~s sôbr-2 o rio Súo 
Francisco; uma ligando Joaze::·o. nil 
Est:iclo cta Bahia~ a Petrolina, em Pel·
nambuco; e o~~tra,. neste últimv z~~~~l ·· 
da. em Jz.rt iira. 

Discu,':~ão única do :reqU3l"imento 
n. 0 4&, de 1946, sol.icitand( medid::.s 
do Pe;·der Execut;vo tendent2s a · mo
bi!~za.r tad:C\'3 os r::curscs e meio;;. de 
tn r.spmie àfspanív;:.is nos E.staào.s do 
Rio Grande d~ Sul, Sar.ta C~st::trina 

e P.1raná, 1)a:ra dar va:::ão ao e.sec:a
nt~nto da satra do milho; e conce.~são 
d~ prf~X!"±dade p~:-3: o tnmsporte de 
czreais qas zOnas produto-ra..s acs 
e.e:ntros commmidore.s. · 

D!sct:.1s:ãa un:c-a do re-querimf'nto 
n. ... 42, d:e· 1948,. pzdindo a interfe
rêr.cis: da :.ss~mb.:da C:}nstftu!nte 
jur" to ao Poder E.xecut ivv. para qne 
s<:ja co.nsicicnt..do v?"liclo pa!·a os J.r)
x:mos pleitos e.st8.duai.i; e municipais 
() alistamento vai.untãrio sob o qual 
se r~:ü2zar::m1 as eleições. de 2 àe 
d.ezemb.ro. 

IY .• úct1s~ão umea do il'eauerimento 
n . () 69, de 1946, solicitando ao Poder 
E.xecu~ivo a revoga.ção do decreto que 
P.l'C:l'Tc.ga, por mais um ano, o ma.n~ 

dato. das att:mís diretorias da.s enti
da cies sindica~.s. 

Discus,~ão úntcSJ. do requerimento 
n. o 73, de · H!4õ, solicitando ao Poder 
Executivo informações por intermé
< · "" cio Instih;(;o · Nacional do Alcool 
e do Açúcar, qual o estoque- de açú
car existente nas usina..s p.rortutoras 
e no comércio encarregado . da àistri
bui~ão. 

Discu.s~ão única do .requerimênto 
n. () 65,. de 1946 • .solicitando ao Pode1· 
E~ecutivo a remessa, ã. A.ssembléi:l, 
ào extrato da conta córrente de Go
vê!·no Fecterai no Banco do Brásil, 
r ela Uva ao financiamento e.:;pecia..l do 
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algodão, no período de 7 de outubro 
ck . 1944 at- a . presente data, bem 
como do processo n. o 183-45, d~ Co
missão de Financiamento da. Produ
ção. 

Discus.::ão ·única do requerimento. 
n. o 74, de 1946, soliictanào ao Poder 
Ex;:cut ivo infon11açõ ::s sôbre a des
d2sP r.;alizada com a encampação da 
E3trada de Ferro Vitória a lVIinas; 
.sôbre a constituição do cr.pital da. 
Companhia Vale do Rio Doce, qual 
a parte subscrita pelo Gcvê:.·no, qual 
a subscrita ~elas autarquin e pelo 
público; sôbre a formação da Gom
parlhia, seu fuEcionamento, e;J taodo 
atua] elos s2rviçcs, etc., etc. 

Discu.ss.io única do . requa·imento 
n . o 79, de 19Hi, solicitindc seja no
meada, pela :rvre.<: n. da . Assembléia 
Constituinte, umn. ComiS!)âO Especial, 
cl~\stinada a proceder a. um e:xame em 
vá1~ios casos, cujo esclarecimento . é 
de interêsse da Nação. 

Discussão única da indicação nú
mero 9-A, de 1946, sugerindo que .se 
r epresente ao Poder Executivo, no 
sentido de serem propoztas medidas 
urg·entes de ordem econômica. 

Discussão única da indicação nú· 
m:;ro 32-A. de 1946, sugerind0 ao Po ... 
der Executivo medidas a serem to
madas, · com urgência,· para desobs
trução dos canais que ligam as l;a
~·ôas Norte e Mangua.ba, no Estado 
ele Alagoas, inclusive a assinatura 
de um a acõ.rdo entre I)S Governos d a 
União e do Est ado, para execuçã o 
e conservàçe.o das obras .. 

Discussão única da . indicação nú
met·o 29-A, de 1946, que propõe .. seja 
desaprovado pela. Assemb1F':'1 Con.s,ti• 
nú :te o ato do P od2r Executivo bai
:-{ãrdo um D2creto-lei contra o di
rei to de' greve ; e: sejam pedidas in .. 
formações · sôbre os motivos da prc .. 
ser .. ça dos agentes da Ordem Polí
tie::~. e Social nas assembléin.s dos Sin~ 

dic:= tos . 
Discu.c;são (mica da indicação nú

mero 37-A, de 1946, que indica seja 
suger ida ao P oclr r E:{ecutivo a trans
f2rênei a do acêrvo de "A Noite" p ar a. 
o Instituto Ns.,.:: io:nal do Livro, e a~~o
li'ção imediata dos ~mpostos que gr:a-

vam a importação do livro estran.;. 
geiro. . 

Discussão única da indicação nú
mero 44:-A, de 1946, sugerindo ao Po
der. Exe.cu~ivo providências para pa
g9.mentcf imediato de indeniza.ções ·j,g 
famílias do desastre ferroviário, ocor
rido em Sergipe no dia 18 de mar
ço próximo p1ssado. 

Discussão do r~querimento núme_. 
ro 71, de 1946, solicitando iriforma
çõê~ ao Poder Executivo, com a má
xima urgência, sôbre as despesas rea
lizadas até agora pelo Institut(\ Na
cioEal do Sal con1 o pessoal e a ins
t::llc.ção do seu escritó:io, inclusive 
da Diretoria da fábrica da Compa
nhia de Ãlcalis, no Estado do Rio. 

D :::ixarftm de comparecer 54 Se
nhores Rep1·esent~ntes: 

Pa1'tido Social Democrático. 

Amazonas: 

Cosme Ferreira •. 

Pará: 

Carlos Nogueir:J.. 

. Maranhão: 

Pereira Júnior. 
Luís .c arvalho. 

Ceará: 

l',rota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

· Raul Barbosa . 

R. G . Norte: 

José Varela. 

P araíba: 

Samuel Duarte. 

P ernambuco: 

:Pessoa, Guerra. 

B ahia: 

R egis P r.checo. 

E. Santo: 

Henrique Novais. 
Vieira ele Rezende~ · 



. R.. Ja.nelro: 
Paulo Fernandes. 

Minas Gerais: 

Rodrigues Seabra. 
João Henrique. 
Wellington Brandão. 
JoaqUim Lib~nio. 

Sã.o Paulo: 

lV!artips' _,Filho. 
Horácio Lafer. 
Jô~o Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Iiohorio Monteü·o. 

' Goiás: 

.Pedro LUfl(fVic~ 

Par9.;ná: 

.J <>io Aguiar. 

Santa Ga tu.rina: 

Ad~rbal Silva. 
Alt9..miro Guimarães. 

Vnião · Democrática Nad(pntt~ 

· Çeará: 

·Egberto Rodri.gues.
Al~~car Araripe.. 

Pernambuco:' 

João Cleofas. 
Sergipe: -

Válter Franco. 
Leandro Macie!. 

Br.hia:. · · 

n!anuel Novaes. 
·nafael Cincurá. 
NGstor, Duarte • 
• Joã.o Mendes. 
; ... Iberico Fraga. 

Minas Çerais: 

Ma.gaihies Plntq.. 

São P3.Ulo:· 

Romeu Lom·encão •. 

.-"1 ·M'fe - . . ' . 

Goiás: . 

Ja.les Machado. 

M~ Grosso: 

João Vi1asboM. 
D.olor de Andrade. 

'Partido TrabaZhista BttJ~lelrO, 

Distrito Federalr 

Gurgel do Amara~ 
~ntônio Silv~ 

M. Gerais:· 

Leri Santos. 
I ~ 

Sao Paulo: 

liu[!o Borgh4 

R. G. Sul: 

Arthur Fischer • 

P:artido Comunista elo Bi(~ 
P.ernambuco: 

Agostinho Oliveira, 

Bahia: 

Carlos Marighela • . 

r?art ido Popular Sind:ic.atist<&, 
Ceará: 

Qlavo Oliveira. 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque, 

Padiéio D e11Wcrata CrisUio. 

S~o Paulo: 

;Manu,el Vitor, 

l?ar ticlo Republ·icano _ Progrcs~iat~. 
- . ' ' ····--

. São Paulo: 

Campos Verga!. 

Levanta-se a s~~~o ~ ·1_8 he• 
ras. ' 



Presiã'êtlcia dos SenJLores Melo Viana, Presidente c Otávio .111angabei r.a. 1:.• 
Vice-P1·esident:e. 

As 14 hrn:as comparecem -os Senha- · 
res: 

Part·ido Social Democrático 

Acre: Hugo Carneiro. , 
Amazonas: Alvaro Maia e Pereira, 

da Silva. 
Pará.: L~mei:::a .Bit tencourt, Nelson 

Parijós e Jnão Botelho. 
Maranhão: Crepori Praneo, Vltori

no Freire e José Neiva ... 
Ceará: !\.foreira da Rocha. 
R . . G. Norte: Georgino Avelino e 

\Talfredo Gurgel. 
. Pe.;.·riambucrJ.:. Ag_ame.trãlon ~!Eaga-
lllães e· Cl-ercii1o Po11tes. 

1 

Alagoas: · Medeiros Neto e Lauro 
!\[ontencgro. 

Bahia: Pinto Aleixo, Aloísio. de: Cas
tro, Regis Pacheco, Negreiros Falcão, 

I 

Vieira de :Meio, Altamlrarnd0 R-ellt:úão, 
Fróes da l'll:ota e Luiz Barreto. ' 

E . . Santo: Ari Viana e Viei:~:a cte 
Rózena.e. 

R. Janeiro: _ Alfr2do ~-~~:v.es, CQ.lllos 
Pi.r..t o, Bastos . Tavs.res e B:·ígido Tino
co. 

Ir,L Gerais: Levlndo Coelho, Me1o 
Vir.na, Bias Fortes, Duq-:ue de McsqPi
ta, Israel Pinh eüo, \-VeUin~ton E:;mn
d lio, Au~L<sto Viegas, Celso Mr:.chaôo, 
Oli::1to F'cns~ca, L8.lr Tostss c Alfrc<1o 
Sri. 

S{O P '> l ' , O ' " l" JL.,-".1' r } '17',-:-.l ; ro i r:\ '1 O · '""" -'; . .. ~ -4-,l • .rJ. l · ~ ~ :,_ J... ..... ... r v __ ... _,. , ~.,...._ 

,<;ar Cc~;ta e L opc3 'F'err"'<Z. 

C·c:{:s ~ P cdko I.:llclGv~c.o, Dr.~l· io. Cr.r 
('i!o~ '-~· r)i~: :; c~; e~; I\I ~.:f;}J.lh5.r:~s , Jn~to d' 
l~L\~·.Y~tl e C: tül1 J crr!1~ )~aYic:r. 

Paraná: Flávio Gulma:nã.es~ Fern-an· 
·do Flôres e .Laura· Lop.es: •. 

S. Catarina: Otacílio Co&ta. e:- Or• 
I ando Brasil. 

R. G. Sul: E1·nesto Dornelcs, Da
maso Rocha, Daniel F~raee, M-ànuel 
Duarte, Nicoláu Vergueko- e lvlé~cio 

Teixeira. 

União Democrática, N4C~1UÜ 

Amazonas: ~veriano Nunes. 
Maranhã(}: Anten..or .Bogé.a • . 

Piauí: Esmaragdo de Freitas, Matius 
Olímpio e José Cândido. · 

Ceará: Plinio Pompel,l~ Fernandes 
Távora, P2.ulo Sarasa.te; Egb~rto Eo· 
clrigues e José de Borba-., · 

R.G. Nm:te: Aluísio_ Al~leB. 
. I 

Paraíba: João Agripino-

Bahia: Jurací Magalh~:es, Joio ~!1· 
des e Rui Santos. · 

E. Santo: Luís Cláudio. 

Dist. Federal: HaJ;n.:ilton . Nogueira e 
Jur:::.riO.ir Pir es. 

M. Gerais: José Bc:nifí:\cio~ Ga.b;:;iel 
P 2ssos, Mflto~ Campos ~ Lop,e.s C~n-
<?-ado. · · 

::;r.o P~: n!o : Plínio Bunctoi Tqh:do 
Píza e Aurelié:no Leita. 

G ::Ji.is: J a les Mach 8.do: 

1\ti. Grosso: V csp~süura M1.?,r tins. 
R .G. · Sul: Flor es da Cunha. 

. Pc:.rt·l.do Trc;balhista Bm silei ro 
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Pwr·Mo. CGIJtUl~~~c' do B7'0.dt 

~t. Federal: Batista Neto. 

:tt·. ·Janeiro! Alcides 88J1eru;a.:.. 
Si:o<e~ulo: . Jorge· Amadu•~ 

ParUdo Re~t"blic«1w 

lltta.ranhão: Liho Macfuldo. 
Minas Gerais: Felipe: B·albh 
Sáo Paulo: . Mtiii:lO~ Arantes-. 
Baraná-: :Mti:ahoz. da. Bcoha, 

Po:rtidó' Popular: S-lli'{]i~isia. 

Pará: Deodoro :r:.:Iêndonça. 
Oe~rà: Stênlo Gomes. 

R-artloo.· Dmn.aeraütt CJ:iBtâCJ 

Pea.nan1lmco: Al7nda· Câ.m:;~.ra. 

Partioo RepuÇJlicano Prog1essista 

R. G. Nm·te; Cttfé' Filho. 

O· SR. PRESinENTE - A-cha!).do-se 
presentes 100.· Senhores · Repl'esentai1-
tos, declaro. abe1:ta. a. s:essão. 

I . 

J;l&2Sa"i'"se àr: lcitl.U'ai~ da.. at& da .. sessãa 
anterior. 

O · SR; 1ro00· 0.ARNEI~0; (1'.0 SU
plente; eenvinda como 2:0 secretário) 
procede à. leitura da ata. 

G.' So)l;, PREB-IDENWE. - Em di.s<ms~ · 

sã.o. ru: ata·. 

0 SR. ANT&NI0 FEili'CIANO -
Peço~ a palavra· sôbre · a.· atn:. 

Q, SR .. PRESIDEN(lCE - · Ttm a. pa
lav:Z:a~ sôbre a ata.; o . nobre Re:gnmen.-· 
t~-nte. 

O fE-L · P...:...~TôNI0: FLELICIAN@ -
(Sôbrc a atct) :_ Sr. Presidente, peço · 
licença a V. Ex.a iJ9.r.a. f:a.lar da; ta~1-
cad.a, . a fim de · apx~esent:.1r uu1 requeri __ 
menta c~ e retiíkação. 

A, 2 do .. cc.l'T:mt3, o ·D.ió"io da• Assem
bUEia.:. pulJ!idou· o. di.':l~1.trw que· p:rc:fen 
n;:r. sessão ani3rior, !bc.alizan.do u ;·c
queriinen.to n.0 O!l· e-ntão. em di.scm;3a(). 
0· ut.!·-a.oo· na.. rcHn eEza: do jtJrnal da 
C::l~a oo me p ::;r:.nitiu co:..1hc'l::r. da. pu-. 
bJi:cal#-..o no. ::t'.b:?.c:o. Vc:::ifiquei,. S.2.n~1.')r 

T:?trslJ..rL.'lt'~, · não ot ';t::t ~1te a. cE.i.iG~21-
. cia: e a re-conht':ci'da c~mp:etê1-:c i a d.~ 

ii;\glii;;'i.AR ~;ii·r& ·~ caM.;" ... 
o · li'leu discw;.so, saRl· CQJn; váriOs .. ~.,. 
nos em · pontos essenciais, os qüa-'ls 
at~::i.ijua , a· Imprensa;. 

Com· o· desejo:· de restabel-ecer · .3.sses 
pontos notei moài:fi<!ações ,: de· c~r 
.p~:in~ipal ' na: argumentação por mihl 
eXJPendidá; teniho · a homa de .en.via:r · S. 
Ni:eEa um e-x-emplar· do · Diário da·· · :~. 

s-smbléia com. as· deV'idas · correções; a 
fim de qae V'. Ex;a determine seja 
!mvcmumte·publicado m-eu disctmSo~ 

0 .• &R. P~~EN::rE ~ . V!. B&t~ 

3e.r.t, a~-Rdidu.. 

Q : 00'. AN·TôNro ~Lro;r~ .._. 
A"«rOO~.:!lflG ·a. V. J!t~S~ 

0 SR: CO:m.IlJ!·O RO:DRWUM -
.PeQo 1 a pa!avm. sillire · re ata: •. 

O SR~ PRESIDENTE'· - Tem· a 
pal~v~·a o, noilre rep:resentarite. 

o, SR: •.. e10EI:Jir0, Ri0J!>B..Zl:J:ES (86-
'bJie aJ o.;tn~; - 8ll.. Presidt?.lnte,.. na;, úi .. 
tima seSsão, em... $al'te · que m&. !d 
dlrigid~;. lrouv.e: in.tel'Pf'ilaçãlo de 'NI'1l 

Il>ilput.ad..O nesúes têrmoS..:· - Que fe
zer no: caso de. Minas·; mvacfind.tl!J· Q 
Espírito santo.?, 

Resp.GnclL que ha,~ia. necessiúla..de d~ 
intervon ~ão · na Incexwntot'ia,. aQ q,u.e 
o aparteante retrncou, indagando: a 
demissão do Sr. , Beraldo? Repliqu<:>i, 
então, ~ue êle· :/á devia ter sido de ... 
mitido·. N0· entsJ_ .ntcJ•, êsses a:pal't:=s 11::10 

foram.. t;,·a.necr::ios 11:01 "Di~rir> ctl. As
smnbléia/'. 

Quand0 <Z.:.~:rt o ma-.zimento. de tro .. 
pas, qu~ O· 8r. Vitru:i!1.o Freire- a.:jr.ada 
não se cou.ve:nceu de que estão. .no 
território ··esp.írito-s.lntense: ":7 de 
janeiro c$'~ 1945 - Fõ:·ças mtneír:..s 
ocupam o lu:gzr denominado S;;.nta 
Angéii~, o:ncie fune~o:eoa . a · te:re-e!
ra seç!tf.J e:h::i-toral da comarca esp!ri
b · sailil5ns~ ele Barca de S~"to Fran
ci3c~; ~ 2 d-2- lll-s-z.e:r-l•l!bl'o d~ 19-'.i!5"' de·
elr:~i q;ue o Sr. Bereldc.~~ j.â era in .. 
ter,,cr:rtGJ:". e a ta.qtugrs.tia não Q 

COJlSigno L!. 
p 

· Bra o. cr.~ t h!.h::t a dize r. 
O &~~ F.8.~3!IX8N'l'E - Set:á feita 

a r~ti:.Jc::uçã.o .. 

O 521. L.& .. l\1EIRA EI'I'TEN'COU&T 
l~~o a ps;ls;t'l"a súbre a ata~ 



0 · SR. PRESIDENTE - Tem . ~ 
palavra o nobre Representante. 

O SR. LAMÉIRA BITTENCOURT 
<Sôbre a ata> - Sr. Presidente,· na 
ligeira oração que tive ocasião de 
pronunciar sexta-feita última. veri· 
fiquei qu::!, na publicação feita no 
"Diário 'da Assembléia'' do dia se
gu:nte, houve omissão de um tr8-
cho. Refiro-me à parte de minha 
oração em que tive oportunidade àe 
dcc1arar, mais ou m3nos te,.~tualm~n..; 

te, que eu estava certo de que o nobre 
Sr. Deputado a quen'l me reporta 'i' a 
no momento, Sr. Dr. Agostinho Mo~1-
teiro, seria o J.)rimeiro a mui l~nl

mente não co~testar v, veracidade de , 
minh~ afirmativa, isto é, de q_ue 
muito an.tes d<:s eleições de 2 de d?.
zembro já o Govêrr1o do Estado c1a 
Pará, então ooupad() pelo hoje Senr;
dor Magalhães Barata, havia renuú
cbdo expressamente ao arrendamen 
to da Estrada de Ferro Bragança, em 
meu Estado, concluindo eu, assim, 
que não . era justo imputar-se a c: .• ' 
Ex.a o intuito de qualquer manoL'l'<1, 
desejo, desígnio ou plano · p~lítico só .. 
l::lre ês.se arrendam?nto. 

E' esta a retificr~cão que tenho a . .. • I 
honra de solicitat a V. Ex. a me d.C·· 
fira. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre 
Repr(sentante será atendido .· • 

O SR. PE~;SIDENTE - Não ha ven-· 
do ·mais quem p:::ça a palavra sôbn~ 
a a'ta, enceno a sua discuss?.o e vnn 

~n~metê-la votos . (Pa~tsa.) 

Está aprovad!l. 
Passa-se ao expr.díente. 
Antes de sua leitura, devo comu·· 

nicar á Assembléia que s'e ac~1a sô·· 
bre a Mesa a resposta ao pedido de 
inlormações formulado por esta, ca:. 
Sh ao l\1inist.éúo da Agricultur~. 

Os esclurecimentoF, estãc assinado:;; 
p çlo Chefe do Gabinete do Sr. Mi·· 
n i f·;tTo. 

A Ass::mb1é1a n~o pode comenti:.r 
n essa inovação, d,e vez que é ·o Sr . Mí
l: i:s tro quem deve dirigir-se a esta 
Casa. N esk.s con..:UI]ões, considero o 
oficio como não r eGebido. CMuUo bem. 
lJaln~e~.) 

1 

V&~se proceder á leitura do. ex~
diente. 

O SR. LAURO ·LOPES - · (2~0 Se
cretário servindo como 1.0 ) .·procede • 
leitura do seguinte . . 

EXPEDIENTE 

Telegramas: 

Dos Centros Espíl'itas ''Joana d' 
Are", de Uberlandia, Minas .Gerais, · e 
''Dr. Bezena d~ lvlenezes", Araçatuba, 
Si\.o Paulo, sôbre aesun'uo constltll•· 
cional. - A Comissão c_.a Constitui
ção. 

Ofício: 
'úo Presicler!te do Instituto do Açú .. 

car e do Alcóol, transmitindo infot·
mações solicitads.s ·pelo · Deput.ad,.• · 
r:·.<~.l'lcs Pinto. Ao requerente. 

PA:·,:LCER N.0 6, DE 1H46 . • 
' 

Concecle ao D~utado Batista 
L:~:;ardo licen.-:ít 1Jara •. ::..e~tàr e ãe~ 
sempenhar a- 1nissão ctipiomátzca. 
iJ,e Embaixador do Brasil junto ao 
Govêrno da República Argent·ina. 

A Comissão de Políc:a, tomando co~ 
nhecimento do peclido de licença do 
Sr. Deputàdo Batista Luzardo, a fim 
de que possa aceitar e desempenh~:~.r , 
a missão diplomática de Embaixador 
do Bras:l junto ao Govêrno da : R : 
pública Argentina, opina no sentirlo 
de que seja concedida a mesma licenç"L. 

Em .. ~ de maio de 1946. - Fernand,ó 
de M.elo Viana, Presidente. - · Georgl· 
no Avelino, 1.0 Secr·etál'io. - Lauro 
Lo]Jes, 2.0 Secretário. - LaU?·o . :Mo1i
tenegro, 3.0 Secretário. - Rui AJ:nlP-i~ 

da, 4.0 Secretário. 
- ·A imprimir; 

~EQUERIMENTO N.0 117, DE 1946 

Solicita injormacões ' do Poder 
Executivo · sôbre "as · Sociedades 
Anôninws, crg::m·:za:~ ~-: :J por' subs
crição POTJUlat· · ·seus bala';Z -_;,:::; CZ,;
trfb1~'ir.L de ·dividendos; suas· Di~ 
Tetoria3 t; ·membros dós Coriselha3 
Fiscais. 

Requeiro sejam soli~itadas . rlQ. Po• 
der Executivo, ouvicla a Assembléia. 
a.s iní'ormaçõe,s seguintes: 



·I ~ As · SQCi~dades Anônimas, orga
nizadas p'qr subscrição pública, · têm 
apresentado, no prazo estabelecido na, 
lei, aeus balanços · ao Departamento 
Nacional de Indústria e Comércio e, 
por êles consta a . distribuição de di~ 

videndos? Quais ··essas . Sociedades? 
Quais os seus diretores e membros dos 
Conselhos Fiscais ? · 

II · - ~sses balanços são verificados 
naquela repartiçã-o para efeito de 
apurar sua veracidade? . 

. . . 

III ...;_ A Diretoria do Impôsto Sô
bré a Renda examina tais balanços 
dentro do exercido e sôbre êles opina? 

IV ·- Que medidas o Govêrno tem 
tomado Para acautelar os interêsses 

·da população contra os organizadores 
de planos fantásticos, com o fim ex
clusivo de promover a venda de ações, 
especialmenta a homens . incultos e ga
nanciosos, que preferem aplicar. suas 
reservas em coisas que julgam de lucro 
fabuloso ·e fácil? 

v - Figuram entre oS acion:stas, 
em uma ou mais dessas c ·cmps.nhlas 
ou emprêsas, funcionários públicos, ci
vis e militar·es ? o capital ·subscrito 
está em relação aos . vencimentos que 
perc::bem os referidos ftmcionál·ios ? 

VI - A Repartição arrecadadora do 
Impõsfo sôbre a R·3I).da tem cons-ide
rado, na sua fiscalização, · a situação 
das ·· pessoas subscritoras do~ capital em 
sociedades · anônimas, para o fim de 
cobrança do impôsto ou isso constitue 
um processo de sonegação do tributo, 
praticado especialmente por estrangei
ros? 

Sala das Sessões, em 6_5-1945. -
Café Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Desracha 
os requerimentos do D~putado Rut 
Santos envüidos à M.esa em que plel
teia sejam solicitadas as informações · 
constantes do•s Requuime.ntos núm2-
.ros 9~ e 93, de 1946, ind·2pend-ente
mente · de ccmmlta ao plt:ná.ri(t. · -
Atendido na jonna do art. 61, § s.o, 
do Regimento Interno. · . . 

O SR~ ... SEGADAS VIANA ea.via 
à ~Iesa telegrama de co'merciantes de 

Maracaju, Tenitõrio de Ponta Pbrl., 
pedin-do à Assembléia a perma.nência 
dos .atuais Territórios na futura. car .. 
ta Magna~ - A Comissão da. Constl• 
.tuição. · 

O Sr. fleaeta Neves e outros en• 
viam à Mesa o seguinte requeri· 
menta; 

Requeremos a. V. E..xa. mandar tn • 
serir na ata, a fim ·de constar doa 
anais desta casa, a mensagem junLll, 

, dirigida . aos trabalhadores nacionais, 
pelo sena.dor Getúlio Vargas. 

Sala das sessões, 6 de maio de 1946. 
- Baeta Neves. - Ruv Almeida. -
Abelardo Mata. - Benjamin Farah. 
- Guaracy Silveira. - Euzebio Ro· 
cha. - Leopoldo Neves. - Segadat 
Viana. - Hugo Borglzi. - Bertl!D 
Condé. - Ezequiel .M en-C;es. - Ler]J 
Santos. - Barreto Pinto. - Ao tse
nhor 1. 0 Secretário. 

O ~s~. PRESIDENTE - ~tá finda. 
a lzitura do expediente. 

Tem a palavra. o Sr. Altamirando 
Requião, orador inscrito para con
tinuar seu discurso da sessão an.te
cedente. 

O SR. ALTAMIRANDO REQUIAO 
- Sr. Presidente, Srs. -Constituintes. 

. . Em conexão .com as idéias por mim 
aqui esplanadas, ao decurso do ex
pediente de nossa última sessão, que
ro deixar bem explicito que tive opor• 
tunidade de referir-me a alguns as
pectos curiosos de nossa organização 
de ensino, avançando proposições, no 
sei1tido -de a.firmar que outra coú..sa; 
não temos cons:;guido, d~sde 1901, 
com o estab.elecimento da reforma, 
Epitácio Pessôa, na presidência Cam
pos Sales, até a última flôr c:la ciên· 
cia oficial, caracterizada pela lei 4.244, 
de 9 de abril de 1942, devida à orien
tação do .então Ministro da Educa
ção e· Saúde, o ilustre Sr. Gustavo 
Capap.e1na - outra cousa não temoa 
feito, dizia eu, senão regredir, em n1a
téria de determin~ntes educaclons.is 
e pedagógicas. 

Não recuarei, Senhores, . uma só li
nha, no sentido das mir~"las afirmações 
passadas; ao contrá.rlo, confirmo-aa, 
integralmente, até ·. ao pon·~o em que 



9,el~tel à. 4~S0l1+b~é'~ " ~:&ist~l'~Ctª" pg 
t:n;.ASQ'J.lr~u de t.em~q a qu~ me repor
t~i .~ ç~ 1910~ 91-l fós~e éia rc;fo~·ma :r..t ... 
VC:1.4á.<vi~ Qor.rt:i.ª-·· virt1.!alme11,t~ nasei" 
dJ. na lei ânua 2.356, ele 31 de d~::;em .. 
bro de l.MO, de 172 mçdificaçõEs, m::>.:o 4 

n:s c;u menerGs, totais ot~~Z.rciais, ccU
fício le:;;al rle nessa orúmizução de 
ensino. 

Li, nmll dos ç:~·cp,is tí:lS pf\:rls.menta
re:s de no.ssa írm~re11~a m~t~ltin~. $ . 

slegação, - clue se não l~l.e afígwou 
\'eJ.~as; ...,.,. da que, a~ dermnr..;iar l:l. ~:~~s,. 

têr~cia. dessas 173 modificações, hov,'1 
vera., ne..st;r. Assembléia, movilll.ento 
g-Bra..1 de hilf.l'ida de. Não é E:f{~l:ta que 
tiv~:3se OCOl'l1do semell1~nte muvimen-. 
to~ ~tá porQue, d~sta t1ri~u~1a, seria 
eu o mais autori~ado a v~rifica:~; o 
q u.e .s~ :r as~ cu; RO in vás disso, foi 
uma espécie de Cl4iet~çãa. CCii.'l'~!:pop~ 

dente a estupor, a sUl'}.lr~sa. ~ d~l!i&,.. 

pontame11to: P orque a verd~dc é €1'l:\e 
r:;im1.ente l.Ull est~ldo 1Jr>,C~~:(lte, msticulo
r:o, de gabinete, ã.e cç,znp'\!,lsa&:M> das 
vári~s l~is e elo~ vá~·~as qecretGs e+l
vclVQ!lte.~ de~ta, m~ té~'iq, estaria. gpt'o 
3 cll~g~F ~ tal concll..l}.~O, evlq.~nte: · 

mente estarrêcedora. ·E entre as n :
fcrmas totf..is e as rêformazinhas, a 
que };'JO.d€l'í&mos a.põr a clenQJ:llÜ1a!fáo 
de mei~ .. sota da sapiene-ia o!i~i&l, tt::..,. 
mo!, sem dúvid~ aq1.1.el~ · total de p.;--;:1 .. 
".'idêncies mcdifics.dc.rs.,s, em ~~ntiltqs -.· 
f;'\.ii?l'ei~t~s e e~n divf!.rt:~s q~reçõ~s de 
tôdas as det3ri!l.i:n,apte~ l~g~lS pa~·a 
exgan!~2~ção qe nqso ep..;;ipo, a com~~~ 

çar da }ei Riv~di;.'vi~, de tQll. 
Eatá claro que l)ão in:i CíU1.sa1· a 

:As!cmbléia, corn a s.=riaçii.o das n2 
t:mfnta.s do.~ sobreditos atos crfic!~:.lis. 
Para. entl'eÜU'l.tO, rctü·~,l· as (;Ôl'6~)' ' Ele 
po!~~bilidsde d.e· facécia , o que seria 
eu illcapa~ d·3 p:cj~ttr dnt,!l tribuna, 
pa!a ~ar os ~c~1s ez.a t~s z.o !:?.to eon.cn~~ 
to, ch9.m:tl·el a at:·n('c:o da Ast:emblet~. 
:e-m p-r1rr'!üiro !ug&.r, para &s seis r::+:;; .. 
~umí!intais refcrms.s cg~e .s~guids.n:J.entc 

fc·~:;.m deerGt;:_das, d&;::de 1901 ate HHZ, 
~""' s: li' " J.. • • p~ I o;x· ; \j~s.r.:n. a rG.d')l'ma ..!Jp.hrd~::o · et.;s.ca. 

de- t . .,, tia- ju1.1eiro de WD.l, a re:fo·ra'\.a 
R~Y2.dávía, ou Drc€to n.Q 2.~.59., ~e 

1911. ~- r~:i'9tm~ Qf}~·I~~ :JM:~!~imWiJirlo 
de-- 1&<'i u-..11!1 q~?d'~'iêo-,io ~Uéí$ a o:.-a,.,de 
re~~s~.~~; R~Ya.dá~~. 'it~ rof.ormá ~RÓ~l~a 
Vu, en1 19:25, tmfg· el,écad~ ma~ti ~~ú .. 

• 

· qp, ~ reforn1p, Frapéi:::cp C~mpos em 
198L o finíi lmer.te a reJol'HW Capane
n~!l. ~l~. iN 4.244, rle 9 Q.e abril de 
19.·12. 

'i'üc!r::,v;a, entre os t~nos l"apl~escn" 

t;Eü<vqs dos adventos dessas :refwm~s. 
,<;m·ginm providências de tal m.r..dQ 
diepal'eS, de tal mf!neira conflituan~ 
tes, cPistalizactcrus de tendêneias tão 
opQ!!tas, que é inc:rível o des~nte-.nói, 
m~nto g~.rado ep.1 tenw g~~ q1.1est.Qes 
l~gisl~d~, na partiçular, trí.l~etl{lq ·co
mo vítima . rn;;üor de t.Qclas elas 
a sacrific-ada juventl:de b~·asilsira. · 

No que· t~lfl.g·e, eutl•ota~to, ·à. re
form~ Carl:anem.a, cl.e Hl·i~2. .u&r~ e,;:r. .. 
~: a.cteriza~r o v:ê::Ita cu Q vi:t>Jo . tr:;§f'4~if:l~ 
H::).~ cl~ l11Qr..o:::p,~+1~a.. l;ast~ c.onsid,e:ra·r 
qnc, est::tbelecid~ a mesma, em .1~4~. 
já em 1945, a 10 é:c ciel1!emhro, p-re-,.. 
cisamer:te, p::lo Dõei•at o-lei · · númel'o 
8.347, S. Ex.iJ., não sa tis.feit·o e.em os 
p:d:m.ores ecntidos na fo~'ntcsa ·e~t10,. 
.siçào de- motlvc$ a~resontada · ~f) 

f.Jhefe. do eovt:rno, . prqp.unna a; 1'6-7 
:fc.1.~ma de sw:~, reforma.. E assim é 
que ê3se . de·~reto , superv~mt·ents a 
mz~tos de mn qua.triê:p.io À.l-'1< il.tsti tui
ç~o refc::-mi!?rt.W d,_o S+'. Gl~~hvv.o Ca
p~~lem~h fqi w;sipaclq LJBlQ ~r. Ge
tu:Uo V~r~·as, parl). !lJ,<}Çiif~çar sub.S
t~nci~lp,+e~lte qs as~untos p~!'tinent~s 
a, 19 a.rti~vs,d;a Itei n.G 4.2'~·1, inchl· 
si·,,:; o fa!11S·SO art . 91. 

A o:l'-1 11'i~:ü:.trnc::p Co nq-n.sma nn1'""-~y.. . ..Y ~ ·'' - ~..., . .... ~ • . • 9 <.t-;'·4.hr-++ .. ~ ":" . . , \:-·.\.• ... \.. 

tanto, no par~~cviP,.r c;ht l~~Lú~!~.a. · qe 
en.s~no, que t~ve vtrtuQ:~s. -n~o h~ 
~le&~l\ vi.sto ql}e EHl~li t~'~.ta· da ·ma ... 
tá;ia. co·:n cs.rútzr punq:z~~:nta ·t6c:n-11Jo. 
a a.dminisb·4-ção Cap?J.l1.3ma., entr~~ 

~antq, pr-c;·c~rra.nG.o · eol~l'l!1;>.stir;.C:i,.~r, 
f.!l!UG~UÇi.s..d~, o PôlJ.,Sanl,ô·ç,;to dQ ij~.\.J,'e· 

el13.fc do go1•ê1·no Je en.tão, aü1da 
h c·j e e . .pozt8.. à. entra.da do ~i~ni~t.Brio 
d;~, ~düc?..Ç{~o. de que ,, ~~siJ:u) á ma
t ~_l·i~, {le sal~.~zção pú:Jii.-~~~n, pa~·~~e 

11ao n~ve,r c.fe:t~V P..·.n~ ~~1t·~ t~~::of\ç{.q CÇ}l·-
1.,,,., ...... . ,1.;;"". <- A t;:O .Ô.Y'C'" ~~~~ t . .. ··· 'i" "'" "'- ~- .,, c.- .'1 · ..... ·-·:. o.... ,:. ,, .~a · 3SC~ pc;:r-
q1J.Ç, dg,s d"1.l:3.5 't.lnl?:. Ql.l , · le~i3!ap::io 
E:~11. r,.E,61.1Fto ~lz r ;.r:.nrt.'l de. e,nstf],Q 
:QlibliCD Cr"n r\ C '·' . Olít,·o . q· ~1"1""-l"n• . . . . . v-+~ ·"'r . . ..... , • ., ... . _...,.. '-l~ .c.~, 

i~ ~l-o rneupp cc~.s:l e~u·),t(;;r fle pr~vi ~fl,.o 

nara det&l~ffÜD::<cto lq._a:zo d0. te:rm.:J~·, · 
jl:}S;tifiq.,tiVO: dq, r~fR111~l., S~ ~l~.~te 

r.{ue o u.fo:·mr..[li!r h.lja, ~thõl&ido, ta::n., 
t.?" qt~::!1to ~~~!·V \J.l, e. pe;;~t;a . Q;e r?la
tlY~ p~~·.f"'.çtu:,u.d~~~ e, ot~ · ..... e-ntão nãa 



_ . ....... . 
~ ~ jw;.l;~ '- f.n~çiat~vo, qa rcfo:r1-n~L 
É " ãssini, d~~ois ele ref&l'-mar a l'e-::-< • .. • .. -
:l'e11m~ 4.~44, · log:() à~~·, a menes de 
úin quaçlri~pio. ·do adve'qte daqu,el~, 
o Sr ... Gustav~ O~pa11etpa, ~omo MI~ 
nist:fo da EdueEJ,ç&.o, pr-esidiu a mais 
28 . 'a.tor:; mhalate;itúüs, algüns de ca-
1'á:t~l' d~eretórío, c~ a cola~oràção 

4~ -~~,.jtÜ:ódage dq Gi'lefe do G_q,vê:rno; 
Qlltros qe ad~ptação~ oq:tro,s ~u:p.qa de 
aP.oP,1qqa.ç~92 e &~ã\1P3 ~e pl~~1$ d2!1-
inq:ra.l!?;açªo de swt prpp~·~~ .refç:r
Pla, 

:Oentl~e oo. ~lt.t~o.s, ~o4er~i . ahtd_ir 
a todos os d:e·cretos d-e emergênóa, 
~\~c~znbjqqs~ ve.fb.i gra.tift, . de pll;Star 
os e~?!m~~ q~ H:cem;~. gi11~~~nl e cq·· 
lc;BJ~l.. ~>.fw~r4t~va.~n;ente ç3~a.4~lx~dos na lei q~ . l,(H'?· 

:M;s.s, Para eQ:nf.iJ.·:m~T, litçl'alp.~~l1>te,_ 

a~ into,r::p:J.a-çõ.es que aq1ü e~:tou a e;?., 
r)alqa' d~sta trU~~F~~. cl:~:PtN. as rnai.s 
e!loo:antes. da;,s m·e:~i~êncJ~ flp l\4h 
~~J~t~rto. ci~ ElQ.~a:~?.o., ~om~1err1e\1.t~~"' 
r~~ ou q:~.u,p~df>A~l-$ d~ tl~.i 4.~4.4, 

1;11.~ P.~d~~i~ C.~t~U' l~gq, ew, 1Q43.,. p.01.i;CO 
dJ713~~s g~ atl);a~ ~ei org~Ai~!t gq en
s4l;o, ~ YtGf-ê~Q~l~i :tt.~' !? . 9·&9;, qu.e 
dispõe sôbre os exr.me.s de Ue~nça 

gina,si~_l p~·q, o :ç1,1e;;~o ~1;1o; o :pe
êreto n,.o' 6,&1~, ge 6 qe ó~~.en1'Ql'o 

de . lQ4&, q1.~~ ~ltf)l'~ Q ~rt. ~.o qo 
:Q-~-cretq. n.ô 5. Q~lL d.e 8 d~ cl~z~n~Ql'Q 
d~ 19~~; Q. :Q20:reto n.0 q. 247, de 5. 
q~ +~v~reitQ d~ 1~4·~. CJl,.!~ co:nté:;,n 
dispos~~}(>C$ tr~msi~ó~:i!.s clél- lei Ol:g·â
ni-ca do ensino, de·:;~eto cqn,'ii,d~J;ando 

Q:s -c~i.cs ~0~. ,c:ittiçlª~l~~s s~eito.s a~?
d!;l ao re&mle qa._ l.er ~a:o-c.1~~o eam
p.c§ ;_ Q · L).ecn~to n. o a-. ~43, de 11 de 
$êvsreico de lg·~4, qu~ · d:ispõe sô-);)j,·e 
rn,~tér-4} dq. J:)z.qr·sto ·:ri.o, 6.5~5. de 4 
~e ju·nhp J.e HH..3; o deçre~o de 2~ 

4~ mar-Qo de 1944, q:ne revig0ra, 
na~ue1e an.o só, o Decreto n.o 3. ~4:3, 
de 45 de març9 de 194-1'. 

Qra... $2-p.ho:res, 8.Í e3-t~. caJ;r;ptert
z~áa. ~ :fain~ iP,·8:.:t:ns.~vel e ininter
~·U,\Ita ele noss~ a dmin~straçã:o fe
deral, no· que t3tnge ao probl~m~ dÇts 

. P~jo~mas e· cont~~-refqrmas ge en
si~o. 

Ma.s. r&formn.r para 1\1,~.U1..o.:r •. ~r..g o.s 
exe-mplos que a moeriê11;da, a qb
s.er·va·~ã.o ~- a tkcnl-ca su"Qm:mistram, 
~~t~ eer·tQt 

Refqtiiiap, ehtretantol pal"A "'GfJ 
fundamentaB.t!a a I l'efQrma. em tt~:c,!e;J 

p~solêtas, em proeessf)s, em m,étoào~, 
em ergani~~~ões, em E$istemt\S ai'câiea~. 
repudiade.s per todos o~ quas~ tedQs es 
pav·os eivUizaóos do planeta_:. ~sto t) 
que desapm~ta, isto é que ~ssomor~, 
lsto é qt~e çausa es~;ândalo! 

Fondo de margs;.n o mat.e,ri~l-' re~ .. 
peibante à n>forzna, Jf_.:üt ádo e à r-c ... 
forma Rivac1ávb, cujo plano efetiva· 
:n-1ente foi notf.n1 l' r)revirlerlte ..,... mas 
faliu em consscu8.;cia de sua execu;;ão 
- Pondo de m~1;éem , a iei c~r~es · ~Ia~ 
ximiliano, baseaqa ~m el;>serv.a~ões :h· 
lhas e levianas de. a\l~ilia~s ponc• 
e~rupulo::;os, eu dese,i~ri:l, por :mais 
pe+to de. nós, repo1;tar,..rn~ . ~ l'e!orm~ 
Fra.r....cisoo O~rppos, de ~93'1~ sol) o 
aclven,to pl~na das idéias 11.0-v~s, ~~·i3.

ta.~iia4~& na l'leg:i~ 1ievelucioná,ria de 
· 1930.. com tãda a sll:a e);êllci~h co1n 
tôda a . sua etlltura e c5om t.QdQ. se1l 
incentestáv-el talento, o.· egt>égio Sr. 
Francisco· eam]:)os veie> <~l·gan~aP; ou 
melhol', 11eorg\aruzar Q ensino sec.lJlldã ... 
rio. no Brasil, clesenterrandQ do · r~ 
púdio de todos os po:v:os Ctlltos. da, Eu ... 
ropa e qa Al~érlca, aq-utlo. a que ~ 
avençou €hamar, em ~to.clclog-ia pf'-. 
~a.g·ó~'ica, o. . Iegime eic:Ueo. d0.$ enr·scs 
secund~rio.s. 

S~I:\hol·es, n_-ã.o ser& n<,wl~aae, sem 
dúv.icta, pal'a v-4s: otltxos 4iv~di;l.' ~ ~.ts"'! 

to~nas t?~e ens~no secu.~dár.i.o ~m e!;uas 
ca tegw-i~.s~ ·o rcg.im:e. ~í~.U-c.o.. e_ q: ~-1·~ ... 
dt~aL. Q. oícl~ce ~.o~ e~p.er~men;b~dQ no~ 

. Pt>.~$es 1~ai~ av.s,:pçªdo,s, em m~té;~;ia ctc~ 

eç}~<!:ª'~~o~ ~o.r- ~xezr4).lE>,. e,s. ~t.adf!.$. Vni'"' 
qos. e, logo ª-PÓ.S, a Rú~i&, SQv~ó.tiG~ ~ 

P-o.~ço clepo..i.s, a •méd:c-..:t :f.tatin~, en-
s~ü~.1·ia. êsse sist~n~3,. C:Q.eg·Cl.l;:->S,e, en .. 
tr.etant0, à. v.el'-ifíea.çãq pl.-$~a de qu~ 
~l regime oiclico.. ll)Wtt0. COlJ'1len~entà' 

~lO en~.in,q p:d~1á~·io, -~Ü0 · pod<eria,. ~ ... . ' . . 
ti~f~~e~~ ~o. e~J.sü;:._o- -3~~tUJ;dâ.rlo. O re.. 
gime c.íc:ij~o. Q;a iàé-,ia,, na SU:::\ e.~eGU{!f\,'l. 
de l\1113.. séP.ic. de cú;culcs cQ:q,€ê-ntriçQ~. 
ri.os quais, gradualmente, e à prop0r• 
ç~o qu,e os cí~·culos aume~üam, com a, 
m.inist11ação do ensino de tôda_s, as. m~ ... 
t-éJ:ias, 08 segmentos vão amnenta~ 
na proporção, tall).bérn, col'J;e5p"Gn~te 
à ariwlifi.ca~ão dqs eo:nhecitnenoos- mt .. 
nistrad'O~ ~les l,'ep.resentam o desen
velv~:mtmto dos mesmos assuntos ini .. 
cia:d<}S ]).O& segmentos me110ret cio ci.-. 
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oulo de partida e de seus subseqüentes. 
O sistema c~clico, portanto, é sis.:. 

tema. de repetição, dispersivo da ate!l· 
ção dos jóvens, que se aborrecem; sé 
entsdiam, se L?utigam ao ·verem ~ra

tados os mesmos assuntos, embora sob 
ângulos de maior desenvolvimento, p0r 
diferentes professôres. Sistemà, como 
disse, dispersivo, já em 1923, era ful
minado, em França, pelo Minist~~io 

do velho Léon Ber~rd, inspirado n3.s 
lições magníficas de François Datin, 
na América do Sul, Ruiz Amado, em 
1920, chegou à conclusão de que não 
podia convir a nenhum povo que avan
çasse, em matéria de organização pe
dagógica. Com cxceçí3,o da Argentina 
que, ·posteriormente, o repuàiou, tô:la 
a Améri<:a .Latina, seguindo o ex2m· 
plo da França e dos Estados UaidQs, 
por s1.1a vez, exduiu d~ cogita(;G::s · 
:::.cli::~1i.riistrativas .. e regul:l!Uenün·es O 
e-nsino cíclico, pal'a aclotar, _no cur:w 
se~undáTio, o ensino gradt:al. . 

Depois de tt~Go i::;to, em 1931, .sur
ge-nos a ciêEcia elo Sr. · F!·ancisco 1 

Cumpos, revivendo matéria conden::tda 
e obsoleta, para reinstalar no Bra~Jil 

tal sistema, que o ilustre Sr. Gu~

tavo Capanema, atenuando ·um pouco, 
manteve na sua re~·orma de 19·12. 

Enquanto· nos mintemc.s ne·ssa ma
nia reformista - dizia eu, · dP- mt
ln:: lismo técnico- administrativo, n~t 

mirü;a última à!'eüga - , (1ião a1JOia.
cZos> , enquanto re:üizamos essa espé
cie de cPJeidoscópica visão alucinant8, 
contraditória, ~sfusiante e. pirotécn~ca, 
em matéria de ensino, a Argtnt!na, 
desde 1884, fundamentada na obrJ. 
mugnifica, ideiadà por Sarn1i2~~to, 

cons~qüência da página h ,3róica dcs 
Belgranos, Morenos e · San l\1:artin::>, a 
Arg~ntina, até hoje, depois de 50 :.-mós. 
ele organização escolar, primária e se~ 
eundária, sustenta, com pequenas mc
c\ificaçóes, o Código de E1~sino de A \'e
lanêdi! 

Aí tend·es o que era imp!·escind·i.ni 
dizer sôbre a gravidade dêste pro~
blema, que terá de ser seriamente en-· 
c:uo:do, pelos constituintes de 1346, 
a-fim-de q:1e, nesta obra históri('a, 
r:. este momento culminante d3- sccie·· 
d::de brasileil'a, como do mundo civm .. 
tado, não incorramos em êno grave, 

sem. predeterminar diretriZes · rrgr«as 
que não comportem, amanhã, a intro .. 
missão ·anárquica e anarquizadora de 
certas sabedorrên-cias particularlstas 1 

A atual Lei O:..'gê.nica, dizia t:!U r:a. 
sexta-feilra, nasceu ; de . tríplice tendên
ch.: uma varia.nte, .a puxar a auto~ 
ridade ministerial ou governativa paJ'a 
a direita e em pleno fastígio d~s idéiali 
tc·talitária.s: . outra., a puxá-lo· para. 
a esquerda;. e a Democracia, no cen· 

. tro, como s2mpre, a · sofi·ér terrÍvel 
compr2ssáo. ·Para que caracterize.;. as 
tenclência fa[cistas da Lei Orgânici de 
1912? 

No que di! ·respeito à insiruçao pré .. 
militar,' no que ta;nge ao espírlto· de 
auto-suficiência e do exagerrudo nado· 
nalismo que contamina!·ia a ·jÜventude, ' . 
a coi1gérie bruta 1, a pletoriza.ção dc:s 
progran:as, que é tudo isto, senàG 
aquela tendônCia a que aind.a, há pCl~
co, se· referia o grande publicist.a e_ so
ciólogo ing·lês Crossman no seu l~no 
"Blografia do E3tado Moderno", pto
ClJ.rando significar o caráter de utwc.:. 
}Jação do incliví~uo pe1o Estado, no sen.;. 

· tido d3, militüizacãô· total das ativ~aa.:. 
des da Nação? · - · 

A t:::ndência. C.po.st.a., a. qu-t- puxa pa1;a 
a esquerda, diz l'espeito a uma varie.· 

. dade do car&t-er de socializaÇão do en .. 
sino, claram~hte fundada ~p 'so!'Ü1o d~ 
"\i\Tilliam Kilpstrick . e de H2len Pa~·~ 

khurst, d-et:orrência do hmoso plaEci 
Daltcn. f2.lido à p!·ópria Rússia. 

A tendência democráti-ca, disf:1rçad.a 
no meio dê:Jse t.hoque, é c?,racte~<zs,cla . 
na cx!::csiç§.o de motivos do -E.~nw .s~:. 

Gustavo Capanema ao Chefe do Go· 
vérno, numa alusão às organizaçõl'!:;. f 
determi:.1ante . peçiagógicas dos E:::~Jdm 
·unidos. D§sse .monstro ho~·aciano q\lt 
se pcduia coligir senã.o a JalêncÚ in~. 
tegml ct.o ensino público - .,Prog.ra'lJS.5 
obturadores da inteligên-cia, o que se 
não pôde evitar, nesta lei.n.0 4:.-244, q_t:c 
atenuou a do Sr. Franci~co ·Campos, 
com três línguas vivas. para .s erell~ 

es·cudadas no curso secundário, 11Ul~1 
~rtificialismo de cultura que ch,~ga a 
chocar qualquer espü~ito ob.sn·Y~.ú.or, 

d.esapaixonado? 
A concor'!.·ência, por exemplo, de ~ro. 

vas parciais com a manutenÇão in .. 
tegral ·das obrigàçõés elos a-lunos,· tle 
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refer~eia .ao curso seriado' o de%1~ 
tuoso provimento dos · cargos de do~ 
c entes, f~nàticamente · .abordado ., na 
manutenção do · concurso de provtts, 
que de há muito devêra ter sido banido 
da noss~ oi·ganização secundária ê su~ 

perior, em matéria de ensino, como o 
aboliu ·o Ministro Rivadávia; final~ 

mente, a inexistência de um plano m·,~ 
cional de educação - êstes, os ponto-s 
básicos, fundamentais, necessários, im
prescritiveis, que devem presidir' a uma 
reforma definitiv2, mas . com a qual 
não venham ocorrer os inconvenien~es 
das 172 maiores ou menores, que, p;Jr 
falta de espírito objetivo, por falt."t de 
influências evidentemente expertme:n
tais, por falta de legítima visão obser
vadora, resultaram no desastre que es
tamos a averiguar! 

De necessidade, port:1nto, é attc a 
!lustrada. ·· Comissão de · Educ~~ãJ e 
Cultura, constituída para cs compe
tentes estudos do ante-projeto de 
Constituição, que ·terá de vir· a êst8 
plenário, · vá já . tomando na devic1a 
c0nsideração semelnantes pontos parà 
que uão · ocorra o que a·ccnteceu em 
34, e de ·maneira tal que foram . con.:. 
quistas desrespeitados, não tendo ne
nhuma ressonância até os noesos dias! 
· Mà.s, Senhores, se, de referên~ia ao 

en,sino secundár:o, é isto que vos aca
bo qe dizer, no terreno do ensino ,ri
mário, · a respeito .do · qual oito leis 
federais, , desde o tempo da reforma 
Rivadávia, · traç:u~m determinant~s 

pa.ra o envolvimento do Govêrno F~
detal na seara dos governos estaduais, 
com os auxílios respectivos, o sinal 
dà. desorientação reinante poderá. mui~ 
to b~m ser p-ositiva..do · c'om as recE:ntes 
clcclaraçõ~s :do eminente Sr. Minist.t·o 
d!l. Educação, o nobre prOfessor 'Ern,~ s.:. 

to de Sousa Cam}Xl.s, quando, há dias, 
em entrevista aos jornáis, · afirmmi 
~.:r pre-ciso salvar a infância brasi
lc!ra; que está ~em escolas, para :1 be
nemérita tarefa da alfa1ntizacão dos 
nosso-s filhos. · ~ 

Isto acha-s.e dito pelo Exmo. Senh~w 
Ministro da Educação; ellt!'-ehmto; t1S 

· pa:Iavras de S. Ex.a. PDdê'm resumir 
tudo que· de mais sábio, lógico, curial 

" e de maior alcance patriótico se ima~ 
gine, .. menos co~poruier à, reali-dade 

sitimte d;0 pro:bl·erria da. educação prl ... 
mária brasileira. ' . 

Está provado, meu.:; Senhores, por 
êf)se apóstolo que é o Sr. Teixeir~ cie 
Freitas, Diretor do Departamento Na~ 
cional de G2ografia e Estatístic~. peJo 
S::. Lom·enço Filho, uma das nossas 
ms.iores autoridades em pedagogia. {\e 
ensino priniário; e pelo culto e exa.to 
jusuíta A~·lindo Vieira, num dos seus 
livros mais recentes, ccm,o está iGW-:!1· 
mente provado por tôdas as estatísti
cas no particular, que possuímos rs
colas primárias além dM ne:cessidadc.s 
da atual infância brasileira. 

O Sr. Aureliano IJeite - Pare~e um 
p::t:::adoxo o que V. Ex.a está dizendo! 

O SR. ALTAI\\URANDO RE,QUIAO 
·- Parece, realmente, entreanto, se o 
bmpo permitir, explicarei a V. Ex.a a. 
razão da aparência desse paradoxo. 

Há mais escolas. Pelos cálculos oií
ciais do Departamento Nacional de 
Geografia. e Estatística, a popu1.s,çã:l 
em idade escolar do Brasil é de •..• 
5.100.000 crianças; ao passo que 9.S ih· 
formações do Ministério elevam ês~e 
te tal a 5 milhões e meio. 

Entretanto, urge distinguir enêre rt 
idade es·cola.r teórica e a idade escolar 
verdadeira. A primeira é aquela que. :;e 
apura de uma série de idades escola
res, partindo de. determinado ponto e 
cltegsndo a outro: pelo cálculo do 
Sr. Ernesto Sousa Campos, a que par-
t~ de 7 anos e vai até aos 11. 

Com milita sab2doria, entretanto, 
ajunta o prde.:::sor Lourenço Filho· e 
ad~z o Sr. Tçixeira ·de . Freitas. ou e 
é preciso levar em contá. os índi~es 

-de rep2tênc!a, , de obituário, de êxodo 
dJ. pa~ts dsssa pJ-pulação que, em 
verdade, só cm·sa três anos da esco• 
h primâ1·h porque, apesar de serem 
ci:nco as idades, de 7 a. 11, as ·séries 
primárias, realmente são três, na prá .. 
tica. po~s mais de 50% das nossas 
criança-s aba.ndona.m a escola primá· 
ria no fim da tr:rcsira série, o que 
tudo junto reduz o optimum do cál~ 
culo do Sr. T e1.xeira de Freitas hã 
pouco mais de 3 milhões . e m~io d~ 
crianças . ·se. porém, a ca.pacidade 
escolar da Nação é de 5.100. 000, como 
afirma o Sr. Teixeira de Freitas, é 
claro que há superabundância de 
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~ola5, a, começar pe1o Estac'!o do Rio 
de Janeiro onde, pelo cálculo do ilus
tre publicista, Sr. Alcimar. Terra, 
a:i.nda, ontem publicado no ·~ccncio 

da Manhã"~ a é.rea escalar~zada é 
maior d() que a área, total do E3tado 
do Rio de Janeiro. 

o Sr. Bríyi!l<> Tincco - &z.s~s téc
nicos que V. Ez. a cita, Atlindo Viei .. 
1·a, Estêvão Pinto, J ... :;urenço Ji1ilho, 
todos são unõ,nimes em ·(',.93cgurar qua 
apenas 8% das crianças tennins.tn o 
cu.rs() prim:hio e mais de cinco mi
lhões estão fo;:a dos colégios, por falta 
de clsz::>nas de milhares dêst~s. 

O SR, ALTAMIRANbO gEQTJIAO 
- PC!.' fàlt<:~, ? 

o Sr 13rígido Tinoco - Sim, p01·· · 
falta. Consulte V. Ex .a. o Sr. :t .... ou .. 
re~ço Filho e out!'cs; todos diz~m 

isso. 

O SR. ALTAIVITR.c~l"''"DO RE-QUIA.O 
- Julgo (IU8 V. TI:;c u. cslti in~~il' ~:.rnen

te equivocado. T~!ll1o aQui o cálculo 
do D81')~rt~~lE:ri'co N:::eicu:i.l de Qeo ... 
grafia e E.:;tra.-tí.stica exr~o.sto iJ8lo S c
nh:-r tt:c:mar '!'c ~':'a em a.rt:go récnn
public:Hlo 11~ uccn·eio C:.a, M.:::nbã". 
O p7:~b:erna. djz êlf.l, l)r..3•:·:xcto e~n t a• 
dD.~ cf!cia:'s, :üo é ~e nHLs · €:-:(.!:;iz.,·:, 

m ss de br:?.S t.:cc~ :.,s I 
O l!t'. Er~ç:.tSó 'lrt7lOCO - :-:~ ª--~ !-1.11!3 

esc::·~ ::~ . 03 :: 2::ô,~ .s e-~~,:.~~ r: b~u.:.c~~·-~:1 -

dc.·; ; I:~ . h~~ f2.I!:.1 ,_,e e .:c'..>.l.~ ! 
O t;r. Fcrn tt;~ ~Z.es T (ft::/1\ --c ~- T.J . t~-~:.3 

p:- :_'JiJ1: :.~ t~m a~) j ~" tc :~ 

O 8tt.. t.~T~1t;·1 ~~.-it .F~ .~l[\Tt~~- :j n~:;Q··~_r! :~O 

~- C~;~n r11:.1"J.ti.) 1)~: a:Z c ~: êt8st .Fl 1 }J.:.; ~·-é- ~"':1 ~ 

1" ~~..:p f/.1:à 2t fJ~'l1L1r:L~ 2.n12~1te ~o t~ .. ~- -j_. :: :~e 

elo ncb:'e CG1êga S1... Bi't?·:cto ·~r~·:~_ Q(:t~ . 

Vcu s ~r eX"') liéHo na conc~rt:.-riaGá-:) 

de um p~nt2m~nto e.sctlto. o p-ro
blema. t .ão é de mai:; e.:.'Co!as. n,r~o:; c:: 
b:Y!.s escchs. l ; · i:.r:·() em toc1.6 C, B~'t. :::il . 

r-ro E.'i t~do dó R io d? .1 ~~·::-~ :- .J. p:r 

Z~.td::t f}1Jt! S-e C.J)tC 111_. r{i-Ul.:: l~-)-1: c-.:~ J:C1o o 
n:(;n'lc!'ó de e::eo;as ~)ela Ú.I'2<l 1né::is .. rt 
(i•;" c-. r1"" r..r,c·r,l<, <", . .,, ... ; Olt. ''C·J· .. _,. "' ,.f. ,,· 

• '· , ._, _, ! .... \o-'. ..}.J \:. l ..r " ~J "·~· ....... "-'~ 't ""' ~ I J t..\t 0:..1,1'" V . ·.._ 

~6.:~Pk l', v c;r :fiC'2- -~e O,':.te í:'l a é nl;x: -
tío:r r.~ fl.·_:"sll t,;; f E;..l c" o !~-~~ ~ ~~:o:- c ~~r: l .. J · 

crl:: ~ é há J)~t·c ) , 

O Sr. Btí'gido Ti1:.oco - E~ 8 e 
me!o milhões de quilômetros quadr R· 

do3, ternos apenas '150 mil quilôme
tro.s de ári;i.l, escoiarizacla - quel' di .. 
zer mHr.de do Estado do Amaz~mas, 
ou a . supe:dicie de Goiás. E · que o 
dizem E;;têvão Pinto, Ltmrenço Pi
lho, Teixeira .te' Freitas, técnicos ci• 
tado.s por V. Ex.a. 

O SR. ALTAMtr:?ANúO ItEQUIAa 
- Agtlarc..~,rei que V, Ex. a, opottu .. 
namente, o~t:pe a tl·ibun-& para falar 
basea-do em documentos oficiais . 
Verba volant, M·ago · a.qu~ G.c.c\.un::n tos 
e;:_;critos, con-cretlzs..i1do dados oficia1s 
do Miiiistél'io da Educa.ção e do Dt
P::t-!ta.mento Nacional de Oecg1'afia e 
Estatística . 

Pds 113m, das duas u!lla: ou ditcuti .. 
re:nàs o assunto cem s. d~vid~, serie'"' 
darte, se.m pr38GUlJGÇÕ2s de cc!' pai~

ti.c'l-11~-tti :::Z .. ~!JJ , tt·11t z.:1~o ttn~c3.ttl~rtte 

b ~ ,~.r.~ ,~"' o~ ~ ...... d- !1 e ...... ,.. ; ... i rl"",,""i .:.L.:.,.,__ • .:..!" ._._,,;,. Sv.a m _·c .... u • ._,:_,, OU 

nfl o cb::gm·2mos nu:; c a a mn rc:::ui
ütde ~:::.ti:~fdé:'io. N 2::> é P03SÍ-Vêl,· 
m~l1 ilu~: tre ~ol::~~·-:1 . Wt2 ê..::;~i;m2n~os 

ofic: a.i3 ~· 2 c:::.~ t,:t·õ.~ ·::l:;t-. !11 e €j:::~~ ?.!rt Eh1 
c:Jnfi :t o no n~.?~i11!) -r~~t: i::~ ,~J . P-:(~~·~ t,

a~3:rrt, 1\ V. L:, a . (;!'.:::: r,_:j p:::;v.i::~e 

c~_;.m cs 2~" ?.. Lcr: :· !2i~- ~ .J- ?1t1-ro e T~~:~l:rt• 

n r1~ :C'~·2~ts.'3 ~i':n;l:J~1 x :g·.J em cFs· 
1= :-~' : .~-. ·:. (·~ c.: ... ~ ::! o (~'~!~ c~t~~:: . 

O ~~:r , 1~-~~~:#;.' : --·~ -ry 1~E~~ uca ~- Jj. f2. 7~:~.l 

c~- :_• 2. :.- ._.,.:_ :: ~ ~j ~ lt-_ :,;.çí_ ~::: -~ .. ~ .. ~- t-:. ~ ~t~Jli:·: ·:1,::::: '2 tt 

O /;~-r .. A. Frr; ?i-.:~ -;~o I .. ::i ;~e ~ () f.'·~~- t_·: 1JJ~~- ~. 

r::-;::t t c:!'l:l c~ oi~~ 8. :; ~~ ~ ::.:: ~::~: (J { I_:l c; L:.~:lic~~1.rl:~ 
C? ~ c ~-: -~;-~:- ;_:.'l" :.~~T!:~"t c·:t~. ;~ ~! , o c"~- ;~\ t1 L:~.r~ L h~;_;~.C1 f~. 

') ---n ~L"'., '" r~- --, • -:-;'··)') f:) T' •-T~,.. .. ·r) 
\. . • ,"";:: : :-'-" · r!... · •.l.!"~.:ll .. ..: i..·.~ '~.- t .~ t~ .. : • .~ J:.: ·-.:-l't! .•.2-~-'-

_.: r··: r:tt~~ !1t,) f .r tf~~~ r.; -Ci-tl')t.tüld:~~ r::~t-~ f! :.:_0 1~1.~- ~ 

!j·'~): _~ : !.O Ci'!:l V,~~ :_:, ~·({~ C~ ~) C~ J. ~:J .0:1~:; .i.' 1>!"i. ~. ·.f 
Jhü11 tc.:.n:;.:ui o {i_:,::-e~H.o ( · r:: .'d;~n~ cc:~j 

té·cn-iCf.i.S 1 ccn1u o St·. ~.-:1t:~.fii:~t.r '1\:J:r:"t·; · 
h~:.st ~), :.lo r. i~J::~J.'JP~l~r! f.~1t,2l" t1o; 11:~. a:,t..1~Ct: litt~":E: -rJ. 

· i. :·cr~t:.~J~I.~ ::. ~~!ft ·dér t~:~:· .. . 'j~· :;j ~·:~e~l':J, {~~~ Frrl
t ;; ,'; , q:-.~- -~- :\<~o c:J;-~· c:; r,-:: :rJ ,o ro:·sir.:·j no n~t· · 
" i :·· -~'' ' i :-: .::. ('1 · --.c •:'\!--i .cl ;_" .· ~·. :, ,.;.., u .· t'")l' •"· ·" J J-....•.•• vf J. • ..:i! :.·l.- '-• ·-- ~~ ... ·~ l ._ .. . . . ._, ..._,..., IC e~ .... • •. •:. • • ) C:!~ 

qu~ct.F<.J ~~a. ~'.11-· :::fl~·t&r..c~~-t ({.i:J· Cil.s li"!::r r~:ri .q 

§·i-::l! :~: }.o L?L~ :üJ. .~-: ~~~o , ll1~~~. r~ i '! n -:-:~r~~~ r~-~~o. ~'.1' c::~- ~ 

·:! :·~-t .. ,~ :L.1. l t Ft C ::;. {! !.:!L{l i.d-t=t(10 t ia. fi.J~-~~Çb0 

c1o:-:; r..hmnc~, pela ;-) c;~-;colaG , j..mi·a im·· 
pç .:t;:r . O ('~'~e c1o ~f!ffi erq -~l.CC'er O tJr J ~~ 
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insulado no meio 11ootíl que o rocJ...éia 
em sr-ml:l,~ Logo, não é qur~:>tão de. 
mais escoln.s para. jl.wtificttr, cor1o dc
·nuncia o Sr. Alcimar Terra, o ctn.
p:rêgo do fundo do e11slno primG:rio 
e;3tabeleckio obrigato1·irtmente riela Pri
meira Con:í'e~:éncia de EducaçeiO, rea
lizada no Rio de. Jan~iro. 

Para. o em:rvrê:;o d.êsse :fundo de' al
~U1S milhões, já se dcddht. que 70 % 
:il·iio para · D.0:1ras esco•las, de ~.~côn:to 

com a própria política do Sr. Mi:üs-
tro. Pouco 1mpo:rta que sejam de ta:pa 
c~1bcrt8J.s de sapé; :»1as não há n~es
sklade disto, porque 11ô.o se11·~o esco
las de taipa, p!·ovido.s ó.2 lT.a~:::1al de 
emHg~ncb, q1.1.e fixs,ré.o a criança ao 
r.mbiente esco!ar. Per fr:.s~, a escola 
pt!m.:ft.~h r .•J Du.:Bil faliu, pzkl. falta 
ue interfssc, de coz)fol'to, de eficiênch 
112. mini~tração do ênsi:no, que1~ lill 

(!Ue tange r.qs p:r:oc~ssos, aos métodos; 
:w s~~tema, qu.e1· no que diz re:!pctto 
&.o própr1.o professcr ~ · 
' O Sr. Ji'ernandes Távonz - Perrni~ 

ta . V. Ex.a. o:gorn o apo.rte ~ra o 
(iual aguardava oport:midade. 

O SR. ALTAMIRA.IIDO REQUIAO 
- Com todo o pr~zer. 

O Sr·. Fe:t'IU.t-7'rrrles 'l'it!'IXYra - · Q-ue;l'o 
n:p-~.as, dfz(>-f• qt!e concm•cl6 abr!!OYI:l:t<:t ... 
mente cem o que V. Ex.t~ di~~ a re~ .. 
Ilffito· .~ (ompleta àe1i:1ciêtieia docs 
n000az · eswl~5· p:rlm.ârías. A0i:I.o que 

• . . ,._ ,. . . A. • precisamos, 11M nu;mero n:u.u.~:o m::.;;mr 
de escolas·,. mas €1r.e escolas Y~&.~nte 
e:~.i.dentcs e' dotmlt-:s ~e tQd.à& . ~s cn· 
m'0did3ldes .• 

O SR. ALT.:\l!,·fiRANDO REQUIAO· 
- '":!. E.'<{.:l> est~ c·c.m -a re2;Iíd'~de. 

Vou t0rmiirl:? • .r • De ffs. to, outro:J aa .. 
pertos curiows envolvem A. que.:;W.o 
do ent%illo primérfo brasileiro; rm:.s 
sei que a hora do exp~diente é im
prorrogável ê atenderei as determina
ções regimenta.i\:i . 

Oportnm~:r!lent~. quando no plenário 
se t:mtar do: .capitulo da ecluc~~~o e 

1;. t . '~ , . d cu-vura, eret <nca.sJ:aO! - a1, snn - e 
1·evelar r.::;pc.ctoG, sttJ:])re~QS e c1 i8lJH.1.l
téiios tais, era mattl'.i.a d·~ ens"l.na s2-
cundi.rio, cr,; · c:-:::e sou ·professor, é c;e 
ensino pri::.1'!á::io, de C.Lt te sou técnico· 
- monesto ~:aG. afinal. técnico -
terei ocasião de revelar à Ass~nmléía. 
(.~(;nstituinte de 1~ ~6 causas tais, exis~ 

· teules por ê'ste Br~.sn nrõra. que nessa 
J.;.or3, cem efeito, h~io . de provocar 
franca e real hilariedaéle! <M1.tito 
bem. !rfltito bem. pr!Jrrw,s.) 

O SR. PRESJDEI..t'l'E - Está fin ... 

c;1a. a hera do· Expediente. 

Antes de p9.SC::E~,rmos à Ordem d~ 

cUs, comunico à Assembléia que se 
acha ã 1\.·Ies.a o seguinte l·equerimen
te: do E-r. Medeiros Neto: 

Reque1ternax:; a V~$Sa E~lênda qlle, 
consultada a Ass€mbléia N::-.cicn:1l 
Constituinte, mande. inserü•, na. ata 
elos J.1cssos trl:l,'b-alhos, ·'Wn vo·~E> de pro·· 
fmJ.do 11:-scr pela faled:tnento do cs
cdtor e Jc:nalista :!lJagO'~no, Dr. Cat
Jos Rubens, ccorrldo 3.Qs ~ ... d:J 
vigente m&s, ne5"ta ~pttal. 

C:.ulcs· Ruben::r na:S!cew no &tid>O C:::e 
Al::>.goas, onde el3b~u. f ãe.'5enwlveu 
gnmde: · pa;rte de ~ll1'31 callke:iJra i.'itele::
tual. CQlabo.rO".l. em "Yãfio& órgálos tL~ 

imp1·znsa. alagoana, des.tancl:md.o-.:;'e' 
como um elos melhores jotnPJiístta.s ~to 
s;:;u tempo. Craças aos 3'etl'5' mémos 
de fulgurant~ escritor, fcj. eleito me"!.n
bro âa Acadzmía alo;go·i:trrs. de Letr9.::, 
:;.,; qu::-:;1:. !J.gm'.!i ~l ~en t&::Jel'l<t@l e a ~11'.1 

c1 e dica ção .' CcmprGen~~noo· o· lm:st i
tuto Histórico e Geográfico Alag'J,l
.no os p~nà0rés: do iJUt:iitre mte:1ectual, 
p,1.ra o domíDio da Histeria, ptemiov
o com uma dtts s-u::rs ·cacie.tr.as. Nesta 
ca.pit'íl-1, .t-XCl'GZUr du:rall.te ·c.&tca · cl~ 
7.1 ~mos, ap.rc;ximada.mente o j<>m·a
Esmo . Já co::..no redator, qu.n· t ·o·ffi€) 
s~~r ê:tizo~-o, ·trab--stlhou liOi t~Di3»i-0· de 
Notrota·.s", no "Diá.J.io &'a. No.tte." ~ na 
"A Noite', s::mpre S·~ dístfn~-..fil:d() 
p sla :;:ua intsligência e pela sua ca .. 
pz:~d·a.d;e- 1.'üll'CÍCI11?..1. · Cont-o cr.ftt;co de 
z.rtes plásti.cg;s, diz o "J orna.1 d..o: Co•· 
mé:rcio" d~.~ta C&pitsJ, d six..ou a.lg.UillS 
vo:Em2s d=:ntre os qu:>:is "Pe;q__u!E:"na 
História d8.s Artss Plásticas, JI·ó· B1f::1l• 
Par2..TI'='.JPU<: a." Cüm C»>·los Fu•h"' l1.Q fi-
nou-s;·um~a 'das ·Íúctct~s culttiras fie 
Ahgcas, após Jc.~a.r às gc:·rá~2~ · ho .. 
ctl t":':..las do Br::u:il m s.D;lJ.W•:::a .fô'lh·a< de 
5 !).::>cti,;,:1veis r; e !Tl':'C:·5~ de re·al va!:::r 
ü~bkc~ual e· histó:·Ie:o . 

Sala ct::.s S~sões, 6 de· rnaió de 194(f 
- L~~! M:ede.iros Neto~ - Latüo 
Montenegro. - José Maria. 
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O S:R •. PRESIDENTE: ,.-.- Os Se. . . 
nhores que o aprovam, queiram le· 
vantar-se. <Pausa.) 

Está. aprova;do. 
Vou s:ubmeter a. · votos, outro reque

rimento, nas· seguintes têrmos: . 
Requeremos que, ouvida a Casa, . seja 

a. sessão do próximo dia 8, dedicada 
a comemoração solene do primeiro 
aniversário· da vitória das Nações 
Unidas sôbre o onazi-fascisrrio, vit'ória 
que abriu para ·o mundo novas . pers
pectivas democráticas c de progres~;o 
:social. 

. Sala das . Sessões, 6 de maio de 1946. 
- Luiz Carlos P1·estes. - João A11ia .. 
zonas. -Jorge Arnado. -José. Maria 
Crispirn. -:- Oswaldo Pacheco~ - Tri
fino Corrêa. - Batista Neto. - Gre-
gório Bezerra. · · 

Em discussão. (Pausa:) 
Não havendo quem peça a ·pala-

vra, encerro a discussão. · 
' · 

Os Srs. que aprovam o· requeriment'J, 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. · . . . 

Passa-se à 
. , 

ORDEM DO DIA 
' 

Comparecem mais 172 · Senhores 
Representantes: 

Partido Social Democrático 

Acre: Castelo Branco. 

Amazonas: Valdemar Pedrosa e Lt;o
poldo Peres. 

Pará: Magalhães Barata, Alvaro 
Adolfo, Duarte de Oliveira e Moura 
Carvalho. 
. Maranhão: Clodomir Cardoso e Luií:J 

Carvalho. · 
Piauí: Renault Leite, Areia Leão e 

Sigefredo Pacheco. . 
Rl.-J 6-rande do Norte: Dio~~_;c!.l 

Duarte e Mata Neto. 
Paraíba: José. Jofill. 

PerJmmbuco: Nov1:-ü~ Filho, Etelvino 
Lins, Jarbas Maranhão, Oscal' Carnei
ro, Osvaldo Lima, Costa Pôrto,~Uliss,,es 
Lins, Ferreira Lima e Barbosa Lima. 

Alagoas: 'l'eixeira. de Vasconcelos. 
Góis Monteiro, snve8tre . Péricles, Jo~é 

.Maria e Afonso de · Carvalpo. 
Sergipe: Leite Neto e Oraco car

.doso. 
Bahia: Lauro de Freitas e : Eunápio 

de Queiroz. , · .. 
Espírito Santo: Atilio Viv-aq~; ·Car ... 

los Lindemberg, Eurico· Sales, Alva.ro 
Castelo e Asdrubal. Soares. 
. Distrito Federal: Jonas Correia e 

José Romero. ·· . · · 
Rio de Janeiro: · Pereira Pintó, ·Ama .. 

ral Peixoto, Eduardo Duvlvier; ·aetúlid · 
Moura, Heitor Collet, Acúrcio: Tôrres 
e Miguel Couto. 

Minas Gerais: ·Benedito Valadares, 
Juscelino Kubt.schek, Pedro Dutra, 
João Henrique, Cristiano · Macpado, 
Joaquim Libânio, José Alk.mim~ Gus
tavo Capanema ·e Míitoh Prates .. - · 

' • • I ·, 

São Paulo: · Gofredo Teles, _;NoveU 
Júnior, · Costa· Neto,· José Armando. e 
Horácio · Lafer. 

Goiás: Caiado Godói · e . Gaieno· Pa• 
ranhos. · 

. . 
Mato Grosso: l'once de Arrt~da, Ar .. 

gemiro Fialho e :r.A:artiniant> Aráújo • 
. I 

Paran~: Roberto Glasser, Munhoz 
de Melo, Aramis · Ataíde: e Gomi Jú-
nior. , 

Santa Catarina:. Nereu Ramos,. Ivo 
d'Aquino, Roberto Grossembacher;·Ro-
géiio Vieira e Hans .. Jordan. · . . 

Rio Grande do Sul: Gaston Englert, 
.1\droalde Mesquita, Brochado da -. Ro
cha, Elói Rocha, Teodomiro .. Fonseca, 
Batista Luzardo, Antero Leivas, Sousa 
Costa, Bittencourt Az~mbuja, · Pc1ro 
Vergara e Herófilo Azambuja . . 

União Democrática · Na.cional 

iParã; Agostinho Monteiro. e Epílogo 
Campos. · . · · . 

Ma~·anhão: Alarico Pacheco • 

Piauí: Antônio Correia, Ad~lmar 

Rocha e Coelho Rodl:igues. · 
. . . . 

Ceará: Gentil Ban;('üra, . Beni Car .. 
valho, Fernandes Teles, Leão SR-mpaio 
e Edgar de . Arruda. · 

Rio Grande -do Norte: Ferreira ele ' 
Sot~sa. ·\ 



Paralba_: A~alberto Rruerro, Verg .. 
iliaud Vá11derlei, Plínio Lemos, Ernani 
Sãtu·o, Fernando Nóbrega . e Osmar 
Aquino. 

Pernambuco= Lima Cavalcanti, Alde 
Sampaio, João Cleofas e Gilberto 
Freire. ' 

Alagoas: Freitas Cavalcanti, Mário 
Gomes e Rui Palmeira.-· 

Sergipe: Heribaldo Vieira. 
Bahia: Aloísio de Carvalho, Otávio 

Mangabeira, Manuel Novais, Luís Via-. 
-na, Clemen~ Mariani, Rafa-el Cin· 
curá e Aliomar Baleeiro. 
· nístrito Federal: Hermes Lima . e 
Euclides Figueiredo. 
· Rio de Janeiro= Prado Kelly,-Romão 
·Júnior,. José Leomil e Soares Filho. 

Minas Gerais: Monteiro de Castro, 
Magalhães Pint? e Licurgo Leite •. 

São Paulo: Mái:io Masagão .. 
: -·, 

Goiás: ·Domingos Velasco. 
Mato Grosso: João Vila~boas e Agrí

cola . de Barros. 
Santa Catariua: Tavares d'Amaral 

e ·· Tomás Fontes. 
Rio Grande do Sul: Osório Tuiuti. 

· .. Partido Trabalhista_ Brasileiro 
,. 

Amazonas: Leopoldo Neves. 
f 

·:sábia: Luís Lago. 
Distrito Federal: Rui Almeida, l3en .. 

jamin Farah, Vargas Neto, Segadas 
.Viana, Baeta Neves e Barreto .Pinto. 

Rió de Janeiro: Abelardo Ma:ta~ 
. São Paulo: • Hugo Borghi, G1;1a:rac1 
Silveira, Romeu Fiori, Berto Condé e 
·E:usébio, Rocha. 

Paraná: Melo Bra.ga. 
Rio Grande do S"..ll: Artur Fischer. 

Partido Comunista do Br~sil 

Pernambuco.: Gregório Bzzerra, Agos
tinho Oliveira e Alc'edo Coutinho. 

Distrito Federal: Carlos· Prestes, João · 
Amazonas· e Mauricio Grabois. 

Rio .de Janeiro: Claudino Silva .. I . . . 

São Paulo: José Crispim, Oovaldo 
.Pacheco e Caíres de Brito.' 

Rio Grande do Sul: Trifil1o Correia. 

Partt:ao . .Repu-oncano .
Pernambuco: Sousa Leão. 
Sergipe: Durval Cruz e Amando 

Fontes. 
Minas Gerais: Jaci Figueiredo, Da

niel Carvalho, Bernardes Filho, Mário 
Brant e Artur Bernardes. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: Ra ui Pila . . 
Tem a palavra pela ord€m, o Se .. 

nhor Medeiros Neto. 

O SR. MEDEIROS I«!El'O - Se
nhor Presidente, cedo o tempo de que 
·dis-ponho ao Sr. Negreiros Falcão. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
. lavra o . Sr. Negreiros F1alcão. 

O SR. NEGREIROS FALCÃO (Pela 
m·dern) - Sr. P~esidente. Afastado, 
hi um decênio, das honras desta Tn
buna, não poderia ser, Sr. Prestdent~, 
e certamente não é, sem especial emo
ção que a ela retorno, invêstido, ain-:
da uma ·vez, das altas responsabili
dades de Representante do Povo d::1. 
minha- velha e querida terra, da . Ba
hia de tantos e tão marcantes tradi
ções na vida politica e intectual de 
nossa Pátria comum. 

Lamento, a.penas, de inicio, que as 
iiJ.ovacões dos tempos, · propiciando 
mais espaço e conforto ao moviment0 
do3 oradores, não me permitam falar, 
como fôra do meu desejo,. de frente 
para a Presidência, sobretudo quando, 
com·o seu titular, venho encontrar o 
Sénador Melo Viana, mineiro da 'Velha 
e~tirpe .. imarcessivel dos. Andrada.:;, 
parte brilhante dos notáveis homer~~ 
públicos com que a .Providência dadi
vosa sempre aban~ôa Minas . Gerai; 
para que ela possa oferecer ao ·Brasil, 
ncs seus momentos históricos, os 
grandes di!·igentes do retôrno à lei, 
nesb Casa que se levanfou sob a égile 
do Prctomartir, do Tiradentes, do 
e.xcclso mineiro da Independência . 
Venho daquêle t~mpo em que, o orador 
náo era obrigado, como .agora, a jar ' . 

Rs costas à ~esa. 
Sem as lantejolas ·do estilo reluze11• 

te, que tanto marcam ·e distinguem, 
t:lara orgulho nosso, os gra~ orado· 



re.s da :BeJlia -- a ·uliin, ·Si·. 'Presiden .. 
,;C), hm:nilde : filho: 'dos 'sel.,teíes, 'Séi·t:~u1ejo 

pa1a · oFigem e. pelo !húbito, só me ·1'e3-
ta t.raze1.· para o debate desta memiJ
:::áscl <Assembléia o -ti·P,ço característ:i.l!o 
da geiite ele n11ril1a f-ormaião: a. sin
cer~dadc. 

E neste prlm8i~·o eneontro com o 
:t:1aís augusto dor::> ·Poder\:s ·da Naç§.o, 
c-..uu_prindo inclcclinú vcl compromi.ssr> 
de hmfta :que ··nS"Sumi :para · coit1 ·os 
11~€US amigoo 'dO :sertão·:....:... ·qnchrando, 
embora, o ritmo . dé:s ··córttroversias 
lieste plenário, eu peço vénia para. 
deixàr, de logo, exp'rés'sas as "minna.5 
·~piniões pessoais, rtnexo 'da opinião 
ctos 8J.riigos ··que ·n~e clég·é1'arrt, a pro
pósito :do ·prob!e·ma polftic-o ·iJart.ídâi'io, 
em con.3ídél~e.Çõe·s ~de ordein gei·al ·c:l 

respei.to ~de 'uma ··questão 1qüe tetn : ct€;5~ 
cklo ~-e ·t-omado :volume ·nos bastidores 
e tias'considerações·do .. gn:mde públ.ico, 
:mas que, felizmei1te para uns, infe
lizmente para ·outros como eu, aind;t 
não teve o 'scn devido eco neste recin
to te,a .pro-picio. 

-sou, como V. , Ex.a o sabe, Sr. Pre~ 
sid~::nte, Deputado pelo ·Ptn'tido Soctal 
Democi•ãtico. 1\fembro da ·comiss'io 
Executiva do ·meu :partido, ·na ::sa.hiil, 
com êle estou inteiramente iden t jft .. 
cado - e, 1jortm1to, absolutamc·nc~ 

solldf.rio 'com ' O ·Govêrno do C<:::ncY.-, 1 
:2ur~co Gàs!.)ar -Dutl·a, a qt~em me 
prendem relações ele crrH:tis de de~ n.:1Y.:, 
e em cujo patriotismo se:mpre tive e 
t::mho ·Ú·novEtdos motivos p 2.1'a dcpo:.. 
sib.r integral ·coniJ:'iança. 

TL'i:io i~so n f..o ·ahi-~:inte, co:::!sfcl<: -
r.,-~ ..; o· '"'t.le o :..-~el·'n' a·l·. · n~i-iio· ·é :.-:f~,-·;;,~, L.\'"2...;;.:.·· \,;.i .fLJ. .. ""'.,....:, ... ~ "'- ~.l.· ... L .-.~..:. ~ .. 

c;,:.1e 'nã'o .ptócul"a a ·meia 'inis:c~rá ·cn,, s 
Cn'n'v"<-n'l't>•n· c'íns'c:· u·"' .. ··lú' o" ... ,._,:,_1 r(l' .... "' 'rl i7 ·1" u.... \......&. v -""· ,t l.Ái- LI ~~· ~.-t,....., .. ...tt.•~ .-

a veft'i'ad~. rà·la!ido, ts't:·:.:afu'CL.fe, 0!l1 

n~·at · hôtne p t !=is·oal, :quero cH~éT &;; s 
nün11a:s ·rei:S'2rições ~ao ·cretui~pado :e a:n r.i.:. 
dfn:ó~rt.t-ko entendhifento 'ql':"e, 8-~t

nr.cnhmõ:o a 'ccitlfU.Gf..o ·nacional, se c~Hú 
p:.·c~ui·anclo cbl' à nects "'i,dác~e 'de :;'~.·· 

z~~ t· :1\os úiiút iJ'clítica f;a·l·Ud~h:t gr.p r: -
,., .. : .. , o··e ·•<>-.,··" ""Il'Y"l'l·ro ·.~.,.,ú~:,,o ._., j, '''"'"" ·~1· · 
;. .. _I_,' ' - C..\. ~0.. t.: c...: - ~· ..; -4..&..1. '-' '""'~ ' 'L......... ... ... . JJ..• : -

::;c:,·;:n'ões i:tcr\:ú·c'cns, é1"drÇ lxdrrú~ m; ·que . 
.,,,··< e1·11 c1l .. F""'0'!. l' TI~"iS n 5 o' ·s·;, r;·,..;,.';(->'"•1 
...... .. _, ..., , --· ~ . L-J. ~ t .... ~,.... u ..... v..l.J ., .... . 4-

àesl ... éip"ei til r ·. 
'J:Ye,pül:lido pêltt m.hia, íúnbó!a rc · 

t Lri1-.:ché'g·áêro ·t i)oi·1tanto 'S"óYn têni'iJó 

1:r:ira ·eóhnecer os s~reuos do '(nünpo, . 
mou ·dcpoinisnto, .. (ia certo ta'Odo, :ten: 
a atitcrid.a'cl"e ·do cmihecimenio -!oc~; 
de um Est;tdo, que se tmnsfoi·mou 
jüstatiielite, '(in ccibáia . ela 'gl~aridê éx. 
pei:iêilda de .. "àplizigtüiri1encó'' ·pàii;i. 
dário, em têrmos que podem ~ei-iifi· ".:i 

·tudo, m;c11o.s ·aos :irrü:i·ú·ativós ·cte tffua 
,~ólicla m:dcm ·dériú:icrMiéa. 

creio q1~c ;né::ita ·casa deveiil l'epe::.·· 
cut:ir ·tcclos os -anseios, ·todos os ·sob-r~. 
ssJtos, ·tôclus ·as ·apreensões nacio-nai-s. 

·:Direi ihconv'eniências, ·talveZ, s:e•N 
nhor Presidente. Mv.:s ninguem ·di:rá 
que .neguei a vsrdad.e, fingas as apre
ciações que níe proponho fazer. 

Cçn1eço por decla:ra1· que, comquan
to o Sr .. General Eürico Gaspar nutra 
t~ves~e vencido as eleiçõ.;s ·na Balli::~., 

J)eia diférenr;a de quas~. ·:5o mil . votos 
-- a verdade é que o Partido Social 
Demoe1;ãtico, rchtiva:inente, . "úão ·fói 0 

mais vot(:!.do - · têndo ·pcr·tiido, ·em ·'1e- . 
· gendas, :pa1·'a a 1.J. D. N. :pai· difer~.n

c;3. de pouco mais de 11 :oco votos. Eri1 
. lJ.úrileros Hbsolt:tos, po::.s, obtc7c 'na 

TI ahia o P. S. D. vot:?.çSo pira e1t:r~ 

ger ·9 <Depu:.ados, emft,:'!.3.:!.1to --a U. D .N . 
<.~om:eguiu el:;ger 9, ps!o quc-::!icnte pa.r
ti.d?,;rio. o s~stcma das Eébroz, ·no em
tanto, prq;;)Cl'·:>ionou-lhe a e!.::1çr:o de 
mais três D:;:;utados. Em f à v oi· . ·.da 
cr:n8idatura c:o G-en2''!.'::tl ·DPt:rá-. p:ói'ém, 
r:;- ,. .:p.,.c:.,: ,~ "''lt- " ·tr-" '.J<"l 1l1"'l'á ·h t'a,;,.,'!i~·m 
• ._).... ... .... _ ....,_ ...... _ \; .... , ... . .. l,. , .>. ..... -~' ..... _,. _ ; 

f' ::l!n apiT~i2..vol · co:nt:·i :Jl~içfo, n:t ]3:-,-:.. 
h J.a, ~os Purt:·~o·s ~~l11·?:iC::J~stft, Sr~~~J~:-

1lli0ta. -c ·P OlYl.11 r:;!~ . 

·o "'lD . ,n"r:>";.;·~, ,.,.,.-::~-.\.:: ;;=;...;. ...:.. P .. ;.~o :r ... . 1..-.';v. :c·- ··· · ~•- ·-- ·- ···-· · · ~ .l. D ~.: • 

Cs :ú-ç?; ·r:. o -i1fJ1;!~e ·?.; ·:~·;;rô;;~~~-:::~-~I~.~;i3 .. ~ l>~-!-~-~~! 
~nUJ.1 claJ:-Jll:~ (JUG est~, füido o te"!'l'l:ço· 
('e c,.,, .., c'ic.: ,~ '~·"' p~· r·~ ·f::> l,.., .. .. ·'·v.•a· on·: .,.,.·,1 

•• J.t.:_ ._... :_ _:_ , ... ...,}<... C ~ !,..4.1 - ·- ·- .. -.. J. J.- v J.. . - ~t. ......... • 

O 'ST~. NffG·RE-E,OB :PALOltÓ --
·si·. l,rc;,;l·;:lerrLc, o Sl". I.">e .... ;Wtf:clo JV:l·.~ - . 

(\(~::rc~ ·r<:i~:o feve r, t~~:::ti!(·,;à de ·é ~: d.:-r 

D.:.e o tem~1o qGc lh:: c:J.hla. Con~o 

eú e'r::t ·o ·s·egttrl'C!o b:-Jé:.'rft'o, '}Jê'Çó ·a V .. 
E:-:.2. ··cóna:éi·,>r~-r..:i:ie ·a t!c~lú;;_~·i .. ~"!: . 

·' r'. ·s:..:. p" . "="'r ?'::··r' ,--: 'f.õ'-l,.l~;.;cb •r 'J<i"t• a 
\..} k .:: to. .!...:D~-.J . , _;_I.L-..: !. .,_J.!! - -· iiJ I ..... : ... '! . 

pode conüúú:.ú~ 'a · 'ocü.bhr a 'ti'ihnúá. 

o sn . htah.:tj:~R::ós Y.'ALci o ·-
· c-~"\~ .. :v-y.('<l r·-'fo ·l·tn :-l· -:-. , !. ~ 1~~ .,., -~~ ,_, f ... •i··a·-;.;.·.7-.;.:.:. i"~. :; .. .,1 ') 

--- -~~"'() _, ' _, , '"\1.. ... ... ·~ ·-- -~· - 1<..-J. .• ~• . • 

Estado da Buh';'i , é,(Ú'ci·o, '!Rir ~sso Yil1~*' .. 
mo, trazer ao conhe'cim';~nto do E:rino. 
si·. ~tésrcten't'e ctá Itep(rrMca ·a-o õüvo 



bra&t!ei!'o e :aos ·noores · ·cO:legas .Jn 
maioha, •a cuaas fHeiTas me honro d~ 
pertencer, a surpresa, o desco·nteritn· 
úté'.ato, a ~clesilusão ·que ·as&.frltam quan
tos ·a:li ·-co1abo1'fl.i·a:m pelo t•riunfo da 
ca'ndidatm•a ·do iltlstre 'Gen:er8.1l Em:l
oo 'Gaspa·r .nutrJ.r, ·cuja a·mfzade pí~s·

soal 'ine :desva:ncço ·de ·possuir cl~scl·; 

'1936. 1\<Iuito ·cn'lbora l'lf:.JU. ·o émü'1en:c 
Sr-. 0t~v'io ·Mangilbeira, que tanto 
li(ftirlt cesta 'Ú.::Ü3à 'COm tt ·süa preseiiça. 
e a nossa ten•a ·com o ·lhe ·lifivei· ·ser
i~do ·de berço, :feito ·suceSs-ivas decla
l'\~óes; 'C011testando ·a existência de 
qualquer entendimento sôbr~ a en
treg;a de munioil'ios, à U..à. ~:r.· ~ ·mni
to 'embora 'iraja · o -ilustre S:r. Coro• 
n:el '.Juraci Magalhães ·fci to sentir t,tne 
hão hm.rtre c1uaisq:ue-'.: · -convêilios ·eo:L:i 
o· ,govémo Çen~-i:; . :muito e~bo~·a ha_.. 
ja uma nota oficial distdbuída, à 
~~(ii'~'Ba ·prõclaril:ÇLçl'o ·ç~u~, "'ném a 
U ;1!> .~., ·êOl'n'Ô ·p·ârticlo ·cn1. col'ljlintc•, 
nem qualquer de smü; 'seções esta-;. 
ditais, ·ent"t~tam 'em ·qu-alqí9..er "3:Côrdo, 
de qua-lquer -naturez:1, eorn. o govf'-r
no -fed'-~i'al"' visal:1d0 a:ssi'i'll ·cont2'Stm: 
a entrevista do s'ei1aÜor á-eor.ginó 
AveHn'o, qú~ redúzfa a iiú~didà apene_s 
a · "'ãois estit'did.s, onae cts éorreiítes 
1iarttdãiias é'oníiu'rarh é'm. ·séiit~dô rà
vi:lrâvez ·ào ?;óvêh'to C'eiiti'dl'\" riiuito 
eírtbdra tucro isso, ~a véi"di d3 é 'qüe ôs. 
uc1e~1istá:s v!o 'd1spütnndo ~s ·prêfei.:. 
turàs baianas, não só naqu~le~ múm:. 
cipios ·onde o soü ·canêfiaàto ganho~ 
a=.s ·e1~.Çõ'es presi-d~nciMs,- mas ta:m
bétn na:qu:elzs 'em qli-e, poí· fator-ss lf!t.;. 
veroos·, obteve inaíon'a de .J'egélJ:das 
pi;i.ra a 'CI1'i'i1a:I"á ·dos Deputne~s. se ·o 
ci'zt~rio 'é 'b da ·mti-ioria, ·corrip:reendP!~

se:.ia, ·no ·máx-imo, ·a nomC::ação dos 
préfeitos udei1!&1i:1s 'n!lS 'C'Oú'l.ün~'S ón·
c're o ·Ma..jor~Brigadeb:o Edüardo 0-o
rhes obteve ma~or nlárn.e-ro de. votos . 
PorqU~,, cóino é n~tÓrio, o j;)Ieito :p3-
i 1tt :a -câm'ftra não 'teve, 'ao menos ·nn. 
Ba>fiiá, ;o m~sm:o 1:igor · :Partiél&, ;.. 
rio·, · fich-:h"dQ sú}êito, 'é:n ~·at1~e 
p·aite, :a·~ tii~Iuências ptsfo'l1f:> 
d'ds 'C1.7n'diilatos. Poss-o re.fe"rií\ ~nfi·e 

outi•o's, 'algltns ct::So~ ~itre :n1e c'heÇ~:. 

r~n1 aõ c'ôtÚ'!eeL'Íiehto, 'é ~lúe :mblhor 
expltdiiri ·'() ih'eu fJe'nsàmehto. Êln 
Muri't!'oà, pol· exeniplo, o Gé1~i'al Êu
l'ico butra venceu, por' cerca . de 1; 000 

votos, o seü iiustrt átlvérs'itl10. ·os .abis 
ca11dÚ:l::d;os (lH ,t;. :fJ .. r•T. à senà'~Çil'iS. fl>
l'fi'ill tf\Jn1bém à~r1:otados, po1· igut-tl: 
margí'~t.L'l. ele votos. MM, rta ele~ç@jt; 
pt,.ra deput3.'dcs; o chef-e j;estejt_iStâ 
diG1Jernd'u '<'otos cúm ?..ig-uHS g;rnt§:oS 
pes~-;oàiG, c~n~.di.-da tot:i mn o"í:ltrs,s leg~a.~ .. 
d'-~"' E ...-o~· 1.,"'"' a u D N . r:ilinoritá-.... ,~ • ~, ''l·" 1. • .. n.1iJ' • • •' 

ria, teve c ~j~:ca ·éte ·Qitenta tot0s -a rn:üs 
ào qú·3 'e P.'8 .-D .• Poir.; er.3e ID1i~1l:Íei ... 
pio foi ;ei1ti'~t5u0 ::-n:m. p~·ere~to tl d.etlts .. 
t::t, •qüando a ~maiort~ tcr-mou __ ~Qrtl. o 
GenemJ Dutra, candidato, ,~l~ P.S.b..:.. . ~ 
dos pa·rtidos qu{) a ê!e ·se all:aràm.. .t!iiH 

Alagcihhas, a U.B.N. log~rou. vet~:ce1· 

:>.:!)enâs as 'eleições .pa-s;•a a 02t.ra,ara. 
E isto :.por.que \m'l/ c-hefe ,Pe'seedi.sta., 
r.ump:;::im~o o que antes connmicara . ·lb 
c1i;:cç·§.-o . do partido, descarr~so.u têfla .. 
a votacé~ de seu distrito, m-ais dé qiJ.à .. 

,, üocent-0s vott>s, em u.in cantlids.'to ·.:zâle--
1!!is-ta, como ·he.6:.e!'lag-nn . pess{)Sri _. ao 
antigo commmheiro no apôi0 ao ·sau-

. 4 - ' .. . ·- • • ,•• closo J.J.Seabta. A U.B-.N·. 3;t>~a:tr 

da 11ctorisili';de ·t!-css-e ·det<?:lh.e, pieite .. 
c:u ·e obteve ".!t prefet-tunt. (? c&~o .9t: · 
ffs:'l'!de é ·outi'o, exprcsf5ivo . . ·o 'P.8·.D. 
vP.iiêeu, por Ia-rg:1 margeii'l -de votos-, ~~u; 
e}21Ções p~.,ra a Pres!'d~ncia é o Se11::- ·~ 

do Fcdê'ra1. ·A u ~ D. N •. obteve; :po..!'a 
a Dàrric.1:a F-etre'i~t~,l, -ma}s on h1enos .• 
L36o ·i/atos, ·ctos qu:1is il1Cl 1-làvhtm -s-i~o 
dàdcs, ~pelo 'chéfú .p2ssedi'sta, a 'lit.a · .ge,.l 
\~rfi-igo pessoal, ·candidat o 'úd~:nfsta. 

Tôdos os d~mafs 1édnéórte11t'es, "cl'e to~ 
dos os p::.rtitlos, n5.o alfail:Çaram ~iür;. 
tos, salvo engano, ·ãqtiela votaç5.o : -
840 votos. A u.·B-.-N·. iü'nneeú .pre. 
feito daq:::êle munio-írrC? .o . c·héfe uêié"' 
nists,, de.s::..fet.o pe~s::jl do 'chêfe pesse .. 
dista, e pci· -êsse ·frazoi'osàm~nté ttei"· 
râtailb. E ·f~l :nomeiP-ii.ó ifõl ::tei'ta 'éom 
o vcein2·tú-;e i1i'õtesto cio àKic:r<io cat!üii ... 
dato 't~d::?úi·sta . 'Outr'oB h1niiieipià'S, dó;.. 
mo o ·êre jeqúié, .foazéíi·b 'é ·saü'de, :Por 

' ?-' •' ' . . ~ .... .. . ....... ,, . • ... ... .. ~ • ·• • . "" .. . ·J..:: ~ ~ · .·. ·~- . ex·e-m:')lO f::.cararm na m-es!n~ :::lvuaçao. 

Essa prâtica nàeln tem :~ssi1n d'ê 
deinoÇt~:S:tica·, :si··. :Presidlep t~ , Não for .. 
tàlec$ ~ U-.·D.N., po1: d{ú; ri'iothfos: 
- í)rin:.&fl·o :1jór0_· .. ú~ ttill c::n'L'te'r i'zr:;lO'
na.l, 15.!-r:.lta.•'_.:l ·a·LJfú'Í!{s á ··c:·e=:s ,Es'tiô:.~ . 
convcrt·:~:cs CiY.l ·cot ·::·,i:l d ::.:.ssa no·it·a E.:.Sl:J:e· 
l'iê~cin. ;_ seg-t~hdo, porqHe mn fl~~ti-t}ô 

naciona-l, -que se presa de servir ·a 
um prog1•arn:a·, -nã,o -l)_qde a·l~1e~r ·!'}"e
feituras senão POl' fôrça, de eleiÇ'õ'es 
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mtmicipais, como um direito, não co
mo um favor, que se estende até á 
nomeação das autoridadys policiais, 
transformadas, assim, em pessoas ae 
cc11.fiança · partidária dos prefeitos. 
Nem fortalece o P. S. D., uriia vez 
que desp1·eza o sacriLcio dos que, lu
tando contra f::>,tores diver~os, levr.
ram ao Catete o h011r2.do General Et;
ríco Dutra e .as::;egur~ra:n c.o p::tis o 
advento de dias me.is felizes e tran
qüilos. Finalmente, nem o regime c.l.e
rnoáático essa experiência parcial in
teressa, porque aco.bará por confnn
cúr ·partidos é l1omens que se devem 
gual·dar, ·uns e m . .ltros, em suas atitu
des, porque com êsse . debate, alto _e 
impessoal, sõmer:te a Nação poderá lu
cra:r. 

Trazendo assim ao ccnheciniento do 
pcvo brasileiro, cs scbressaltos, as apre
e'r:sõe.s e os r2ssetimentos dos pes~edis
t!1s· bahianos, · confio que o eminente .· 
Br. Presidente da República e a~ di
reç6es nacionais do PSD e da UDN, 
cedo se convencerão de que essa po~í~ 
tica de pretenso congr2.çamento, ini;. 
cit:da. na Br.hia e em SGrgipe não 
Sél'Ve a ninguém. Nem a U. D. N., 
nem ao 1?. s. D., nsm ao r:;t;ilnt,~ 

dunocrático . . E o pior - como disse -
é que os ilustres udenistas nada sDlh 
citaram oficialmente. São presentes . 
oferecidos, com prejuízo daqueles que 
lut:?.ram vigoros2.mente pela candida·

1

• 

tura do General Eurico Dutra. Po:t· . I 

isso, sou contra. 

O Sr. Osr:alclo Lima - E a di· 
1'eção geral tio ·rartido não se ma .. 
.riifesta a respeito? 

O SR. NEGREIROS FALCÃO 
V. Ex. a. lembra bem. Desta tribuna. 
cL<jo um a pêlo . ...~:1insn~.e Sr. )3en·~
dito Valadares para que, :na qua!i
d.:.de de Presidente Go P. S. D., to
rHe providências a fim te que o Par
t!do, d~ âmbito nacio:nal, não per-.:·
ça à falta dos cuic:at:.os da ctire;.a-~) 

c;~ nt:ml, que se tem descuid2-do de 
tJ1 modo que seu3 cp:i.'rEligionáriqs j:,~ . 

n2o sentem confiança em ~crtenccr _ 
a essa agrcmiaçí1o política. 

O Sr. AloísiG de Cast;o - V. Ex .a. 
não se:á o único: havGrá unia. sé
rie de oràdores que clefendcrf~o a. 
Bahia 'contra os assaltos clá u. o. · N. 

O SR. NEGREIROS FALC~O -
Não cülpo ning'ném, ·potque, a fa~ê-Io, 
só terei de culpar o P. S. D. P não 
os udenistas, que dec!a.ram - e dis
so dão prova pública. - nada haver 
solicitado e que_ quem recebe pre-
sentes t~m obrigação . de aceita-los. 
Né,o há inconvenientes algtú:n. ~nis

so. Os nossos · amigos e correligio ... 
nárion, êstes sim, são responsáveis 
pelo nosso Partido, que~ está se . 
diluindo, como se di3 lá fóra, à falta 
de cuidados · da:. dire((ão central. · 
· O Sr. ~1lo'isto de Cactro - 'remos 

fõrça. . para reagir contra os udenis .. · 
tas da- Bahia. ' 
· O Sr. Aloísio · de Carvalho· - o., 

ndenistas ·da Bahta não e.stão em · 
C[l.usa. :E: o próprio Partido Social De· 
mccrático que :deve ser ~cusado: 1 O 
culpado é o sr. B.enedito Valadare.s. · 

' . 
. O SR. PRESIDENT;E . - -Atenção! . 

O tempo do nobre or:?.dor e~Jtá pres-
tes a findar-se. ' · · · 

· O SR. NEGREIROS FALCÃO -
Ant2s clé tenninar, renova a pêlo· ao · 
~1·. Ecned~to Valadares: e· à cure .. · 
ção do Partido, pará que tomem pro· · 
vidência.s enérgicas. NãÓ é . possível, · 
áfinal de· contas, que· essa política · qe : 
ar:aziguam~mto continue. Na· Inglater:. 
ra, Cha!nb~rlain se liquiC.o:u. pelo apa
ziguamento. Isto não é possível, Se- . 
lihor Presidénte. · 
: L~vo ao conhecimento .. de todos os 
m~us correligio:1érios da Bahia que 
p:;:otesto c~on-tra esta fórmula desmo
relizadora do regime demccrá.tico, .fór
mula que absoluta:m.ente, · como · .está 
evidenciado, não s~ti[;faz. O .· partido· 
que vênceu, venceu. e tem direito as 
posições, Pl'incipalmente em· momen .. 
t'o como êste, em que os nos::os cor
r8ligiorrá~·ic.s lut::>.~am h~·rói'(js.mente. 

Dê-se de barato, Sr_ Presidente, que 
1J.revaleça c critério de tirar Uações·de 
uma eleição gel"t!, para à sombra de
las resolver ca~ios tmmici'pais, ·entre ... . 
gc,n do oa c::.rgoo de ccnfiença de · Pre
feitos- rio , Partido que pe::.·cteu a elei~ 
ç.ão pr~r:;idenci~l. Na Bahia, p'orém, · 
nã.o é só isoo: o critério, pl~iteado pe- . 
lo mcno's pela UDN local, ostensiva
mente em entendimentos, é. o de tra, .. 

, ·.· 
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zer como ccnseqüênc.la da nomeação 
m1 . Prefeitos, tôdàs as rióineações lo
cais,· de competência estadual: dele
gado e s:!bdelegados de polícia, juím:s 
de paz1 professores, a.utori\:bdes fis
cais, etc... E o ·meu querido amir;o · 
Interventor Guilhêrrrte Marb~ck, que, 
naturalineht~, não dcsé5a sei· respo!~

sabilis8,do pela quebra elo "ap::tzigÚa
l'riento", já deu . il'!.struçõcs r.c s::u se
cretariado ,para~ em. tôdas as nomea
ções de11tro , do )V[un.kípio, :;,tenclt:i' à.:; 
indicaç~s · dos Prefeito~. Em · m.uni
cípios, assim, o~de o GenerzJ Dutra, 
v·:mceú ·a:::; clciç5es, pelà colaboraçfto 
diretá de. social-der.wc:;:áticos, t1-8.ca
l~istas e ·siridicallstas -- mas em que 
a UDN teve mriis vetos para dept:.tn
dos ,do q\1C qualquer eles · cut:::o[$, iso- · 
là.dament~ cmi.sidel·a.cio, a· maioria nf.o 
Úmí. dirêito · nem ·a ; um Suplente d8 
Juiz ele Paz. . .. E isso sem lev~r em 

·conta, Cl? distritos onde o PSD ou · 
qualquer .dos seus a.liaclos venc8U ~
porque. nem · :3;i, o .direito dos Ere~ 

feitos, ao que se· anuncia, sofrerá res
trições. 
,,E . o mais curioso de tudo .i~;so, Se

nhor Preside1,1te, é que enquanto e.:;sas 
modif.ic~ç:pes . estrutuq.is se proces- . 
sam, pelo me.nos, na Bahia; : e. e,.!.:. 
qu~n.to pelo ,mez;tos; por léJ, ni!lgném 
procura· neg~.r ·os enten.dim!2ntos, as 
conversações, os acôrdos da UDN ccn1 
a. Interventoria; p<Jr aqui, o que se 

·sustenta · é o contrário: não b i. acôr- · 
do ·. nenhuzil, · não há entemlimen.t.o 
ne~hum, . não há quaJfmer aproxhna
ção: É o ínclito Sr Otávio I·.1anga-

. bêira, com : a' suai 1ifulem;a a:utoridcd~, 

defhlin o · pl'Ob1ema, nos úüicos tkr
mós ·em. que êle . deve' ser colocr-.dó : 
a UDN não solic'lta, l'lã.o pode, n ão 
fa.z barganl1as, . nem ·abre mâ<!l de sua 

. posiçãp~ Não é oposiçã.o sist.~m§.tica e · 
sim · construtiva. ·E só se bate p2lo 
respeito ao regime· d.emocrático .. pela 
segurança ,d8.s liberdades públicas s<?.n~ 
a. menor -, restrjçáo~. pela. c~~saçE.o de.s 
práticas que diluem e . c.crromp:m a · 
d~mocracia. . · 

·Muito bem, Sr. Presidente. Que ne-. 
nhmna rest:i-lção ·se faca à' liv're mani
festação do ·pmisamento dos adversá
~io;3. Qu,e êles. tenJ::l~ni inteira· fran~ -

quia de arregimentação política. Que 
se lhes assegurem ·as mesmas pos:': ~· 

bilidades eleitorais, que a nós outros. 
Q-;.le os govêrnos nfí.o se desmoralizçltl 
empreg-r,11do a máqui!"la de que dÜ:põz:n 
a- servlço ela colTUlJçr::.o ele consc:én .. 
cir:s ou da op:-cssão a quem quer que 
.seja. Que os interventores . tenham a 
elementar decência polític8, de não ih
d!.ca.r, sobretudo ·nesta fase de · tran.~ 
síçáo, 1 para as Prefeituras, para os 
cargos · públicos em · ger.al, correligiç""' 
nários facciosos, · incapazes· de , com
pr~2nder a cié-vação de sua tarefa --
tudo dentro dos têrmos da circular· do 
SJ.'. Ministro· da Ju::::ti~:a. 

A::3im ·compi·eendendo e pratican~ 
do a. política · e o gov'êrno, nós do PSD 
nos estai·::mos colo0arido · em poeiça:.> 
de inspirar o bom juizo histórico, a 
rc3peito de nossa atuação. Assim exi
ginà.o e · fiscalizando, · pg.ra · que não 
nos áf.astemos das linha~ .mestras des
b, conduta ó.emocrática, estará a UDN 
cumprindo 'o seu · relevante papel de 
órgão da oposição. 

· D emocrr;;cia, Sr. Preside:ite, é di
versidade ele opiniões'. Democracia t~ 
d2bak . Democ1·ada é espírito livre e 
ci·itic::>. E quando a d?moCr'acia passa. 
a · se:t· o critério do apaziguamento, di~~ 
putando um Partido, ou . m esmo . que 
não disp1zte, receb;mdo 1Ún · Partido 
c.~:irgos de ccnfiança que lhe st\o cntre
gn::s pelo governante ' do Ó\,itro - por 
nicno~; qUe ~c fale em entendimentos . t~ 
acórdc.s, c poi: m['.is' que se. fale que 
tal nãa c;~i stc, é sempre perigoso qu~ 
o povo a .. ~;sim ns.o entenda · e nos dê, " 
t odos, com a sua descbl1fi.ánça, o maior 
dos c~~stigos, estimulándo, · áo mesm J 
t~i.npq, os extremismos q11c n.os es· 
pr;;i tam .. 

'P" l"~ ro,.,.,~r ; .. Lil.l'l,llOS 1~ ' ' ··a C"'ll';l···et·•no:· 
.A. (h '" V IJVA.h~ J • ' .u; •. Jr.. v ' 'V ,.1. t-) ' 

nmna at m o!:ifsra: de -reslleito polit ir;o, 
Sr'. F resider..te, será pos~dvel que te
nh::nuos de Jlbandcm~r a kadiçllo que 
já ncs vem dos P artidos monárquicos, 
c · t~mhanws qu·e ap.eh:.r para as com
pcnsaçüe~; c~. e cargos e ·. posif;.óes ? Pr·J
ci.samcs, · sim; Sr. Pres~dente , de pa·?. 
p::ti:a servir à P iit.ria e lionrá-la, Hl8:> 
o .. :;~p~zlgu2.r;:wnto 8, isso 3,dcquado é 
o dp,s consciência\ d emocráticas qw~ 

e'iitam ·a· ClJ~ress?."o, o suborno, a sabU·· 
jire uo pader, e que se habitu'am a 
::.;ervir -aos 0cus ·próprios ·cteverns, -e 



· ..... ·ioo ·...:.. 

n~~o o :a}.J'a3lguammito · qU~ •mms poctení. 
~::.Jl't(:'e~ a precc:npa-Çio · tl·e 'eEême1";1:: 
:· c.o~wd-ações :cte :ínteri0s~e.s, ·gob a jm;
tificatfva de Jpl'inCÍpiOS Í1'1RÍS OU 1ffié'11ôS 
~, j;Jilinos, ·que l1CP..1 ·sempte c poVo c·cirn-
preende. 

Sertnnc-jo, :Sr. Pl'esidente, qüiz ser 
~ ~mrero. E•com iJ lil'opósito ·de nfto !m_~ 
c: i:.:mgar, quiz 'dei::'i:UT ns.sün sirítetizr~dil 

H minha maneira ·de ·vêr ·os aconteci:.. 
:-..,r;ntos :rwliticos, ·inteira.mente ··coind
t;nnte coro. a. 'dos ·meus rimigos '"do s·~l·

í::~o ...... <e 'falando, sooretHdo, C:Om -a in
~ i\:3poiç'§;o :ctc ·quem não cl~f~nd·e 'inte'
tésL~es pcsso:::Js, · porqne ·os ·Ihéus :pa
re \tes •e amigos nos •1nu.nioí1iiós ele :se::
~·bha, Ooité, Santa Lt1aia e Sã:o ·Félix, 
·vf'ncenno .por quatro e mais vêzes vs 
.~ eus ad·t,rersâ.rios, ·não estão compre
endidos ·11os critérios ·de apa<'liguame:a~ 
to -tl.dotadós em minha -Bahia. 

Td:mo ··a i·csponsatiilicHtéie ~pess&.H ele 
tm~ér o ássttnto ·ao ·co:hhéCimento 'da 
.A.. ~'Serfibléta - ·políQue ;rc·ce1o rque, áf.i
nal, com a cutnplicid&de ~o <nêSw si
léncib ou ·dos nossos desmentidos ir
r~a:ts, 'êle acâb'e lie 'trânsiOl;mâüdü nufn 
temtt titre prejudicará, não só ao Psn, 
1nas Á UDN ~ ·aos Pa1'tfdos de-:rtwcf':~.ti
cós, :C~üja mtreYÜliêao o :Po·vo l:i2:o coin-· 
pr~nde 'é poà'e ''Vii' ·a 11ão iJeràoa:r. 

'E d5tílo os ·m.eüs 1>ouco flus't:ra aos 
P-1l"êin luCidissim'O·s ·aliügds do ser:. 
tãô -~6 têh"l ti'ao ·con11eeiíhén'to ·ctestas 
cle:tnarêhes ·péló3 càti1'en'tãriôs 'indíte ~ 
tos, 'tle'ntte tis 'qülÜs se érestaeafu ·as ma
gntfica:s a.pt·êctáções dêste lo'cut or Ce 
r eüorrie l'lrtdic5i1a'I qüe é o Sr. Céstü· ·La·
delra - ·creio, '·$r. Presidente, qüe :i·a 
é têmtio de surgir uina ·voz, nesta .As
fóc:àibl'êia, pata, f er'ffl'clo dé ffei1te o 
r;rlibletna, dar ã:.s cbi;:J as · as se'U.s 'ver
dadeiros nomes e situá-los onij~e e1às 
de"\'etn rea:lrilen:te íicat. 

Está ·cumprido, Sr:. Presi-dente, H 

dever ·q·l:t-e eu m ::;smo me ill'l})UZ, .pc·r 
c1u~stões de ce>:flseiência 'e ·solidai·t.e
dade pa·r-a com {)S 1neus correJ..ig:ioné
r ios, '8 ;de ~.prêço para com a opinião 
pública do País (1VI uito bem; mu?to 
'bem. Pa~m-as.) 

O :s~. ''VALFREOO Guit:a®t, -
Sr. Frc:sideú.te, peço à palàvfu, 1l'eia 
o:·dem. · 

O SR. PR.EsiHE.NT E - Tem a pa-
1P. v1ia o nobre Represe.ntarite. 

0 SR.. V A:LFRIDDO ·ourtGEI:: ·<;pé la 
c; ·clctn) c~ ) - -Sr. ·Pl•eside'nte, s ·eüho
T·::~s -ConsMtuintes, ·suho -a · ésta .tr1bUi1tl. 
côm a emoção de meu :patriotism'J, ele 
miri·ha g-ratidão, cot.o.o fíiho do 'Bt·asi-1. 

Sou por;tador ao Sr. ·Presidente desta 
As.=;bnbTeia de túna 'indicacão a'ssil.1ada 
jJor t11a is de oitenta 'Si~s. ~ 'donst.1:.i:uFJ:• 
t .:s, sügerindo a·o Poder Execü'[jti!.o o 
<ú"üfJaÍ'ó êfií::iéiíte aos nossos 'solàaàc's 
ela 'Fô'tça :Expediicion~ha Bra5Ec5ii:?:t, 
qüe, espalhatibs p~lo intêi'ldr ~·o ·o~2is, 

. r:as g·taritles e 'll.a's iJ~quei'ía's cidtú:le~;, 

se .:11con.tl'ah1, nesta hdra, ·eth sitt:.a·
c;'ãb v~atólia, ~p·elando para ·{)s à)fii·;.. 
gos, para ·Os ·coristitüÜi.tes e 'j_)arfu. 'o 
GbVêrno no sentiêfo ·de 'lnte ·se~a ··~1n'
parada sua v-ida rtesta ··hcn•a ·{Ü~idit 

iJ?aço l~'ste âpêlo ·coín :el'río~ião viva 
de ::rnihh'a·Hna., -na ·espel'8;hça ·ae 1que 
o 'sr. ':Pi•esi.tlente dá :Repub1i~a, ~rga"
nizàdtr ~da ·nossa ·Fôi'Ça ·Ei,P~di{;ro1illl.
ri:a, iii\ ·~O 'ênc.:>hti:o ('fas jü&tl').S .ftspl:t'a·
ções d'e :nêssos j)ittrfd'ôs qui:, 'êfu -de~. 
f esg, d~ .patria quenda, arri~caràl'n r~ 

vida e 'dt;ri-t.rtra1·am seil s~11'gtte gf!he;.o 
:::osamente nos campos de batalhar. 

Neste Inóiaetito, S-r. J!lrê~lfttinlte ·.e 
S1;s. :coi1stttüüites, i<ecm~aa 1magens ·tle 
m:tn.~~ 'infithcia, 'db 't'empô <re 'ésbü~ 
dan te, qüa.'l'!fd'O, nos dias ·comemJtáti;.; 
vos da ;.naclon::a.Ii!dade, ·eu -ass1siJla i'to 
d4;.sfUe ~de :noss2:s tropas pela ocidiàtte 'e 
com grà'i1t:1e ·ve]1ers:Ção c6!item1)1t'tva 
f'iCí'UBles vetera,nos da Girerira do Pb;
r~:g'uai. ,E aqti evocO a figm:a pa:'triàr:.. 
cal do G-eneral Vàrela., pad ·do nosso· 
c·o:rega d'e Constituinte ·Sr. ·Jt>'Sé vai·Ma1 
com -a -sua barba branca, ·com :a f-arei'& 
cie r.rer'ói ,nàei'()na:l, como a imagem 
viva. do pa·ti;iotisme>, ·como. ·~- ima~·em 
vi"IN1 ~t civl.smb e exe:tnpk> p&r-a .·as 
geraçõus nov.as. 

~-as, :sr. PJ.'esidente, fec(}'\'i!RP·m:e 
tãmb'ém, ~ t ôm ~tristeza, !~-fluere tq'Jf(e 
h~ ~a.l!ic·o·s aWos ·crtêon:tr~i ·......:.. 'um ve .. 
tetaillo <ià g•u·ei"râ do Pài•àg.ri·M, \~Thó 
quase sem "p'oct·er cài!flinh~r, 'Viv~w<ro 

\fa 1êa:t~i'da~e pública, l'}o±"q:ue os pàã'e
r·es 1,)tibli'cos ·o haviam a:battt'iohtl.do. 

E ' para que n ão se repi-ta ~·e·ri:a :cõfu'o 
esta ttue nós, tcot~s'tttufntes., :a:1)~:ê.1Y(~s 
pàl'a () cn·ef'e da :N'1tÇlio. 

C' ) Nã o foi revisto P.elo orád<Jr. 



- 1~1· ...... 

O -8?'. ·,'Aêlelrr..;ar Rocl~a - E' o 
.qtie eitá acontec(;lldo com cs e~·me

"dfêi"oli'ií.ric~, árüénr:s cr0lés senl ern
prêgo 1riên 'ti't;'b!tE:o. 

·o ·sr~. \r:t.\Lpfuú5o 'GÜRG~fL . 
I ' ; . • . • . · • ~~-·· . ' ( , ' '. ·. ;...· ' ' • • ( 

Li, há r~oucos . di8S, ·nutn jo:::nal dc:õ i~a, 

capital, •que, ;t;m ·Pe.:.;mün'buéo, 1w a::r·.
''e:rsário da .aprisionam.s:nto da .148.<1. 
divis8.o alem8., C:tis ine::J.1q:·os ch :í(ôr~.a 
Expedicionár~a üun aos j0rnMs fzzr:.r 
um ·apêlo, ;pdrqile . "eita·v\,l!·m p<~.t::s ··irÍttJ 
:tn,_va~oes ·e 'nãb ({6h?:viri1 ·einfii:~&~o t'le 
e3pé-cie · :;~.lguma. 

\ó ;i':] r. 'Diocl::~cio b~itt?:te ·- :)_t;!i:{Úta 
gente, e"iT~teth,rito, .ganhoü 1düll1eiro 'lJOr 
caus~'- àa guerr:.>o .. 

O ·SR. V'"~'T.:..FREDO GUHGEL 
Nôve e:{·<::hedic~Cl!é.r!os Õ.O "FviO •Q1-m1:. 

de do Nõrte 'apeitwah1 ·hv, pouco J'nntt 
a ~bancada daquelz Estado, 'a fim 'd.e 
qne obtivesee ·cto G:Jvérnó ·au:v.ilio ·pa::r:a. 
poderem enfrentar a vida. 

:0 Sr. Adclmar ·RochtJ, - Tenll.o 
r"E~cebido · dfvet;:;os a:pclos 'd-o ·Pia til 'úessc 
s'entido, t1tmb€1n ·cte ·expedic!onários. 

·o SR.. v P~LFREbó · 'amó'EL 
Sr. Presid::úíte, a ínélici;wüO 'traz a as
sinr:tu':a de ll'l::üs de ·oi~c'rit'a ·."có:nsti
tuintes para aUe, 'de .S.êêúlo cà'm Ú Re
g!mc·rtto tnt'éi~:..~·o • r::'eJ'à e'i:~v-iadà ifnedia
t'an1-~nte :ào -~·::.esi.dént'e da 'Jiê'i5úb1ic::t. .. ' 

·Há cr~,1~.s~ um e;no o, Rio ·de .Jane;.ro 
cobriu-se cre flc~:es, engalanqu-se 
P~:J7a rece,ber. os expedicioná::.-ios bra ~ 

· "'lni·,.O'"' O• b""'ÇOS e'' .. <:>Vo m a··o"~to ;· 4Jf•....,- .~o '~ • ," . J _i.."""""· • , ..) \.Ir.,..~, CC. ~ r:;.; ;::;, 

t!.s ov.r.t;õe~; er::-.m const~!ltes. Volta:rr~m 
no ·sei.o da pát1:ia ccmo her()is aut'en
H~os, 11.t:B sc-1·vü•ilo ·.de e~remplo ·Pa,ra :J.s
?,erar,::ões n G7rtS do B1·i:üt ( lfllnUo 
bem.) VoÜf~·;s.m do p .ur:.po de bata~~1:1, 
t'~tU1::r?:.r~o lW peito as co.:.1 !.1 -c ~ors.ções àe 
~·;ue-:-rn:, :pela brav'tl:'a e -pela coragem. 
?~o ·rcàment o cn1 qne 'no munélo :::e 
l"('lmr~m as c::rrcfrrf:nci:~s p.?..ra d"i&cuti
l;Pii.'l ·os d···sno"~~s t1cs ~<J·kc·- v"'n;i&··;:; o 
~ .. ., .. - -·~ · """ L •~'J ·" , ... ; : .• J."'L•<• ..!. -' _ '"" . . V ,, ; ~ ~ ' 

.:}~-!.':;:.:. 1 \l:.~ ;:? . n:.'.o. fm à ITl!erra de con-
cr·l'''t "'· ct•e ·.,.;n;.c ,., C·l·,·.,,,. "n.·u .. r·l· ·,·4-·o · r11=1 ._ \.. .. -=. --: -~ ... , ! ~ J..:.;.U.,..:. !-·t. t- o. ~ -~ -:t • J. •-"' V -... L..., 

(':.,.·:,,r;t '• r, :=-; 1)/ -;<'(• ~, -~-)'" n r'l ;, .. ,, ·,· \ 1': r &.)• ' \ '" .. 
, , .• c.. ·l• ..• lo .cl QC .L.J ... , ~ l ., ••. f. ,.S J.1 .., rr.. ~. 

o~· fill:ws . qm; C::.: r :;;;.úi..<><':.-j .. m o si';;,v ;: !e 

p'da c(ràn'(t~?;à ,êh. ·rifú::·ià. . '(Âj:jó{àã~s.) 

.·. Qw::·e;n1cs np:mas cor~servar ·o tro
féu, 'rnai3 digno para nós, que é o do 
clcsagrá._yq qà hqnra -nac.ional e n d ;; 
termos lútado nela coilqtüsta da lior.r-

cladc do münd.o·! (fé~àto 'lfém:; mtt'ftó 
b~m . . P::-lmo:::;.) "". 

O ·6radbr 'et..?.Hu fr. Mc~'a t; sê'· 
gui'nte: 

UE'Q'uihÍÜEN'i.::J 'N-.0 Úõ, 'i>E üi16 
:~oZicÜà cw Pôé'er i~:recutivo rn::. 

F/(rll~(iõçs s'r/arç o ~?·niia.ro éPJ.e 
• ·..,,:·í ~ ... .,., 'ó' .. ,• I . > ' ' r/'' 1.! ... , , '·''t" ",1,, /·---"· ,,,_,r. Gos ep .. -Cv1niJ ([,"t;•:m es e(!, 

'F EB ;;o~·;:..,.;. ·l-v.··:;., ".<t/J . .,l·.;,;;r""fo .. r.r•l ,.,l,..".rló' 'r, 
· • _ _ t U V v U ;.~ ~-~ tJ(· Lit · \/..1~\.~ 1 _,U,1.tu t.t. . C, 

Citc'1tltfr ·i~,:o s·.:~s. "tjtiê bs 1fNiibt ;ilé 
exercer 'cai?; o ~-7~ol:~co, ·etc. 

S·:Jg·cú~· Ro Pá-der Ê1-:'éct1tiVé> 1CfÚe 'se
ja estudRdo ·um -pi~ú1o érc ::únrià:1;ú a'o.s 
e;.:::.cotnh:>.tente's aá $\~i·Ç'á ~:~edí~fó~ 
·nt·:ría -B.rasileh'a, ·'éiite, · d.csefupi"era'd6s 

• •• • • • ' ~ • 1 ' ~,_ J& • ·,, • • ~ , • • r: o . ; __ ' 

passam :pnvaçoes ' ~1, Pr00UTa ·de emv:t"e:.. 
gos. 

\Ódúsiéle1•ando (Jue ao côn·úfutorar:.-sc 
·o . 'i>riiil:eTro ·an'íve~?ri1o 'dds glôilíosos 
fei'tós da 'Fô1:Çá ~xpetitfef6n~rfa m"à~ 
~rfêira:, na ·J:t~lia, :fuúitos 'éxJco1rtbh:.. 
tentes 'se "é1'conttàm 1&B~m'PI'egàfd:cs ·e 
Im·s·sando se]:Hts pHVâ<iões~ . 

·éoú:sfélm.-a'ddo :é1ue 'ao :g5'v~~;úo ·c-om
.l5ite :amiJarár "âqüêlês. /it1e s'e saêi~úr
'é..'tram ên1 clilfesa )dà pt;h:íá, '~.rrtsdúídô 
·a pR>rú'ia vid~ 'c cfárá'm~~j,{dó 'ftê'nei;o:. 
'sani~üte s'du is.'úgÜe nos 'cafi'lpéis 'êfe 
15~ ta;1Ha; · · 

.do'nsüier::útêl.o qúe 6s com.bâtentes Ci4t 
·Força E;~pe(úêíon·f~!·ia ~rasir'eil~a íoi;a1n 
OS ·primeiros soldàdos la:tltl.O-'a'nteÍ"Íca
nos que iu,~ara;m , nq 'Contín,ente 'eífro
peu l?ll1 .:defêsa 'da civllização cristã 'e 
ela ·liP:erdáde do ·mtmdo; · 

·considerando que ·são '[Jlés ·exe·mplcs 
r>é1:'éhes d.e pa't'riót'í-si~o e 'éoi'aWêm 1:;~~ 
:ra as 'gáaÇões ·nova-s dQ 'Bl.;fi'sif; 

Cons~d-erall'êlo que de"\o'i.do ·à 'Círc'o:lái
dG EXnl'o. Sr. Presidente 'da ~e-"Pü
blica ·n.0 5-46 nãó podem ·os ex~étpã·

c!ic.ioTI".)l·fos ingressar ·p'ol· ·orh n'o ·f"t1n
ci cn ::"~JJ:s·Inó públtco; 

cündictár.ndq ·cfúe ;dú:iá cúa se tôí·: 
rrà tna.is 'Ve'katôrl:a â. S'1úmção dé 'I)e::. . 
·I~fÚ•Íà ·eÍn 'qtfe 'ni'tÚtos Se 'encon'fra'xil. 

Re-c_:ueremos à DD. ·Mesa "da .. As·;. 
semblé'i'a 'Constituinte ·que 'tle átõr;. 

~ do com /·o .. art. 'frl § 4.0 do 'R"êg1p'lm1to 
Interno S-2jrt c : :::mün11ado a1ó EX'rrt Y. 
Sr. :Pre~~.c"ieúte ds, ·:Repúb1tcã 'êstle te· 
querime::.1to, pedindo que se estude um 



plano eficiente de amparo aos ex-com-
batentes da FEB; 

1 

II ~ que não obstante a circular 
go·remamenta1 n.0 5-48~ possam ser no
meados pal'a cargos públicos, de acôr
tlo com a capacidade de ca.da um; 

III - que se recomende aos Srs. 
[nterventores federais e aos prefei
tos dos municip~os colabo::.·arem com 
o govêrno Central para debelar a si
tuação de penúria dos ex-combatentes 
da Fôrça Expedicionária. Brasileira. 

Sala ·das Sessões, 6 de mai de 1946. 
- W aljredo Gurgel. - Georgino Ave
lino. - Dioclécio Duarte. - Arruda 
Câmara . . - Medeiros Neto. - Teixei
t'a de Vasconcelos. - José Maria. -
Daniel Fm·aco. - Ernesto Donz.eles. -
Luis .Mércio. - E:Zttencourt Azambu
ta. - José· Alk11L~iz. - Augusto Vie
gas, - Levindo Coelho. - Joaquim 
Libânio. - Vitorino Frei-re~ - . Bfas 
'J?artes.- !!ata Neto.- Orlando Bra
sil. - Jonas Correia. - Heitor Colet. 
- Leopoldo Peres. - Sigejredo ,Pa
checo.· - José Jofili. - Pedro t~río
vico. - 'Guilherme Xavier. - Diôge;_ 
nes Magalhães. - NovaiS Filho • . -
Ferreira Lima. - João d' Abreu. · -
Gercino Pontes. - . Olinto Fonseca. ·
Ernani Sátiro. - Antenor Bogêa. ·
Gojredo Telles. - Novelli Júnior· ·
Lopes Ferraz. - César Costa.· - Is
rael Pinheiro. - Souza · Costa •. - :Da
ma.so Rocha.- Vieira de Melo- Coe
lho ·Barreto. - Aloí$iO de Castni .
Fróis da Mota. - Lauro -de Fre:

1

itas. 
- OtQICílio Costa. - Argemiro · Fi
rnteiredo.- Regis Pa.checa. - Martirlia
no · Araújo. - Roberto Grosse11'~ba

cn~. .:___ Crepori Franco. - Lam'eira 
Bittencourt. - Mou.ra Carvalho. · ·-
Nelson Parijós. - Ca1·Zos Pinto. -
Erigido Tinoco. ~ Nestor Duarte. -
Alfredo Neves. - Ba.stos Tavares. -
.Toão Ag1·ipino. ~ Vergniq:ud Wanfler
ley. - Heribaldo Vieira. - Leopoldo 
Neves. - Tavares do Amaral. - .Mu-
11 hoz de Mello. - Ary Viana. - l,au
dd tte Rezende. - Alvaro Castel9'· -
Carlos· Lindemberg. - Munhoz da Ro
cha. .:...... Gmny Júnior. - Carlo~ Pe .. 
1·eira Pinto. - Amaral Peixoto. - Al- . · 
Jredo Sd. - João Henrique. - Att
reliano Leite. - Leite Neto.- .Rober .. 

to Glasser. - Fernando Flores~ ~ Att
t6nio Feliciano. ~ ·Celso Machado. -
Graccho Cardo8o. - Aramis .A.tafde 
. ; 

-Lauro Lopes.- AdeZmar Rocha.
Welligton Brau4ão~ - José Fiori. -
Nicolau Verg·ue{ro. -. Oscar .Carneiro 

(0 Sr. Presidente exarou despa· 
cho, nêste ,·eqtterimento, nos tdr· 
mos do Regimento.) 

Ó SR. COELHO RODRIGUES 
Sr. Pl"-esidente, peçó . a palavra,· pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE ...;_ ::Ceql a pa. .. 
lavra o nobre Representante. 

. . 
O SR. COELHO RODRIGUES (•) 

(Pela · ordem> - Sr. Presidente, : oo 
jornais desta capital e os aos Estad~s 
pu h:· --aram um manifesto do ex-dl-

. ts,aor Getúlio Vargas aos trabalhado
l.··es do Brasil, nós seguintes têrmos: · 

"Eleito senador e deputado; pot 
-vários Estados do Brasil. e pela 
Distl·ito Federal, sem que me ·ti .. 
v esse apresentado candidato, . nem 
feito qualquer .esfôrço nesse se.n:
tido, recebi, com . comovida, ema· 
çã,o, essa espontânea. manifesta· 

. ção de confiança. · . . , · _ 
Não usei do . direito de · opçao, 

aguardei que a Constitui.nte reso.l
vesse o assunto, dé acôrdo ·com· o 

· regimento intel'no, e acatei· sua 
solução. 

Por fôrça de lei, devo empossar-
. me num só dos maridatós que me 

foram . conferidos, mas, nem por 
isso deixarei de considerar;..me elei
to pe1o povo brasileiro, na sua 
mais legítima · expressã:o; · 
· Serei, no exercício do rnanda.to, 

um defensor dos inte:rêss.eo:~ coleti• 
''OS dês3e .povo, dos ·seus direitos e 
ltspil:ações, sem preooupações 'de 
caráter estritamente partidá-rio, 
n~m de competiÇões r.egio:lltlistas, 
qtie sempre me recusei a conside-
1"~1", quando na suprema magistra
tura do pafs. 

Em Sã,o Paulo, eleito duplamen.
te depútado e senador pelo Par
tiôo . Trabalhi~ta, sinto-me prêso 

(•.) NAo foi revi~to pelo orada-
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' . pelo . compromiss~ m·oral · ·. dêsne 
. ·:mandá to, e, embora .. não o exerya 
' '.,de ' direito ' de~empenhá-Jo-ei ' c: e 

:fato, na defesa dos trabalhadores, 
· ... aos qua1~(sempre am,Parei, q'\lan~1o 
"na Presidência ·da' Répública~ ·sin-
to-me profundamente honrado' e 

. rec,onhecido pela vota<;ão . com que 
.ll,le distil}g-qiu. o. povo band~irante, · 
e, em época opor~u~a, irei pessoal
mente apresentar meus a;grac\::ci-
:inentos.: . · 
,·Nó;gOvêrno; procurei sempr-e .• es

pontâneamente e independ.chte
mente de solicitaçõe.s. ct.efendm· es 
interêsses. dos tr~balhadores, . sem 
incitar.JlJ,ta de qlasses, antes, esta
belecendo a .harmonia e colnibora-

··çã~.das mesmas. 
Hoje, estamos no regime . do.i 

··partidos politicos e, .os · trabalha
. dores precisam . defender seus di
reitos 'por si · mesmos, fortalecendo
se numa sólida organização parti
dária. O P. ·r. ·B~ é o ins~wnen-
to capaz de animado por um ide:o.~ 
superior e servido por uma disci
plina COI?-Sciente; constit~lr esst.a. 
fôrça ·maciça. e irresistív-el. 

, r 

Com essa convicção, por intermé-
dio ·da Comissão Executiva do Di

. :retóriq Central, dirijo ~os traba.~ 

··lha dores em geral, esta . mensagem 
· amigá, .concitando-os ao f.ortaleci ... 
niénto do Partido Trabalhista Bra
sileiro. 

Para . o 'dinamisn1o e eficiénda 
.da. orgaiiização é indiDpens~ vel a 
existência de 1,.1m jorna.l seu, de 
caráter eminentemente nacional, 
capaz •, 4e léVar, da Capital d~ 
J;tepúplicâ a todos os pontos do 
país, o . eco ·ele suas aspiraÇões . 

-- . . . . 
. A recente vitória dos. traba lhis .. 

tas em' dois países dq~ . :rriais adian
tados da Europa e da: América bem 
demonstra que,· no após gm~rra, são 
-êles os . que repres::mtam o espírito 
-da época. 

Estou certo de qL·;c o P. T. B. 
coeso e ·disdplinado; será uma fór
ça de influência benéfica nos des
tinos do Brasil e na marcha da 
evolução social, que se acelera prt-
:ra· .uma fase·. ·llova ·.de fl!a terntdadt7 

e . de paz cri.'3-tá;s, .·emre·· os .·· povoa 
e entre os hcme:ns, 

E neste dia, consagra.do .aos . tra
. balhadores de tôdas ás partes do 
mundo, meus votos, sinoeros- e 

. veementes, são para que isto se 
·realize em hieve, para a felicida
de· e · harmonia dos · trabalhadorea 
do Brasil". 

. · 'I'endo sido eu calididato :a. Deputa .. 
. ·do Federal desde 1926; vindo solicitar 
en~ - praça pública o voto ao elêitor, 
irfdo - como eu · áizia lá no irüerior 
elo Piauí - beber água· na fonte, não 
poderia deixar de lançar meú veemen .. 
te. pr:etesto ·diante da inexplicável sur
pr5sa do dita;cior, dep.ois :de 15 a:i.1os 
de · presidência da República, em ter 
sido eleito· Senad-or. e Deputado. · 

O Sr. B~rto Condé _: . .-sul·prê:Sa, por ... 
que VV.· ·EEx.a diziam que o Sr. Getú .. 
lir} Vargas e1·a um .homem exeçrado. 

O. SR . . COELHO RODRIGUES --
n..,.,,.,.;a Í"'1' <." ~. "'--- np.l;~~~--- "'0. d;f.<:>..lnr 
~ ..... '-"-- ....,_ a... ... ~..., ......, .,_.~,v-~~v c.;. ..... ~ ... l\.1 

a. terapêutica que aplicava· aos seus 
adve_rsários .. -::- a ineligibi!idade. 

o. Sr . . VitoriT?o Freire .- Por qu-e _v . 
Ex.a. n)~í.o fez _o:p·os!ç5o a,4) Sr .. G~túlio 
Vargas? .. · · 

·O SR. · COELHO RODRIGUES.
Em p~Ütica; sempre fiz o:posi~ão a S. 
:cxa . Qi:i.an..;_o· sü.5pêi.1c~eu os ' Ciüeito3 
p:olíti'co( não pude 1avrar o- n1eu pro .. 
testo porque era ofiCial da .. Armada. 

' . 
• .. o ·sr .. Lino Jli[aclút do - : Durante 

q_uinzc anos pregou o àitador a míStt
ca :do Estado Novo, mas, enquanto o 
f[tZia, Cb.allla va.:.nDS, a nós, parl:u nen ~ 
tares, ··de leguleios, de sorte que; · em 
verdade, . o Sr. Getúlio Vargas deverá 
t.er~se surpreendido com a . vota.C~ que 
rec'ebcu.. ' . ' ' . . ' . 

O SR. · COELHO .RODRIGUES -
P eco a t odos <)s membros da Assem ... 
bléia que façam um exarnc ret rospec ti ... 
V O das lutas polítkas no Brasil e ve"" 
r ão ·.que o Govêrno senipre ganJ:ícu. 
Na muri2.rquja · o nm.io gabineU! àba .. 
fava a banca · do govêrno deposto. 
Inmgine-se . ~gora um presidente. qu~ 
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, exer-ceu nao um qu:atriênio de ma.n-
áa.to, :ma.s qu:atEo qu~ni'êni~. . 

Que poderia acg;ntec-.cr a este presl
c1fn.te, rodeo,dO· de pl·-::post.os S!"~'Y:í~. 

s::mp.re a postos pa.i'a cb~Je.c:er :\ seus 
c:;iiJtJ:iclws, e d-e pref~itoo que tom('1r::n'n 
cc;~uta àtO Brasil, ~:ro~tos p:.ua pre~x< r::::~· 
n miquina eleitoral, dispondo, aié:n 
c~ o mais, dcs cofres públicos! 

Sr. Pr.esjden:te: a R-elTública no·;a 
nos deu o Vó·to secre1o, & voto· pr-opol'
ci ,mal, m'ls depoi~ da~-;.i:!~la noi:·::! ele 
ci~o anos, na -vt~Jt 11ac.ional, tivemos 
e~sa lei l;J,l'eparada pe-lo S1·. G.etúlio 
v.wgas. e seu.g aux.ill.ares pP.,ra abafar 
novamente a banca. · Çi 

O S1'. B4r'ieto Pi11ltl!l - A que :ci ·~ 

rcí:ere V. Ex.n? 

O SR. COELHO R.ODRlOUlES 
A lei eleit0-raL 

O Sr. B:ftrreto Pirnfo - :Foi, l)()':é~r., 

a lei que e!egett V. E~.& ..• 
(T1·ocam-se apartes.). 

O SR. COELHO R;ODRIGU'ES 
Vou eXl)lieal': é & vO-to dfo trabalhadÇlr 
o:·ganiza.do, 0- v€>te ex-ojido~ Devia. S{(l' 

a pet~ào escrita de p:rów·io ~)un.qo 

nara. que os analfabetos não -viess~n1. 
• \ • I 

votar. 
O votO ex-ofício fgi insti.tuido P"'-Ti:L 

o se1:vidor do pais, pa~."a . o hmcte>11át''i o. 
c.ue sabe d~s suas responsabilidades e 
tem posição definida na sociedade. 
x:~~.;se método de votaçã.tl não é aconst.~
lhável para o tra oolhad'Or que n~Lo 

::abe, sequer, assinar o nome. 
Pedfu.-!:a .apeJ,1'aS uma 2:!teraç.ã•J da 

1 ' . t • I. l ?t eleito-ral, crua a a-e se u1 , ro.Quzn· 
ne,la a exigência da petiçíio de própr!o 
punho, cómo é adotado para os deulí:tis 
cidacl9.os· brasileiros. 

Era o que tinha ?v di~er. (Muito bem.; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. HORACJ!O LAFER - Senhor 
Pr~idcnte, peça a pa.Ia\l·r::t, pela CJ,'l·
cl·z·m. 

SR. PRESIDENTE - Tem a, pa,la~ 

-;·ra o· nome Representante. 
,. 

O SR. HORA CIO LAli'ER (Pela, 
ordeu:t) - Sr. President.e, foi há clbs 
a.r;u-esentado, pelo Sr. B~n'l' l?to Pi·"'.·

1
to. 

I· ::~ueômenbo· l;01n2n~aclo p-o1· vál',.QS. 
jornai-3 llesta capital, com pedido Q.e 
jnformações ao Govêrno sôbre o con .. 

tr~.bando de pneumãtiC()s. Eln aten ... 
ç:~f>Q à· gravidade moral c;l.q. assunto e 
::-. t::sta Assembléia, o Sr. M:11istro da 
:F'a.~nda, solkitou .. me tm:1smitisse as 
r~:ft!ridas informações, a fim de que, 
de51.í1e logo, foose.m elas do ~onheci~ 

mento dos Srs. Co:1stitumt~")S. 

o Sr. Ministro da Fazenda estuda 
os dois aspectos p:rincipa.t~ d~e pro-
1Jlerlh'l.: quanto ao p1•íreC:ro setor, que 
se p;rocessa nos grandes c-~nttos, como 
São \Paulo. e Rio de Janeiro, onde são 
1:-eunh:!os os pneumáticos ~ue, mais 
t?.rde, podem ser encaminhados para 
o co~itrabando, S. Ex.a entrou em en
tendii>.1·entcs com as autoridades po .. 
Hciais~ para -con~rõle const~nte e p8r
maner\te; quanto ao segundo-, que se 
desenl\Qla nas fronteiras ..• 

O St·. Adelmar Rocha - S'. Es.~ o 
Sr. Ministro da Fazenda podetía di
::;er o que foi f·?: to do inquérito aberto 
t:·m Ms,\o Gros30 a respeito. do ~ontra .. 
l.xtndo ole pneumát.i<:os ? 

O S:2 ~ l!ORACIO LAFER -. Um 
momento. 

Quanto ao segl~:ndo &specto dá ques
tão, S. :!ix.~· tomou as seguintes pro
vidências: pela Portaria n.01 2;,. resta_ 
beleceu as cotas d,2 cm11sumo de p-neu
l:i.::ttiC·v3 p,\.:;:a tc~vS os :l(,a.~c.dc.s; e Tc:·
litÕl'ios dns fronteiras. Esitá qus.sc 
ccmcluído . o estudo, elaboradO' pelas 
Diretorias das R endas 111i·::rna e Ex
terna, em colaboxa.~ão com a C'omü;
sá0 de Contí:ôle dos Aco-1-·dos de Wash
jngt.on, no s-=:nt:do· da.. revisão ela 
lc:{;ali-zaçãc cilo.s órgãos fisca;ts.r a~roxi
m~Jndo-ns d9.41 fro-:.1te1iralS. Igualmente, 
está quase concLuído o estl!ldo d~ :neva 
loealisaçãm- d'C!Js guaFd.as de rep·ressão 
ao contr:;r,bantS.o, colocando-os -em pas
.sag.e:m;. €Ybrigatória:s. 

Para térmo~ tu~~:it idéia óa inefreiên_ 
ci~ e ddfieuiàr\des de~rta fíS~Z$l:zaç§o, 

basta. dize't qr:.e tlD'l. g-ua:rd!a., montado 
a cavalo e sem. armas, tem uma dis
H\ncia de 23 quilômetros de fnmtltira.s 
pa.r:t fiscl:l'Ji.zfü' r· 

C0mtém cHze:r que, hi mais de mês, 
enc~ntra~·s·e no ·. Rio; Grand:a do sul, o 
n::· ;; to~ Ex2CL~:C!.'?·) {~;;! Cr:missãa de 
Con~rôie dos P.t.eordos de Wasrx.ington, 
coordel'l'f:m.óo normas. entre BIS• autori .. 
dades ci\is, estaduais e federais e ain-
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da. em coi1tato com autoridades m.ni· 
cai·E.s; a fim do~ qne, em colabora•;r,o 
:1e csiorços, S<! toine mats efici~nte a 
Eieca-li:?;?.çf .. o eles ~ont~·a,bandos. 

O Sr. JJcdTeto Pin,io - A qu1:m to 
aünge · o núm$ro . de pneum?.tíe:vs· 
!ll)l'eendiclcs ? •. 

O SR. liORACÍO LAFZR - Poss·o 
lnformar a. V. E:s.u. qne, ncstt rí:c
mento, mais de Ciliêõ niil iTi1cutn:1tic:cs 
estão àpreendido3 c sujdtos a rigorosa 
fiscs lização. 

Tódas as providên;::t:w; :nchtsive a.pô-. 
lo ao -concurw das ft•rç<i;s militat~s, 

estJ..a tctnachs r:a·nt qU~ a rép1ics-s?;o 
co:itra ê.:~8 :m-?J, quas:; ei1dênik;o, s~j:a 

o mais cficiznte pcMivd. 
Co!n t·2fcrê:td.a HO c.1so cit:.>:do pelO' 

!1.01_-~-re· ~"'--)~ ~··"i'+qn· to ~r. B··~r~·.P.t"' _ - L\tL.l ...,C,.J ..: ,~.!.L-.0.:"' ... - .... , ,....,~_ """ ... ...., J 

P l2:to, ·as 'it!Ic::·~l~Çt1~s sfio aS seg;,_1íil
tcs:_ 

,-. êc::~L~·~;::ll~dô "t1E! P~lrilcira coi~sta 

d0 3C. 3 p:::st'.s, e:::ts.:·-~ ::1~ cnvolvi(os c :.1b(1 
c_; ~~. :.::::L:1t~~·::::; c.:; H::üvi::incs Célio E::,-
r-.. · ...... _· .. _:.·:'<_, _. . "·:'" 'r ·~,.-,· E· .,· = ·•·1~· ..., ~ · <" i· r--J·:rl '· ' Tfo o· li-'· · , .. J • . ·- -··· ·- -..J ... x .... ~ .. J.-.. .. -, ...... 41 .. v •-

Y ~'lLl .. , f: ~~ ,,.~ ,J 1?:Y:~:cura d:r SilHi, Il'~ü 

I?e .. Hn \·:-;:' r.;:t , 2/I::'t- ~· :o de QU:idros, Er
n ssta B~:.:~ ;o, G.ohl~ü Gonça!ve·~. 

·ç~-;._::1-::Jli~c:c~;-a:il de T:1l, C1ivió Socal, 
O!hb DJ.l Pa~cH.l, e ldiJ;;rür Pic'J!u, 

p f. :·c.a c;.}~ ct:::. t~t c:e 29 de a1Y.:'il findo 
E:~~J o· li.·Cl·t~i:~'l'O' 'l-G7 ·~-·1G~ '. 

•·cc :,1t:·~~t .. s;~:. (ic l'l1J:ieT Í (}[ afJ ~'C·311didO 

r:.111 E:t~1 tu 1-L~-: ~:::· l J .. c:u:1 :.: -r:.ti.J!J~~:r d-e 434 
,., ,.· :····r· I> 1"'{· "~·, . , ... . : ... ,. ,. r·; _, <""' r·' ' l C"J." 
L.·<~'J.. .:.. -.__. t...l~ \õ.t ---:· :...J ·v :.:.. ~· LJ.-.... -..!.t.·..:w•J '-.: ;-~ "- · -lt L- - -: · O;.t· J 

Çc.~i.t.L~~-::r)~::·t:~:-~~ e~.t~;_o e:.1Vc~·:.:L.: .. ~::s· ~s s-f. -
1;' .. < ~;-: t. ~·s !_::z:s:'·J:is : ÓliviD rl.'Cltl•: :.J. Otivio· 
~i) :-.- : Tta ·~:r.:t ~..:. . f-)'t.::.-:1n ;~~- cltf, J:í1tP. ! ~-~rtl~; Bt:t
t-t2..~J1 T1::.-::tJ1~l0 ~~l-~1l ~· r:h1~: t1-rl ! -(J\!L(tVId t_r.g. 
Yí l t v Fé-~1:~-:- .1:} 1 !?or:~!lc~/~!.E::, /~ l?. V·"JdO ve
l'~ ~: ~·.~- ~;.-:s c H:~r:~:--:· : ~á & . Gíé·. l/~r:1& .

1

' 

Q;_: ~~!l~· o a~- c.0·_,_l { ;.-~-.. ~ ... :.::~-~:r~t: c·:·.~ c~ .. :-_.,i·::-
:. ,,-,t' •o·' o ~ ... - <tr· -·n;•'l•r-s "' " u· · ·~ f''l .. "1',:, , ,..0~-.,~· li..L •- ... ~ Cv~) "-' -.... 0 ... d . .l.a.\ •~ _ C .. ~ J. •..J Jj. • . c.J. :.; '-'""'• 

· ·- ~· <l .:· :::> ~; ;_ ~::t ::o :.:: ~ ·J l'it;tJ Lnho a 
L<;. ~T:•.ar_}lJ\: ~~L: e s2,o ~ts se:-, :üntes as 
ps ::: ;~r; :>~l 'f]J.vt;lV.i~M :-:~ ;_,o o? s·:; d~ con-t!·.1-. 
~~~ .. };1 ~·lo n.l1.: ~5J.(o .: 1:1a~ivb ? 1.r€S d::~ 01i
ve1ra,· rnGt::H'~t: t!li, re:;lciefl.H cn1 lb)~tllf 

l1iar l~l.:l5L .i Lii-~ii :J; Ü· u~~ c·:~-l'l1.J G l::1 ::g · ... 
1'tl7.<-o,.-, ri 1~dq""1:i !'.l ·l' ·~t·' • .. r.•r''1 "'~t.e €!1:.1 - .• J~ .. ' '"'-1 --! ... ( .... ~ v~ .. ... ,_ . .., .c.~o, .J..t.. ..... .s.UvJ.-~ 

Vila !v~::~L.n:, 5.0 c1istl·ito de. Pa-s.so Fun~ 
üo .. H ~-}}_~to A!ojs~ó Diél, ca-i:geil'o via
jant'3f r\.l.~ident~ em Ip:<i:nw..a,' fieEtu. 
c:Jpit::ü Luís Zancanaro2 industrialis ~ 

b, :restdente em VilJ, M9.rau, 5~~· di~· 

Lri~o de Pac;so F~undo. :D:o:úsio r.kl1'1n, 
r.t-1Gto1'i-sta, r~úücnta em · Vira M.~\·au. 
5,0 Distrito ele P.asso Ftm:ió. . 1t1ti~d 
A ... G1t''"' l' ' l~·J.·,~o·· ... <:>"~"' IJ<'lo· "h~:-~ ~ .f v..!..--, . .... rJ .., .. U'-'.!..! L-_ ....... t:\..-~ "' ,., ~ ~ 

ch~ nJ1dag Cláuciio Aug.n.sto• :Luce; de:::·
t:t c:lp.i'l-a-1. P.üf:li"cào Bo:::ela: inchtst:.:i;'• 
li.::t:l_, r:?siõtil-t~ em Vih M~~::w, e V2!'" 
~b'o M-o-ro~in". 

O Sr. lja;-reto Pínto - A :1-tittíde r):; 

S ~·. :í\.finist!·o da :Fazenda é âígna ch-; 
rmdoTes eJ.0~ics. ú gesto Q-~ Sua, Ei:
c::Jênciar apr2.'i:õ,1:11d.o~s~ etn i:lf'orh:.J.r à 
A~s~mMéb H!1trs de- ~,pi·ovado o 1'n::n 
l.,,.,,.le·l'l'm· o~ ..... o l'''"''tl'a o· Í.•.)ti..· · t."~-e , .. ,._ v\:,il.> ' · .\..o-.l".l:\1 ,- J.,l\ .. hJ ·X· ...... · .... ..;-...;... ,') t'..l\, 

S. ~x.a uo s:;r:,tido cie s·:-1;er..:1 d.esms,&
c::ua:i:os os eo-:;.tl·.;:Jm:njia·tas. 

O BR. HOI~JlCHJ tA.Flnl"{ - PV'tEv 
p.ranEi· ~ Cas<'t qC.::e S • .rz±.á ~ 3-l'. M~"' 
His tro· d::1. FD..::~cl1c1 .. á e?:tál toli'hanào ~-5 

P'-'O''Fdê11c: a:s pa>!'a â.iJ.llli'ír1:i1r os cc~ttt:!

ba.ndos e 1}1.H'lll'; Cüni â fil!•f.;-:::itl.>:i s~y:.n1-
dad2, :::.q-EI!les C!WC fotcnt c:.t~lp~<c.is. 

<.Uu:trY bé'ti. Pa!;i~iz~J . 

O S.f:L BARJ\,:E'fO P!N'tb - S1;. 
P1;s:it.ü:nte peço a pa1avrn, pela or
d:::rh. 

~r. P:REs-:r:Dzrq'TE -- Té-m a p-â.1~

vr::t o rwbte- Pvêp'tes~ntàr:.te ~ 

(J SU. J3AnRETO PTl\1'!0 - <pi lá 
ord,e?Jl.) -Sr. Pi'esiclclitE'! eg,régiá.as~ 
ssmbTéüi: jülgo-me dis pe:n::2do de rêi
:·.e:'ál' meus r,.pl.ausos à atftudé dó hón
tad.o titular C~. a Fazenda, Sr. ú.astüo 
Vidi:;r:!l; pedindo ao úob1;e ftc})résen
tanL~ de S~o Paulo, nosso mtlifo que
rido é digno cdef~S , S:..;. írort::lo- ta
rz:~, que nos hansin~t:isse cles.ta. híbu
na infcrmaçê·es sób'l:e um dos mais 
escar ... de .. loscg cP,scs de que teniéls coú
hzcim31~to e a r~!3péito do qw:il, (luán
d J a!ndt~J f~Cl!ada s~ eneoi1trá\ra esta 
C?,zá, f.ÍiYé O!=>ót-hü'líd?l.dê de, pot vâi
rt:-:s -<'étes, iJrotest~1', 

Faço votJs e acn:dito que o ~r. Mi
nistro da F::::z2:nc.ht ii'â àtê o fim. Es
toü éerto dé que ncnhüma to-rç·à sub-·~ 

tenanea demoverá S. Ex.a dos ~tts 

propósitos de qüe- :3ejám conheeid0s cs 
nome& dos envolvidos· no éztra:ádal~ó 

Iieg:ócto- de ccmttàbà-11ltó de pnélttltâiti .. 
cos __._ ê.ss~ déscalP-obrô qtté ente:r:~:n&. 

· o Brasil. Sejam p:-quenos ou grandes, 
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nlo , hesitará S. Ex. • etn divulgar os 
nomes dos que devam ser' punidos .. 

Agora, Sr. Presidente, não me leve 
a Cas~ a mal: · aproveitando-me do 
fato de me encontrar na tribuna, lavro .. 
a · bem do decoro da Á&embléia, ve
emente · protesto, que, estou certo, não 
deixerá de metecer · acatamento dos 
que, ge11ero.samente, me ouvem. 

EdU<;adó na escoh da liberdade -
pqrgtte· meu pai, o saudoso engenh,ei
ro Abel Barreto Pinto; cujo nome evo
co com grande saudade, teve oportu
nidade de dar ·provas inequívocas ·de 
grande espírito liberal - desde pe
queno ingressei 110 ·jornalismo e, para 
n'iim, constitui padrão de glória per
te'ncer ainda ao corpo l'eda.torial· de 
•'.A Noite", embora licenciado. Sinto-· 
me, portanto, profundamente con.S~ 

trangido ao tratar dêste assu...11to. 
Mas, liberdade de imprensa não é 

insnlto.. Rendo· desde logo, · minhas 
homenagens ao "Correio da Manhã", 
que nós recorda a figura do grande 
jornalista Edmunt'to Bibtenc9urt; , ao 
con.tinuado1· da. sua obra. Paulo ~it- . 

tei1court, ao liberal Costa Rêgo, anti-
. I 

~· go parlamentar que tivemos a. . forFu-
na. de ver nesta. Casa, . e a uma ·das 
figuras · principais da :Secretaria 1 da 
Câ.mara; que é o . Sr. · Mário · Alves, di
retor gere11te daquele jornal • . Peço en
t~·etailto, a atenção da Casa ·par~ ·o 
<tUe . está veicula..Tldo através de arit,igo 
jornalist;t. ê.~.Se órgão . da imprensa 
désta. capital. Vou lêr alguns tópiÇos, 
recomenda.ndo, porém, à ta.quigra,.fia 
que não os reproduza, pois. cont~ll'l: p~
Javras s11mamente dolorosas. Aousan
do da liberdade da imprei1sa, aii~da 
ontem, êsse jornalista, faZia as s'egui11-
tes referências: 

(o · orafi,or lê tópicos dÓ artigo) • . 
O . Sr. Luis Viana - Todos êMes 

ct~úsos são menos nocivos qúe ·a c~n
sura do DIP, ao tempo do Sr. Get~ílj.o 
Vargas. · 

O SR. BARRETO PI·NTO - V. 
Ex. a devia tê-lo dito naquela. . oca .. 

,,:.. 

SlFüC. 

Ó Sr. Juraey Ma9·alhães -A ca11~ 
sura ·à imprensa. é que seria um ultra
je t. nação inteira; só os senhore~ 6 
que lilo o reeonheeem . . <Trocam-!e 'ftt• 

rneros~ e .. veeme.ntes .. apartes; .o· Sr. 
Presidente reclama ·atenção.> 

O Sr.· Prado Kelly ~ O orador não 
tem razãó em colocar"'o assunto :nês
sés têrmos. NãO se defende a ixrtpren• 
sa, atacando o jornalismo, mas à.ca:ú
telando a. liberdade de · expressão, e111 
todos os ·Sentidos, de modo que cada · 
qual r~sponda pelos abusoo que co• 
m~tem. · 

... 
O SR. BARRETO PINTO -. Agra

deço o aparte. Mas, que faria· V. ·Ei.a 
se· estivei5~e . no lugar dêsses eminentes 
e respeitáveis colegas? 

·O Sr. Prado Kelly -'- Se tivesse mi• 
nha honra alvejada, por quem quer 
que fôsse, U3aria das l?is,: cham9.ndo ·à 
l'esponsabil!dade o jornalista difama
dor (aplausos). Nunca me prêvaJece
ria · dessa tribuna para garrotear · o 
pensamz-nto livre do Brasil! <APoiado. 
Palmas.) ·· · · · 

' O Sr. Lino Machado- O nobre ora-~ 
dor precisa recordar-se de que. d~~ 
rante 15 anos, o DIP nada . m:ats fez 
do que insultar os políticos e · defen
der o Sr. GetúlioVargas. 

O SR. BARRETO PINTO - :Por 
mim, Sr. Presidente. farei como o .Sr. 
Prado Kelly, responderei pessoalmen
te, 'aos insultos que me· ·roi·ein · feitos. 

O Sr. Prado -Keny - O · oradór, se 
me permite, ·pratica unia quebra · de 
ética, trazendo P,ara . o recinto '·desta 
Casa, palavras· que · àqui . n~.o ·foram 
proferidas. 

O SR.: PJ;\,ESIDENTE Atenç!lol 
Está ftndo . o tempo do riob're .' oradó'l:". 

O .SR. · R<\RRETO· PINTO -- Ter .. 
. mi.ns.r'éi, Sr~ Pr2sidel~te, ,vll?to · que o 
tempo está esgot~.do • . E1tviet ,à · Mesa 
requer]ment.o sclicit::p.i.do, para · o pró .. 
prio decôro ds, Assembléia, , o .pronuFl
ciamento da, · Comi&~o de . Polícía ,sõ
bre êsses · fa.tO..:;. ··(Muito bem; ·~rúúo 
bem..) · · ' 

O · requer~men to do Deput.:J:do Bar .. 
· rrto Pinto, pedindo · audiênd.a da 
Comissão ·'de Policia, sõbre ·publi
cações feitas na imprensa matut). 
na, é despachado de acôrdo com 
o pedido;.. . , 

·. <Durante o dÍJSCu.rso do . SénhOr 
· Barreto Pinto, · assume c& presidtn• 



·· ·, Cfa, O· ·s•aor.. · OtciVfO · ~eira, 
1. o Vice~Presidente>. · . . . 

·o . SR'~ no!lES DA cUNHA - Sr. 
Pi·~~idente, peço a palavra, pela or-
dem. · · · 

···O SR. PRESIPENTE, Tt:m a pa .. 
lavra o nobre R~presentante. , · 

·O SR. '.FLOREs· DA CUNHA <pela 
01'dem) - Sr. Presidente, 1·equer1 
u:r,-gência para· que a As:sembléia a pro

. vasse um v.oto de congratulações ~JOm 
o ·ilustre Presidente .:Melo Viana, 'peJü 
gesto que teve, • devolvem;lo o··. ofíc!o de . informações . do Ministér~o · cta 
Agricultura, asEine_do pelo Chef~ do 
respectivo Gabinete. 

Sr., ~residente,· durante a hora do 
Expediente, os Srs. R(prese,ritan:es 
c1a Naç~o não. tiveram. ouvidos aten
tós ·ao que a11unciara da preiüdência 
do Sr. Melo Viana •. Declarou s.' E;x.a 
qüe não . h a via considerado como r e .. 
cebidá a 1·~sposta .ao ofício' de infor
rqações, mandada pelo Gabinete do 
Sr . . · Ministro d~ . Agricult~ra, por:"J,u~ 

vinha assinada • pelo Diretor do Ga ~ 
bin~te e não pelo 'Ministro nen1 peJo 
substituto . nomeado · por decreto r\ e 
S. Excia. o .. Sr. Pres.ldei"Ite da Repú-
blicfi. · 

. O , gesto · do Sr .. Melo Viana; de· 
fendendo as .. prerrot:ativas da Aes~lil
b}~ia :Nacional Constituinte · e · sua . dlg
nid~de deve merecer os aplausos dos 
rf presentantes ' da Nação. (Multo 
bem. ·Palnuts) • 

. . 
O · Sr. Presidente, assim proce-

dendo, · além i de dignificar-se eh!
vou também ' esta Assembléia que 
é : a expressão da . vontade . soberana 
da·· Nação. ·Por isso foi que pedi ;:ia
ra éle êsse voto · congratulatório. 
<Jtu.ito bem • . Palmas). : 

O oraqor envia . à Mesa ·o se
guinte 1·equerimento: 

Requeiro urgencta· pa::·a. ·que a As
se:m.!bléia a;)rove uín 'voto · de congra
trüações · com o ilustre · Presidente 
M-elo· Viana _pé-lo geeto que ·teve, · de
voive:ndo o ofício de informações do 
Ministério ' da Agricultura., . assinado 
pelo . chefe de· gabinete · daquele Mi4 

ni'stro. . . .. 

Sala. . ae.s 5essoes, em.~ e ,.ae muo (te 
1946. · - Flôres da . Cunha.- · ~ ·'' ·.: · · 

. ·o SR. PRESIDENTE . - Os . Se
. nho.res que o aprovam, ., qqeiram ' 'le-

van,ta,r-se. (Pausa.> . · . . 
Está. ·aprovado unânilnemehte ~ . . ' . . - . . . 

O · SR. AURELIANO· LEITE' -
.Sr. Presidente, peço a palawa, . pela. 
ordem·. · 

o · SH,'. PRESIDENTE . Tem . ., a 
palavra o nc,bre : Repl'esen ts.n te. 

•, .. ' . ·, ' 

'0 ·. SJ;t. AURELIANO' LEITE -
(Pela ordem) .- · (*) · . Sr •. ,' Pre:
sidente, existe em · São .Paulo, · à 
sombra da .. União Democrática Na
cional, um depa!·tamentó cultural 
que . defende, _nãü só os interês.s~s 

deesa va·sta clacse .· de moços, como 
tem por . objetivo patriótico 1 cuidar, 
em todos os sentidos, dos problenir:.s 
da educação no Brasil. '· 

Dessa ._ .ag-remiação recebi hoje . um 
ofício. ped-inqo7me . ~'}zer ch~gar . às 
mãos da , Sub-Goinissão incumbida cté 
ela:borai.- o Capítulo ''Da . FainÜia, 
Edúcagão e Cultura" por interrnediQ 
d~ Mesa,. qu~ v. · Ex,.~ tã.o · nobr€
mente presíd~, um requerimento no 
sent.ido de s&r estabélecida a. gratui
d:,tde- do ensino em tôdas as suas mo
dàlidades no' Brasil, . 

' Vou ler · êss·e · pequeno requeri
mento, · para. que fique. coi1stanc1o · d.a 
Ata dos nossos . tra-balllos. ·e, ~·em .se
guida.; , enviá-lô-ei a · V. . Ex. a, pa:.:: ~ · 
ser encaminhado · à respectiva.· co-
missão. · (Lê,) · · · 

' .· 
Sã. o Paulo,' 11 de abril de 1946 - A 

Subcomissão da Constituição.: Faniília, 
E(lucaçã.o. e .Cultura e. ao Plenário -
Assembléia Constituhite 1~. :Parãcio Ti
radentes - Rio de Janeiro· • . 

. Exmos . . Srs. Golistituintes, , o ~
p~rtamerito Co~egial da Uniij,o Demo
crática Nacional . de São Paulo, repre
seri.tando os ideiais de centenas . de es.
tudantes paulistas, vem, respeitosa
mente apelar aos Srs. npresentante-s . 
do póvo a .fim ele que, na redação --ua 
nossa futura Carta Magna, concedam 
aos estudantes a gr!ituldade do ensin() 
público em tôdas as modalidades; eli
mina_ç.âo . das taxas que gravam· os · es-

\ 
( :j< ) _.;. Nã{l foi revisto pelo oi:.a.óor. 



~~1J.~fw.tn-:.~nt~ nf.lrrti~Y'l~r~, r~~·i;m~n
:ia ·e.o mesn~p t.~mpq ?- l!1Çt(1::;tria do ep:-
5ino, 

Es~?r~nflP c.m~ yy. ~E~.:1.. c.qpsj~e!~~~ . 
o af_=sunta como m:g~r~te pms ~ um cws 
p~:oblem§.ê m?:t~ fEiFSS ~"!q ?.~·asg, e:;-. 
t ?..m.Qs ce-rtos de que nos nohres eon
Utt~iP.t<Xi ser.~q i~~~;; ~ jpvc;1tl-~d.e, WlC 
üp:t~ VtY$:V ~p'Q a~ lt.:üs nor VV~ ~:17>..'1 

ell!IJ)oradas. 

C!),m a. 17ia,.~ol' ÇP,}lS~~~~r~çft.Q e e~ti

mfl, ~~'Çi,çip ª VV~ ~~~(~ --:- E~uqr4q P.i 
res a~ Pii~n.139.~. :f'rezi;).::.l~ te. 

Er11 o qué tinha a C:li:~er. (t,:Iudo 
7?em~~ .... · · 

(:purante o dis;curso n.o Sonh8r 
Am·elia:no Leite, r ;,; :1~;3·:Jme a pre 
sict.êr1cia, o Senh.cr J14do Viamj., 
Pr-csi~~e11t2. I . 

Q SR. VIEIR~ U'8. 1'/Il;!JLO -:- S:·. 
Pr'êsidÊnte,, l)2Ço -~· H~l~~:~-;:. pel?. çn:qc.m. 

O SR. PH.EBIDE:i.'-I·-.i'E .,..- Tem a 
' . . ~- ' • I 

ps)avra o noare Hep.ri~.:;eru:.allte. 
j •• - • -- ' 

Q ~ft-. VI~~J?.,A D.~ M.:ELQ (pel(+ 'Or-:: 

çl~7/L) -:- sr. Pr~~c.ü:-rtt~, o cp:'-1 d..f.l· 
~-P.li~~ foi tr?~~içiq ~ est~ tdlfij~l<l SPL! 
\1~11 a~p~çtp. pu+·a~n~nte ~~~)sçal F~~o 
H1-~~~~ . gep1.1tario Sr. :r-J~,gT2ÜO.S I ,''::.l-: 
cã.o. 

D€.sencunibincto:mc .neste wol1=J.eif.1to, 
(iQ !11?-W~ atq.~ D;ii9. aper.;~ S t!e C~f.::Qt\tàdo, 
r11a~ ~-~ ~~.11~~-t d.a. pes$~ ::1~,st~ q:J, f?<,.hia 
tcmam~o cou!1~i~~~6~1t.9 d~ m-q~ r,tot~ 
~i~ Un~~q J:?~mc:eré.ti.cs, Waciül-:\[\1 qi-:
vq1,g-r.0-~ ~!11 tg~os os jo_rna~~ qe s:=a,baclo 
nesta capital, venho e41 ~wme dt~ssa 

{nnqçl~ 111~ni~e~t?-r sua s~rpres?. an
tz · q çrr~e :.~~ 1·et-erid~ 1~ot~ e13t~ de~ 
cle.rg,~o. W gue, qr. Bresige~1t~,_ ~e 

o ~~mq. ~r. p epl.lt;ado Qtáv~q Ma:n·· 
g;abeira, Pr~§~gente P-~ l_Tuião D,e[U,OGl'á':' 
tica Nacional pode - e eu lhe -reco
nheço ê~se direito decla!:'ar-.se 
~trn.eiq aQI · ent~ndim.entos l::.avidos :em 
tõ.,n1n C\tr. politica. na Bahia, e~sa situa .. 
ç~o ~ã~ ~ ppssível estençter · f\- m.1tro~ 

:li ~eus çprr~ligionários co-m ass~:nto . . I 

ll~ta 0~-S?>. 
. QqerQ, ~.r' .. Preside:q.tc, infornt~tt ao 

Uu~t.re rept·~~e:p.tapte ~r. Otávio M:an
~-ª~~l~a e ao.s dawa.is membros1 

clg. 
T.rflH\.q ~em.o.c:râtica. Nacional a raspei':' 
tq. <la~ manop_r~ • con.cn:;~;v,p11 1ev.~.dos 
a ef-eito pelo Sr. Juraci Mag-alhãesi n~ 

~ . I 

&~ p~~-y->-te gg ~~· ~ ~i!!n~trq.-- 'qa· .JtlsM· 
ça. 

O Sr. Juraci ~Waç;aih6.es ~ Afirmo ª y. :n;~~í~ qt~~ j:1m::t~~ ~;~ Q;:tp:l.'Ra..lª'c!los 
og af~rfiqs-. 

O S::Z.. VIEIRA DE IviELO - Nã.c 
u{i~·n1~i que V~· ~?~:~ f e.~ !s~q ~ Oi~se 
qee v. Ji~~.:J. te:ql est.~~o - l~al?e.ti~aª v?-:
z~s no g:~,b~~ete (lq ~?r~ :Mini§t~·o da 
Justiça e até do Sr.· ~~:es.~dentc ~la ~e
públiea, onde tem entrado per pqrtas 
tl'avessns, gui!:tdo pela. m:?.o de elemen
tos J.:e~:sedistas. Não· pJirmei, po.ls m..1c 
V. E~.~ e;;tiy-~S58 . fa!Ú;n(lo acÔúlos, ~~s 
.sL.n qve V. E)<.~ náo ~ estranho a~:: 

qu.e neste m01:acnt8 se estabêle-cem l1fl 
pplit!c.a da. Bah.ia. 

T1occ;,m-se n1an;:;rosos aiX.t./rtes. 
o. Sr.· P.res:iàenie r..ea~11~; aicn
r;,:o .. 

Q /Sr. J'l{rc~qi il'.f a~alh4e;s -. Q intf?n":' 
to. çl;; V. ~f- :a. ~ e\'i~?-1" flti~ ~ vo~ c\o~ 
s~us r,~;.\7 (::r~~.rio.s seja o~wicl&. · 

O SR. VIlll1R.A DE MELO En-1 
o.l:;soluto. Não temp a vez de V. Ex.~, 
co~-.:q não t€mi as vio-lênGias que pra .. 
H;:.m qu2ndo. gover-n~dmt no n1eu Es· 
t:a dp. 

o s~. .l1tracl JII Clfl;alh{tes - Nª-o ~ 
r~sa a opinião do Estado, a que V. 
Ex.a. sempre des-s~:-rv~u. 

0 S~. VIEIRA PE MELO - tlqu_i 
eBtou eu, qua fuj. um dus 500· E:stn
d~.~1.tes tra1v~afiad0s e lYL'=\.Hratados !;:1 
:t~en.lt~nciát-ia da Bahb, pol' ~1·d.en'l ue 
V: E;~ .a. 

O Sr. Rui Santos - Somos ea;boclos 
cia. mesm<:j. ~ld,eh. V.. E~.u. nãe PW~:e 
::1.bsclut~:u~!G!1'te, altfoar !'.\- vez. qu~~end~ 
::.,cusâr :reJ.d;t;e~onta~lte~ d;o pOYQ. 

O. Sr. Al().4St9 q,e Cçtstro. ~ V~ .E,1x ª 
nem '}:}f;'~t~uw é, cm~9 pl·e-te~ld~ falaJ.; em.. 
nome da ~~~'lia ? · · 

O Sr. Rui Santos _:_ Sou baiano, 
sin1; Se v;. ~x.11 cr~lzsr p,oqer~ con· 
ceder-me 48 horg.s. P,+t:ra· ~pre~e:ntar 
certidúo de idade. · 

CTrQ.ç~m ... ~e ~1,9vq.~· e. v~'l]'};?n.tes 
ap4rt~. O $r. Pr:t;;siij.ante .• ja,zenclo. 
s().m: os UmpPtnos~ pede ~ténç({o.) 

O SR. VIEIRA DE MELe - eon .. 
tim:ta1:1~o, S.r. Presidente; de-.v,o d.ize.r-
q'l.i~ 11.ad~ justifica. a insistên~ia eom-
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.rrue a Uniã.~ nemocnUica Nacional 
pretel:J.de ac~lwrtm'.-se no . caso . da 
Ba}1ja, po.:que é um escé.rnfo atrS nn.s,. 
Sl:l$- c(!rrellgionál·ios. 

O SR. PRESJ:OEN•r.m (Fazendo :>çar 
cs tim,panos) - Peça aos Srs. R~:p::t'
~e-nt~nt~s q4e PC.fl~'üt~lll aQ orar!.n1· 
conti~uai su-a.s ennsif)eraÇõ~.f3. 

O Sr. R:ui S.:tnt,Q$ ....... Sou ti~ Eahia 
e não pl'ecisaria demonf'tnw f1UB o 
sou, p~ra dehm,d~r a çligmc4tde dos 
p.~.ia:n.os. Não ~ou, ba4tno, de 400 mas 
de. 56.0 anQs; ·' sou 'dá. be-ira. do São 
Francisco; sou papa-sun~15i. 

O SR. VI:E;l:R.!\ D~ M:ELO - Sr. 
:p~·esidente, uou PQ~· · ex~ce:rracia esta 
:minha tar~·fa,, devictm à eJ.cassez de 
tmllpo, da{x::tndo bem frisaei'o aqui f!t•te 
a bancada do Partid:o Se-dal D::·l'J:·o-
critico da Bahia não se deixa 'enga.
l:)j}l~J.~ com ~ ~eclarru;ão d,e quÇ! Elo União 
·ue:mpe~tien NaciP!lal é inoatr+te 
quanto ao. que ~e· pat;sa. na Bahia 
Uvl'uito bem. Palmas. ) 

O SR. PRESIDENT:t!! - Em dis
cussão o Requerimento n.o: 60, de 194'6. 

Petia aos 81•s. Reprcsent~:ntes ocupa
rem Ee1.1s Iqga1•es. 

Tem a palavl·a o Sr. :Benedito V:l .. 

1~ d:loi' çs . 

O SR.. BENE):OITO VALADARES 
Oi4'fl1.i'f~m~·~ttJ çje.r~·l àt;: fJ.t~n:;ãa, Pel
·m~s). ..,_ Se:nhm? Pre:siden~e. cq-mm lí ... 
{'ler (lfa ba.!le.~q~ mtnr:ü:t·a do :Parttdo 
aoC.ii'Ll :0~W.@rtf4t~~O e . :repreSe;ib~1tC 
de UI.fl elstt<;~n;.do, cio~o de ~ttr~ i:r:J,
ftüçõe.i) c.ivic{lp, t.l:e. sua alttve~ e eeu
cª(li,i.o . políti~as. (;Ull'l.Pi'e"·:me l'CSJ?~ç1er 

de.sti:li t!·t);j1Jl'li')i ~ dise:urr.o.s eme tra-. 
tªr~m ~& ~1mtnif;tr!4:-o-&ío e da Péllí,.. 
tiea e111 Ml:mJ.$ Gp:a,ts. 

Nã.-f.l ,lll~ d~ta.l'~t, sennox~s çollli bi
tuintes, no, ~~iH~n~ rl~W vaJ,'~~q~j;l·~s 

r~~õe~i;, ~~e::.·eta~ o·u ma11if~~tas, que 
itu~:Pl:ra..ra:.n a atitud~ d@ representan,... 
tes, da U, P. N. ele Mums Gerais n~s .. 
tg, ~~en+blóía. · 

O Sr, Flores dtl Ct:"ii..hft - F!·avà-
ve li.112I).t? vr.:1·e1ade~rp,::; . . 

0 S~. :a:ENl]UlTO V ALADAt~S 
.....,. Nª' olJirügj,o ~usp~;ita d{! v. l;!:x.''. 

l!;&$a ritituçle l;~ãci estã. ç:nJ. contra
~l~~,Q cmn ~ ~~peir:;t · po:j.· qu\3 ~g~- · 
ram n;l. recor4t~ ·ca1npanha. para a 
su~e~s~.o p.reslden,.cial. E' propósit o 

deliberado, portânto, U})lica.r os mes
·m~ métcdos, •i nw~rn.J. técnica, ao 
ttroblç~rno. da suca.:;::;lo elos governo::> 
çlos · Er.tf'l,~on, em qne pese aos re~;ul

taél.os neg&th'os da primeira expe
:riênci;l.. 

Qugndo da suc~s2&o presidencial cta. 
l:.:epúbJ:Lcs.,, propa!avam. que nãG t '; 
-.. ·lvt'.l"'."' -1el·, ·,,.l:,1 rrr<>':ltl"g'o · e··n JJtTl·l~"' '1 l.L ..,t, ·~o -V..J l ... .. _l...d, i- 1:-- \.:í ·_, h l. .. ~ _.&.r.c.~'f 

ft mw -nos irb.mos prav;,t}ecGr d.e no3-
~~~. · àt\;açf;,o (~e o-overn8,dor do EslH· 
(o pc,ra · exercer tôda espécie . ele 
ctE11prçssão ~ôbr(;) o eleitoradq. E rr
claniararn, com a maim· insistência, 
pn govêrno que lhes gzn'antisse ü
berdade de ?,.ção. 

O golpe de 29 de Outubro tr .~r, .. 
:y·.e-lhes o qu~ prcclap:mvam de.sejrtr, 
wm go·v·êrno- de magolstraclos. 

o Sr. Rí:ti AlmeúZa - E qt:e go .. 

O SR. BENEDITO VA4fWARES 
- ·o tjJ1Q, ~ntã-o •. se instii\tU:n\'l ern ~Ii ... 
1:::1~:, . realizou, antes e devt~is das 
elcüçõt:Js, completa. e lnctódica rbUbGti
tutc;ão dos :prefeitos do :Partido So
c.\íü :Qcp1.ocr~tico. 

Nr.c1a de coná0to se imputava aos 
pr2~citos mineiros, senão que perte'l!!.
cium. ~o partido que havia lítnçado 
a CJ.J;ldidatura do General Euric" 
G8,:Jpo,r Dutra à Presidênçi~ tta. J?.,epú .. 
blicJt, cmmo se heuvesse em Minas 
quem n.S,o .estivesse 1'i1iado a deter.;. 
minado partido político. 

Om, o resultado das 1.11'11::!$ demml!.~ ~ 

t:r·t.Ju, · ele ma.neüa. eloeJuente, que' o 
povo ro:i:J..1efro estava satisfeito CQm l'lS 
antigps f-"W€feü1l0s. munieip:itis. 

O Sa·; J·ací Fiyueirecte> - E' ·preciso 
que V~ Ex~31 se· recorde· ele que, às- vés
pu·as das · eleiÇões, quando Gov~rna_ 

der, 'J, E'X:~:o p0rcorr-ç:u tcdo o Est.'l.do, 
s~::.bst.rt~nd:o. os puefeitoa C{!)l11 os quais 
o pmrd Dã.o estava; sati::;:?eito· ... 

O SR. :SEJ."'rEDITO VALAOA.RES 
- · Evlientemente, com O:'i quais cl 

])OYO 11fi.o efõtnva satisfeito. (M'uü,) 
be'JiJü. 

o Sr. Jaci FiU!teireclo .:...._ Por que só 
i:ts vésp~as das eleiÇões V. Ex.a ~2 
lembrou de fazer ·isso.? 

O Sr, R~ti Al;nei.da, - Se o Gover
nador nã.o procedesse (le.ssa manei!a, 
erraria .• ~-
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O Sr. Bernardes Filho -- :O · orador 
está, a m·er ver, tirando Pl'oveito ·do 
aparte do ilustre Deputado Jacf Fi~ 
gueir2c;o. 

O SR~ BENEDITO VALADARj~S· 
- Apemts respondi a S. Ex.a; não es
to.u tirando proveito algt\m. 

O Sr. Berna1·àes Filho - Vossa Ex .. 
celência · quer ter a gentileza de me 
ouvir? · · · ·· 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Com todo praz.ir. Apen::ts p2ço a 
V. Ex. a não· fazer um discm·.so par::J.
lelo, porque a caminhada é lenga. 

O Sr. Bernardes Filho - Vossa' Eh
celêncig, sabe -que o ouvimos com in~. 
t.erêsse. e, se fôr nece~sário, prorroga
remos os trabalhos. 

O SR. BENEDITO VALAD.ARES 
- Agradeço as boas :.ntençõ2s de Vcs· 
sa Ex~elência. 

O Sr. Ber·;z.ardes Filho - Apenas 
quero declai·ar a V. Ex. a que o D.'Ob'!.'e 

Deputado Jací Figueiredo, e~ qeU 
aparte ..• 

O SR. BENEDITO V ALADAlRl~S 
V. Ex.a está muito incomodado. dJln 
ê.sse· apart.e ..• 

O St. Jaci Figuei1·edo - Não h..-ít Jra_ 
· ~ t . d. d I zao para es ar 1ncomo a o. • 

O Sr. Bernardes Filho - Vejo, s~" 
nhor Pl'esidente, que o orador nãu 

I . 
quer se::: aparteado; por isso, pvço a 
V. Ex. a. que mantenh::t. minha inscri
ção, para responder ao ctisctrrf.;o de 
S. Ex.a. Não interromperei mal's ~ua 
E~cccilência. -

O SR. BENEDITO VALADARI!:S 
Terd tod.o o pTazer em responc~r, não 
só acs apartes, c0mo ao discurso de 
V. Ex. a Se · eu pudesse peàir algurna 
c ois~ a V. Ex. a, seria que m~ ap:U'· 
teass-e. 

O Sr. Bernardes ·F:itfto - On . Vo;ssa 
Ex.a consente . no. meu aparte, ou, en
Hí.o, não consente em aparte algt)m, 
pois, -dentro da ética, n§.o se fa.zem 
exceções nesta Casa. · 

<Trocam-se vários apatrtes. O 
Sr •. Presiderde ·jazendo soa1· os 
tímpanos. reclama a.·en:ção). 

o >Sr. Bernardes Filho - Decla-rou· 
o nobr·e Deputado Ja.Cí · Figueiredó ·
e eu reitero ...;_ que V. Ex~ a. às véspe• 
r as do pleito, percorreu o Estaçiq para-·· 
substitu:r· maus prefeitÓs." · · · 

O SR. BENEDITO ·VALADARES' 
- Fi-lo em propaganda da democracia 
e da candiatura do Senhor General · 
Gaspar Dutra. 

C Trocam-se no~os apartes .. ) 

. O SR. PRESIDENTE - Atenção· ' 
Está com a palavra· o Sr. Benedito 
VahdarEs. 

O Sr. Bernar.des Filho - Peço li
csnça para concluir ·meu aparte! Se 
V.. Ex. a .substituiu alguns · por melho

. res, foi .porque, durante .dez anos, 
m.anteve nos postos os piores prefei· 
tos - esta, a verdade. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
V. E~~. a está, sem sinceridade, fazendo . 
a maior injúria aos prefeito~ de Minas 
Gerais. 

O Sr. Jaci Figueiredo -NãO apeia .. 
do! E' a verdade. 

O Sr. JaZes Machado - O pn;feito 
de Monte Carmelo estava sendo pro-. 
cP-ssado por operações no "câmbio .ne· 
gro" e, no entanto, foi ma.ntido e agora 
é reconduzido ao pôsto. 

O SR. BENEDITO .VALADARES 
- E' que, senhores constituintes, não 
obstante nos acharmos governando o 
Estado em período discricionário, tive.., · 
mos sempre a preocupação - e .aqui 
respondendo ao aparte do nobre De
putado por Minas Gerais - de · con
fiar o govêrno dos municípios exclusi
vamente' a cidadãos que desfrutassem 
de verdadeira estima públi'ca e ·tive·s
sem prestados ·já sel.!viços relevantes · à. 
coletividade em que viviam. 

O Sr. Jaci -Figueiredo- Não apeia- · 
do. V. Ex. a. não respeitava nem a lei. 
Manteve caprichosamente, no municí
pio de Varginha um prefeito que era 
português nato, que não tiií.ha condi
Ções para investidura do · cargo. 

O SR. BENEDITO VALADP._RES 
---:- Basta acentuar que ·têm assento. 

.n esta. Assembléia figuras de grande 
expressão na política nacional, e que 
foram, no nosso govêrno, · prefeitos 
municipais, como os senhor€\,'l Bias 
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Fort,es,.Alfredo Sá, Duque . de Mesquita 
1 Juscelino Kubitschek. 

Cidadãos impolutos, médicos, advo
g~dps, enge~heiroo, industriais, comer
ciantes, fazendeiros; .repres~ntantes nas 
di versas classes sociais ..• 

:o Sr. Jaci Figueiredo - E os pa
rentes, que abiscoitavam as · melho1;es 
pi·efeituras? •.. · 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- . . . que tO'dos viviam e vivem cel·
cf;..dos da estima, respeito e consldera
cões de seus co-nterrâneos, viram-se d~ 
Í::m momento para outro, sem que na
da . se provasse cóntra êles;, atingidos 
pelo· labeu ·de iP...ca.paZies de- sé mant~
rem isentes em face de um pleito elei
toral. 

Ne-m se. digna não ser -conveniente a 
p~rmanência de um cidadão no exerci
cio de função de govêrno simplesmen
te pelo fato de ser êle membro pree
minente de um partido·· politico, du
rante eleições em que não é candida
to, por não ser isso da essência da de
mocracia. 
· O Sr. José Bonijacio - V. Ex.a. dá 

licença p:a.ra · um ~.parte? 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- V. Ex. a . também foi · prefeitl' no 
meu govêrno (PaÚnas. ) 

O Sr. José Bonijacio .-V. Ex.a con .. 
testa que todos os prefeitos d~ Mi
nas Gel·ais. ao tempo em que V. Ex. a 
era governador, exercessem a presi- · 
dência dos diretórios do ·Partido So
cial Democrático? 

O :SR.• BENEDITO VALADARES 
- Não contesto; . alguns eram4 
··o Sr. José 'Bonijacio - Logo, eram 

prefeitos parciáis, que n&.o ti:g.ham se
renidade . tJara pr~sidir um pleito. , 

O . SR : BE:N'EDITO · VALADARES 
V. Ex. a. vai ver que tinham. 
o Sr. Altamiranào Req1.jã.o - V. Ex." 

dti licénça para um aparte ? . 

O ·SR. BENEDITO VALADARES 
-- Q\~3ro discutir as questões · da pQ
lítica de Minas com os mineiros. (Não 
apoiados gera~s. Há. numerosos apàr
tes. · o Sr · Presidente, fazendo soar 
os i'lm;pcmos, reclama atenção) • . 

o ·.Sr • . Lino · Machaào - V. Ex. a. 

deve ' ouvir todos os' r ep·resentantes do 
lHI.~. · 

O Sr. Alta.mirando Requi.ão - Pedi li· 
cença. ·para o aparte, porque queria ir 
em auXilio de V. Ex.a, · Sr. Deputado 
Benedito Valadares. 

O SR. . BENEDITO VALADARES 
-Não falo como President~ do P.S. 
D., mas. como político mineiro. · 
o Sr. Altaniiranão Requião- V. Ex.a. 

é !;residente · de um partido de âmbito 
nacional e, portanto, n~io pode querer· 
reduzir o debate a mna questão de 
1\•nnas. 

O SR. BENEDITO VALAD_<\RES 
-'- Continuando, pergunto aos Srs. 
Con3tituintes, se fôsse esta a bôa dou
trina, como se resolverá a ~ituação 

quando os Prefeitos estiverem eleitos? 
E ccrtam~nte eleitos serão aquêles que 
desfrutam de real prestígio popular. 
O que se deve evitar, a nosso vêr, é · 
que seja desviada para o terreno insi
dioso da política a magistratura. 

A esta deve caber ó encargo de pte· 
sidir e fiscalizar o processo e o ato 
ãa ele~ção, no exercício do poder judi
cante eleitoral, como acontece em nos
so Pt"-ÍS. 

O Sr. Rui Santos - Entá.o, V. Ex.a 
é contra o ponto de vista do Senhor 
Deputado Costa Neto, de se torná.r o 
Juízo Eleitoral de nomeação do Pre
sidente da República. 

(Trocam-se apartes entre os Senho
res Cósta Neto e Rui Santos). 

. O SR . . BENEDITO VALADARE~:i' 

- Reint egrando os prefeitos afastados 
de seus ca1·gos, o Interventoi· Jo~o ' 
BeraJdo, cidadão dotado de excepcio
nais predicados· intelectuais e morais; 
e de elevada educação cívica, ex-par .. 
lamentar e magistrado, conhecido, ali~ 
ás, . pelos dignos membros · desta As
.~émbléia, não praticou ato faccioso, 
mas de inteira lógica política e de in-
teira justiça. . . : 

Governar com seu partido é doutri
na inerente à prática da democracia. 

O Sr. Paulo Sarasate .- Quando se . 
é eleito pelo próprio partido. 

. O SR. BENEDITO V ALAD.ARg,s 
- V. E.x.a parece ter muito receio de 
que se governe com partidos ... <Ri_sos) 

O govêrno de Minas é partidár io, sim 
senhores constituintes~ por ser a ex .. 
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pr~s~ãto de U'ln 1~a,rtt4o; mas semp1·e 
condjói·onnndo. o · sentitlo- p~r·Hdã-rio- aos 
inte.rê~ SU}1erioret:;~ Q~ coletivi®Aie. 
1~ go-v.ê1mo. i'.::.z:-p:arte, oomo·S.rerct~
rlo do Interior, o Sr·; LuisdVInrtins· Soa ... 
1~:c.s . me:ll\b.l'O de ilu;;;.tre f;:ünilis.,, mineira 
flt_ q\:e tnm.bém. pertr:nce o. depute. do 
Milton, C~mpo3;. Nã:o· hâ;,. em·; ~Hnas· 
t;tt.~(:}~n :n?.:o_ Cf.>:Ul).t;{'A o; Sr· .. Luís. ~al'til}S 
SoA.r.e~;. Cl\Ja;:;., qwüid~a.dc~ de ii1t~·}1g~n.,._ 
ci.~'!: ~: d~:- Ci1;:~tGr: lh~. g:~·a,nf?;ea_:~:am m0:-
l:~clcto· p~·f-:;;CizJo. no Es.taD.:a. . 

Lel".'!bró ~p~úas o Secretári.o do. In-. 
tcrior, por s:::r esta a prr~ta política, 
l~S.. us .. demais s~c1·e1~~·ios. e auxili::úes 
do .• g!_Ovirlllo·~de -1\Xin~s .&áo -cic1adá-os dig,.. 
nQS:. diê: estima públi~a, pel0s SN'•Viç-os 
Pl:e$tfl.~ ao Esttl,-d@ -e a:o·País. 

Oum, o g:.o:vi%l!no . assim · constituído. o· 
g).'a,41\i~: ~Uld~ ~:ne<litelTânro entrega ... 
~ê; 2ill: .seu 1~" co!t1str-uHvY}, em· p:ról' ela· 
E~t:t·ã~, e:rf!·.&lr~ilie:r;lte-·de pa-Jeita orckm 
e" tranqüili~ade,. co~- tôda.s. as, g;a.ran
ti~.S· e. franqt\ius. in di\ i.clmüs assegura
d.~-, ap$ ci:d~dã;os.~ 

Q S.r. .J.1f,o-n.te.iro. de .. C.a~tro. - à::> 
!lQ~~{l.'5- acp..;aqõ~s, opje,tiv~lS; V. Jil:X;3 opõe 
fntses_ vag;_;:~,s. Q'!}e.r.eJll:O.S q-ue_ v. mx._,a .. 
re.:.poncl.::t de modo positivo às acu.-:>a·
ç.5~S: .• 

Q . SR;, :aENEDITGh V..ALAPARES 
..,.- V~Jl ; re-~ponde1' · às~ aous~oos. *; ::,<ó 
e.sp~~·a~i é, só~. te.r· Ilaci-ê.nci~h ' 

O Sr·. Monteiro. de. Ca-stro - I~r •»U
cil t~1~ pa.ci?lW~U.· com. Vi.~ ~x..a·; 

O SR: B&~ED!TQ VALADAJR.ES 
- B~J.;ql;l._e • \[-_; F.I;K':.i é- ap~;ixona.dd. A 
pai~ã:O é .. tfl-~l;lém . ip,i1n,ig~ da ps.ciên
c ia, . (I-J~Z.q;ri(l~ • . Pa.lm,(Jis J 

Q Sr. ~i~IQ. ~ool~adQ - A~ frf.l.:se de 
v(. E~ ... a. ag;r~cM>u m:u~to· oo P;· s. D .; . 

o~ SR. BENEDITO · VAUADARES 
- 'l'a:m~n: O· estou sentinc}o. 

Q, ~r. _ IY.f,Çl..?~teiro . eLe, Cq;~tro.· - Al~, 

SJl?.b<>s SOI110~ ;Jtp_aixopa4os. ' 
O SR. BENEDITO VA-L..I\:OAL1ES· 

-- ~~ a a.:.t~n,ção dos nobres . fjr pu
t~~~- PW.~ est~ po-nto. 

Nem· a! natU+·al partida~·ismo p·3U~ 

tico é exercid9 , com . exclusiyismo, não 
falt.~ndo exemplos de pessoas, lig;aúas 
p0J: .. íntimes ·laços de parentesc~> a 
preeminentes chefes da· oposição(), no~ 
meados., zecentemente, para cargos· ~; c:l.

ministrativos e poli-ci-ais. 

O · S.t. José BonJJf&·kl. __:. Y ...... ~1~ 
, dent~ment-e, citá; iasit}~2MO a- rece!lttl· 

l101Il<2RÇ~.o, P<~Jo Intel':ven:tor.· J.oã;o: Re..;. 
l'J 1.d-o; do· Sr. Br-ant" A1e:üco,_ sc·bri11i1o · 
ci(J Sr;· P~!""J l:deixo .. Não é exato.? 

O SR. B_EN-EDl'llO.' V.AilAD.Ait.ES: 
-- Nii.o é exato. 4:liú.s, 11em me lem-
b1's.va dele ...• <lUso$.) · 

O Sr. José Bon:i/ácio - Nós; de;Mir· 
r'.8J; O arais, . connecemos .tão bem. VosfW, 
~:-;.a <nte. já sabemos o. q')..le vai dlwr .. 
Sn..U~a, V.. E.x.?- que. ês~;e. m·oço, s.âbn~. 

:.:;r.r sobrinho do Sr .. Pedro Aleixo,, é~ 

figp.ra, de e1eva.ç.~o moral, d:e rar.a,., dl~I~ 
llid.&;de, e genro do ~.Pl.ltado .!c~.o 

H~m!iQ.ue •. ~olidário , com v·. Ex.a. 

O: SR!. BEN:EDITO VAI~ADARES 
- N.§;-~ ~je t::.·atava dêste e V. Ex.a, est&
m~- o~uig,ando · a> ser· inàeJ.ieR>t:'lD,: p:·cfe~ 
l'indo nomes- de- pe&soa:S- que· a- d~5C'1'!:'

ç&o mi!tndari1l~ · guardar·. 

O Sr. José. B.on:ifáoio .- D:t (!uen:l se 
trata, c.n tã.o? · 

0 SR··. BENEDITO VALADARES 
- Trata-se do irmã-o do De.pt:ltp.do 
ItliHton Campos. Cito Ô><:>se.· nome' f/)r 

·que estou send0 força® .pelo.s- insi~té-1!'- · 

tef.i, ap~rtes da banc-a.da d:a ~ U.D.-N. 

O Sr. lk!t:Zto111 Can?;pos ___:. Meu }rmã~c 

foi nomeado deleg;ado da Comarca em
J\oiinas, exponta.!lea:mente, pelo ;pvêt~ 
no.· .anterior· e aptnas.noo·.foi: e~onerado 
pelo. interventor João ~~:.FaJdo. nem•. 
bre-se,_ V. Ex. a~ entretanto, de· que, 
quando rio govê~·no, entUpiu os r.:J..rgJBs: 
públicos cem a sua parente-1a-. E ve.m· 
ag,€Jra rnencionar o c~so ,de .um, par ante. 
meu, que exerce .. em Minas-cargo· mo':" 
cl_6'.sto; pa;ra o. qual te-:.'11: os. rcq\~isi tns. 
E' o·. ponto de vista do. ca,ptt~o·mólt . . 

o· SR. BENEDI'I'V VALADARES 
-- Não_ ad!anta. V,: E.x,.a grjtar; Vó.ssa 
E~. a não faz · n~anopo3).io· das hoos vir
tudes dos cidadães . 

O Sr. José BonifáCio - V. E~.a d.ev?e 
1enlhr-a .. r-·se tamJ:Jém dêsse: moço S"o
b1'inho do Secretário. do , Interior· .. 

O. S:R,. B:E~EJ).ITO_ V.ALt\~E$ 

-,..- M0.s que é p:;u'tidário de V.: :r~:x.r!-. . - . . . / 

. O Sr. Aur.elie.no_. Leite - .A cibdu!'n.. 
· foí. um.~ época, de n~P:ot.i ~;!C·a .. N~·. ::-~í 

em Minas e porisso me a.:'J1<:<g,o ao dl~ 
rt-ito· de a-partcãt-:o. 
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O SR. PRESIDENTE ...:..... .Peço, aes 
Se];'lh.ol·es Re:ptesentantes q_:u.e ma·!l te
~ham. o~ à.eD.ates à altura ct:a ~3s:m.t

blé~a. O Regjmento manda que só s .-:
j~m regjstrados os apartes q;:..lanciv 
pe-rmitíd'Os pelo orador. 

Q· SR. BENEDI~0; VA.LAJDARES 
-- Sr .. President~. a minha. ili!.ten.;ã·J 
é apenas mostrar que l\1i:mas dá, ne3tG 
11l,GmeJ.:üo.,. grande de:mon.st.ração. C:.ç 
i~erwão. de seu. Go:vêrno-. 

O S.r~ !Plor.e$ da, C:unhq, - .Per
gunto a·. V1.1. :mx·.a se· aqueles mortos 
cujos' nomes- foram referidos p~~·9,nt·:: 

estar Assembléüt g-oz~un de boa saúcir~.·; 

(ltisas-.) · 

O SR. BENEDITO VALADARIUS 
- Responcl:o ~o aparte do noJ;n.:e Depu
ta~; in;formand-o que talvez· não p;c:.. 
zem d~ boa: saúde, se as l'efe$cias 
foárem v~rdadeiras, mas posse aftrm:J.r 
q~e' se· houve morte-- não · f(}i· per ·mo-
tivos politicos. 

:Minas. diZ, nestz m0me-nto, posso 
aiimtar à Assembléia•, u.rna gr~.lld7 cle
monstra·çã-o Q.e serenidáde: e de- 1'':) na 
democra"J!a~ 

T~;l a; verdadeira: realithde , '1' t"' ~;á o 
pode ser obsciD'ecida por · i'ntel'P1'%a
çõ.e&. deliber~4amel),te ten.rienai.os~v:; . 

Ex-a:mina:nd'o.· e.0.m ate:o-08,0; os dl}iClil'
s~s aqui prcfe.l;"ide.s,, ve.rif.ica'<nu,s <iUG 
as acusações ce.violê:n:cía.s· e· agress0es 
levantndas co.n,t~·a o. g.Gv:ê-.vno de .Mi
nas care_cem de q:Ualquer fündam,,~nto, 
moatn:md<):..sc como simples e:r:LJ.!.G·i•:.·,-
çáo política. · 

Com relação i). m::icria dos municí~ 
pies) citada..-;;, Areado. PtumJ;ú, Ca:' t~, 

Ja:m.ttinga, Ar!issuaí, Ca.ratinga,, f_:.:~o 

Sebastião· do P-araíso e Ouro F~no, há 
apenas aleg_a-ções. va.g~s, nRda eon~

tanG.o; ao· qu,e toforn1a o Ol~{e de 
Poliuia do-' ~stadu, naquela chet1a, a 
respeitD de ~:uaittuer alteraçiio da or
dem nesses · municípios·. 

0.. Sr-.. MQn.te4,?0o,. r:te Castro - A in ... 
da neste momento acaJ:Aet de re
ceb.er,, e está em minha ~sta, l~J 

tel~g.:rama do jc:nall:;ta; Borges Fret.:~. 

O SR. :SJll~E;D:tT<D VAJ1..1\'..DAREf3 
- .V.ou re,sgoÍle:it:tt . às acusaç0es q:u ~ 
V. E~.Q.. j.á: fol:'mu1ou e ·nã-o posso, rc-~ 

lh!Gio de surpr&.sa, . ãnr explicações a. 
fJ3.tos n.ovos•. 

o:ra.,. senhGl'es, o líH.:efeito de Area
Ô)', lD:r. José Ci.:oi:odi'o cte C>liv.eiz'g., 8 
um: médieo. di-; ';!ütí:ssim-o; ·que per ter,
ceu ao Pa-rtid:J da oposição. 

Durante a campanha presiden.cful, é 
. oportuno acenttl.BX, no.s-so chefe · ,:Jeli
tico em Areado, ex·membro. tamb;rLY1 
da opcdçã-o,. o Oo·ronel Henrique \li-el
ra, digno e prestig-i-oso fazende~:rc,. f:~} 

assassinado. por t.m1. esc:uivão cie p3.z, 
particlário. da U. D·. N. ,. que se ne
gava. a qar cert:idões pa-ra. o. aJisb
mento de l1oEso;.;. e lei tem~.::. 

O St. Licw·gü. Leite - o c.i-
d.adão Henrique· Vl'eh·a foi as.sa;::li!1ado. 
lJOrqt:e V. E'~· a o designou ~-cn~o. coor- . 
ctenador da ~olít~ca do sul de Mi;Iu.:::. 

Vo::~t>s - Oh! Oh! 

O· SU. :aENEmlTO· V .àLA!lA~E!:i 
-- Veja a Assembléia. Um e~dgd-io, 
por ser cc01!denad0r. d-a }J).olitiea.,. é. as
sassinado .•. 

Nunca, atribuímo$ à H. L:>.:. N~ .a .I:f!l:; •. 
ponsabilidad:e da au-tori~ dêsse assals!:-

, ni.O.; CGJ.nO: llULlCa: a:bJ:iJ~'IJám:OS. a... {lil 
mort~ de um ope~ã.rio. enl: t).l-'~Ç;a. p;;~ ... 
blica de. B.elo, Hori:t.;onte,: :nem a ~Z~-1 

Xerimentos de diversos traQ~ihad:Q!'es 

~m um comício em Nova Lima,, triba
lhadores rloss0s col'.J.''elig_ienári<.,~;, ~..1-
guns dos. quais ainda. se ac:hatn ho.-~

p.ítalizados. ~ 

o, Sr. JJ-JjoJ.t~el,ro, ~e Cas-iJt:f!)r ........ l?e~·

mita V. Ex.a um aparte .. Se Voss~ 
Ex.t~ quiser ser leal n~sta trihlJl.la ;-.:ão 
pede:rá atribuir à União Democr~ti:'o 
~: respBnsabilidGde dêsBes fatos. 

Q SE,. BENED.lTO V .L\L4PAA~~~ 
- Se estou diz.endo, jus,tam.el'l.t-~. qv .:> 
n~mca atribuí, como. V., Ex. a quer. q.u·~ 

eu a. atrihu.a? 
O Sr. Monteiro de Cas .. ~re - Ent0.o 

V. Ex.a não deve ~itar crimes, se· niio 
os a trib'l.!C à. U. D. N. 

O SR. BE.NEPI'ro VALADAR~:s 

- 1\<Iostro, ap€mas; ClU.? os qper~ios 
de Nova Lima for:.un feridos nwn ·c.e
mício de Vv. Exs.a 

O S1·. Monteiro de Ca[;tro - O q~1r. 

desejamos é s.1.ber se os .crimes s~o, 

.eu niio, atl•ibi..lÍdos à U. IJ. :N.. Se 
ntp o síio não há raz&o para Vos.~ .'v 

Ex.a tocar nêles. 
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·o Brt, . .B11~n6:JI.TO VALADARES 

--· l':aço-o apena·s parà mostrar a di
ferença da .atitudes entre o preceder 
C.os membros do Partido Social Dern0N 
crãtico e . o dos da União Democ1·áti8a 
N~:<!ional. 

O Prefeito de Piumhí, Sr. Artede Al
mada Alvim, vem . administrando o 
município com . opercsidade, desfrl..l
tando, assim, da estima públic:.>.. 

Caeté, ·terra do Presidente João Pi
nheiro e do Deputado Israel Pinheiro, 
tem como Prefeito o gen. José Nunes 
de Melo Júnior, que vem cuidando 
com a máxima dedicação de· seu pro~ 
gresso. 

o Prefeito de Jacutinga, que já en • 
contrei no exercício dessas funçõe;;;, 
Dr. Fl-oriano Sare ti, é uma da.s mais 
desro.cadas expressões políticas do Su.l 
de Minas. 

Aras sua i é administrada pelo Dou
tor Franklin Fulgêncio, fill1o do ~au
doso Deputado Manuel Fulgêncio, que 
foi membro do Parlamento Nacion~l 
durante meio século, e é digno co~1t.i ·· 

nuador das tradições de uma famiEa 
das que ·mais se distinguem na cornn
nhão mineira pela sua voo.:tç.ão p'olí
tica. 

O Sr. ·Monteiro de Castro - Estou 
de acôrdo com V. Ex,. a. quar1:to à vqca
ção política da família Fulgêncio. ~ão 
é disso que se trata; mas de violên
cias políticas. 

O SR. BENEDITO VALADAii~ES 
I 

- Caratinga tem como pre.feito o jo-
vem e· briil1ante advogado José Au
gusto Ferreira Filho, que desfruta da 
solidariedade do monsenhor Aristi.des 
Rocha e da estima d'O ilustre e ,rir
tuoso prelado, d. João Cavati, bispo 
de Caratinga. 

Em. S~.o Sebastião do Paraiso, o:ne!.e 
. . I 

a política é orientada pelo Dr. ro
raldino Lima, é prefeito o distinto ci
dadão comendador João Pio de F1-
gueiredo Westin, li dador imcansável de· 
seu progresso. 

Em Ouro Fino, . finalm0nte, terra 
tão ciosa de suas tradições e de sua 
cultura cívica, a política é dirigida 
pelo Dr. Francisoo B'leno Bra.ncUi.o, 

· fUllo · do saudoso Presidente Bueno 

Brandão, que de~fruta. an; . muno JUS'"· 
ta mente de grande prestígio. · · · · 

Passemos àqueles casos ·em. que · se 
deu informação mais · objetiva~ em qi1e 
se citara in nomes e 'indicaram · fatos, ·· 
ainda que em. forma deficiente· e in• 
completa. · · · · 

A respeito· cios mesmos; o Chefe: de 
Polícia do Estado prestou .as segurn- · 
tcs irifo:?i'maç.ões: . · · · 

Em Porteirinha, · o. escrivão · Joã0 
Maia, que foi promovido 110 ·atual go·
vêrno para a coletoria de Mantén~. 
nenhuma violência sofreu.· Ainda no 
govêrno anterior, já êle se dirigiâ ·as · 
at:toridades policiais, dizendo-se a.mea• 
çado. 

QUanto a Montes Claros, 'no que ~ 
refere à Mozart Ribeiro, o inquéri~a 
a que se procedeu revelou que .êle pr:).· 
prio disparara .. tiros contra a jane~a 

ce ssu quarto, procurando . attibuí-los 
& adversários polí~icos. 

,Em Almenara, Agenor Pereira . fia 
Nascimento provocava desordens nR 
cidade. As auto=idades resolveran1 
desarmá-Jo, como lhes cumpria. a~. 

t.irou-se, ent&o, alegando .estar sendG 
perseguido. 

(Os Senlwres Som·es Filho t 
Romão Júnior cedem o tempo . d( 
suas inscrições ao Sr • . Benedit~ 
r ~?arlares. ) 

O SR. PRESIDENTE - Continua 
com a p:?Javra o Sr. Benedito V ~;::;-
dares. · 

O SR. BENEDITO. VALADAREf: 
- No tocante a Aimorés, ficou posl
tivado que das sete pessoas indicada~ 
como vítimas de pers~guições e vio·
lências, cinco . sâo simples desconten
t es, que . . tiveram S!;US inter€sses con
ü·aríados pela administraçãó, agindo 
esta. no uso de seus direitos e atribui
çõ·es legais. Os dois outros indicados, 
Gino José de Souza e Domires ~José 
da Silva, foram detidos por se a-cha
rem comprom~tidos no assassinio da 
comerciante Joaquim Nicãcio de Sou
za, membro do P. S. · D., ocorrido 
em Co:'lceição, naquêle . municfpio, por 
motivos políticos . O inquérito demon~

trou t er sido Gino J ore de . Souza ·a . 
mandan te · do crime •. 
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O Sr. Monteiro de Castro - V. 
Ex.a. põe em relevo circunstância in
teressante - aliás já posta em foco 
pelo Prefeito de Aimorés Sr. Eugênio 
Silva -:- de que se trata de duas víti
mas,' .pertencentes à União Demo~rá
tica Nacional. 

O SR. BENEDITO VALADA..~ES 

..:._ O manda...."l te do crim-e era. da U. D. 
N. e o assa~?sinado pertencia ao nos- · 
so Partido. 

Em Raul Soares, diz ainda o Chefe 
de Polícia, José da Silva Ramos foi 
au~uado por porte de arma proibida, 
tendo o inquérito sido rero.etido à 
Justiça. Como se vê. o caso não tem 
nenhum caráter político. 

Com relação a Muturn, info:ma que 
uma d.as supc.stas vítimas de , perse
guição das autoridades. ali, telegrafou 
à ·Chefia d~ Polí-cia, a 13 de marco 
findo, comunicam;lo que lhe . haviain 
sido asseguradas tôdas. as garantias e 
que nenhuma violência ·havia sofrido. · 

.Passemos a Monte Azul, mtmicípio 
situado no norte do Estado, na divisa 
com a Bahia. 

· O Sr. Lopes Cançari.o- V. Ex. are
vela que não ccmhece, 52-quer, a g2o
grafia do Estado,· porque Monte Azul 
não faz divisa. com a Bahia (Riso.) 

O . SR. BENÊDITO VALÁDARES 
- Talvez conheça mais do que V . 

. Ex. a, que tem apenas noticia das di· 
visas de Pltanguf. -· (Riso.). 

Com as ob1·as· de prolm.1gamento da 
Central do Brasil, para alí afluíram 
vários milhares de ·homens, de tôdas 
as ·procedênCias, conferindo asueCto 
tumultuário à vida do rnui1icíp!o~. Is~ · 
so to!'na. ail!da mais absurdo o pro
pósito de responsabilizar as autorida~ 
d~~ · pe!a3 crimss comuns que ali se 
pudes3eri1 vel_'ifi~ar. 

Entretanto, infc:rma o Chefe de Po~ 
lida do E3t2do que · ~psnas . um crime· 
o-correu em Monte Azul. Olegário Al
ves Pereira m aiidou asmssinar Alvaro 
J c:1quim, de O li v eira Júi1ior. Foram 
ex~cutores do ci ::lito os indivíduos José 
Arcanjo Silva c Marcionílio Antônio 
Santos. O inqt~érito r ealiz:1do a res .. 
peito s~ encontra em juízo, onde os 
c::-iminosos :i á foram interrot:::ádcs. O 

mandante confessou. o cr1111e, que · ne• 
nhum caráter político encerra. 

A morte de Antônio Oliveira. Neto 
·se deu no município de Porteirinha. 
A autoridade incumbida do inquérito 
ja, o encaminhou a juízo. Prova al
gum:t se colheu de que o crime tives
se origem em questões políticas. 

Atribuiu-se · aqui a acont~cimentos 
de Monte Azul a morte de Francisco 
Cardoso de Faria, ocorrida na Fazen• 
da Andar aí, município de Porteirinha. 
Palavra mais autorizada para. escla· 
recer o caso não h:\ do -que a da mãe 
e dos 1rmãos da vitima. Em · telegra• 

-ma que dirigiram ao· Dr. Leví Silva, 
publicado no jornal "EEtado de Mi· 
nas", de 24 de r.bril, deelaram· que o 
fato não se prende a que::;tões de na.
tur::za política.· 

' ! · 

Devo esclarecer que ,ao assumir o 
govêrno do Estado, já €nconttei.exer· 

· cendo as funções de pref-eito de M:on
te Azul o Dr. Leví Silva, que é irmão 
do R v mo. P. Clo·vis de Souza e Silva, 
F:::.cero.cte virtuoso e estimadíssimo em 
Be!o Ho::-izonte, onde desfruta de lar-
ga influência. . . ~ · 

O Sr. Jo~é Alkmin - Desejo lem
brar a V. Ex a. que o Sr. Levi Sil •'a 
foi um dos únicos Prefeitos cons<;r
vados, em Minas, pelo Govêrno Jud1 .. 
ciário, que tomou conta do país em 
29 de outubro. 

O . SR. BENEDITO VALADARES 
- O ap2rte de V. Ex a.. responde ~h> 

que deu há pouco o Sr. Monteiro de 
Castro. 

o Sr. Monteiro de Castro - O se· 
. nhor José Alltmin vai se surpreendt'!' 

ccn1 os documentos que vou apresrm
tar a respci to do caso de Monte Azul. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- O Prefeito Levi Silva, que pe·jii.t 
c obteve exoneraÇão do cargo - fol 
durante a campanha para a sucess·l.o 
prz::;idencial, assediado por prócer~s 
da cposiç&o, que desejavam obter xeu 
Gpoio para a causa que defendiam, 
conforme se pod-e v-erificar pelas car-
tas em seu po-der. · · 

O Sr. Jl.1á1'io B7'Clnt - Escrevi ao 
Sr. Levi Silva, cuja carreira polítwa 
auxiliei, de início, assim como tam .. 
bém me dirigi a outros a-ntigos com-
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que não carregrvssem "caixão de é;t-
funto" porque tive conhecimento c:~e 

um te fonema de V. Exn. a um d ·.JS 
Prefeitos, dizendo que · trabalhasseJ.n, 
ali, o mais pcsslvel pelo ~xito das elei
ções, pois do contrário estariam todos 
perdidos (Risos.) 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Dr. Mário Brant, um cidadão · Jr., 
estatura · de V. Exa., não deverht 
faze1· declaração d.esta natureza, pe
rante a Assembléia, se·m exibir, de 
prc~1to, a necessária documentação ! 
<Palmas.) · 

O St. Mário Brant - Em se tr.1:· 
tando d.e palavra não posso admitir 
(lUé V. Exf•. ponha a minha ~m 

<iúvida. 
' 

. O SR. BENEDITO VALADARES 
-· Além do representante Marl o-
Bnmt, que tanto se irrita, diversos 
colegas de S. · E;xa. , m.epbros d:1 
'C.J.DN .. , dirigiram·se ao Dr. Levi su~ 
va, pediildo apoio, em Minas Ger::~if~~ 

j..)al·a sua causa, jú, perd5.da. , 
o Sr. Flcres da Cunha- Corno 

perdida, se o Sr. Mário Brant tem 
ass(::nto nesta Assembléia? 

O SR. BENEDITO VALADARfS 
-.... A frente dos municípios de :M:ont.~s 

Claros, Almenara, Aimorés, Portei:b
nha. Mutuu:~ e Raul · Soares, encoJ!1-
tl.·~un-se, l'Ui:Pectivamente. os Drs. ~~1-

. fcu de 1lu~.dros, Acúrdo de Luce!~a 

.Pereir2.1 ..11mérico Martms da Co.~ta, 

Almerindo Alves de· Brito, Artur Fiu
trópio e Luís Domingos da Silva, o.c:; 
au~tro primeiros méd~~os iltwtr;es, 
pertencentes a tradicion·:J;; famí~i as 
da região e os dois últimos dignos :ul
,·ogedas, que muito têm ccntribu:do 
para o progref::so de seus municípLt)5. 

. Eis a que se reduzem o( fatos E:0· 
bre os qru::.is a U. D. N . fêz tam::mh:t 
celeuma. Atribuir-se às autoridades,: <t 
ocorrência dt.. um fenômeno de orclem 
universal, qu8.1 sêja o da incoercível 
existência da crimin::-Jid&de, seria ot;ra. 
de clamoroso impat;.·iotismo. se n.ú:: 

·I 

co::!he~csscmcs. de fl.ntcmão, os ver(tê<-
dadeiros meti vos dessa atitu.d:?. 

Não cabe, pois, senhores constituin
tes, aos elementos ão Partido So,.;iul 

DemocrâUco de Minas Gel'ais. nenh\l·~n 

gesto ou atitude que possa ser consi• 
derada perturbadora da · ordem · e a::l. 
tranquilidade .. pública em qualquel" 
parcela do vasto território do Estado. 
Ao contrário, o desafogo em que ·. \'i
vem agora as populações, é índice ae 
que o povo viu confirmadas as esp3;.. 
ra.nças com que se lanÇou. ·com entu
siasmo e patriotismo, à campá.n'.la. 
eleitoral, em pról da calididatura do 
grande brasileiro, General · Eurico 
Gaspar Dutra. 

Nada mais comu~ que · ouvlnnos a 
todo o instante politicoo a invocar a 
opinião pública, ai11da quando esta ~e 
haja definido claramente coritrár~a 

aos seus desígnios pa'!'tidários, pro~ 

curn.ndo confel'ir autol'idade oo · -;~u 

desejo ou critério pessoal com a afir· 
mati.va de que êle corresponde ao de· 
sejo ou critério do povo · Bu.~cam tal~ 
vez iludirem··se a si próprios, já que 
c povo não se ilude, sabe o que que~-, 
jamais perde o n1mo de suas verda-
deiras aspirações. ,. 

O meu govêrno e a minha ação nü • 
blka. foram também alvo de ace-rbas 
act1sações por parte dos representan~ 
tes da U .D.N. 

E' certo que essas acusações perdem 
de muito o seu significado especial, 
l!ma vez que vão mais longe e atin
gem a própria Minas, que é apres~n~ 
tada como indigna de suas tradiçõeSl 
e do papel que ela tem invariàvelmen· 
k exercido - e nem por um só mo
mento deixou de exercer - na C'J
munhão brasileira. 

o St·. Coelho Rodrigues ~ O que 
lasti~a,mos é que não se tenha manti
do em suas tradições. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- V. Ex.a deve co11tinuar a tratar 
do cr,so do Esnh·ito Santo. 

. - . 

O Sr. Coelho Rod1·igues- 11:: um caw 
muito justo. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Foi. com profundo sentimento de 
tl'isteza que assistimos a isso, mas sa
b2mos bem que Minas está acima das 
paixões que nada co11stroem, sai!lemos 
bem que os homens passam e aue Mi-
nas fica. · 
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o sr. Attreaano Lerr.e _. o orador 
11ão deve confundir Minas com a sua, 

· administração. 
O Sr. Monteiro de Castro - V. Ex." 

· fêz tudo _ para desfalcar as finanças 
do Estado. 

O SR. BENEDITO VALADAREt::; 
- Do mesmo niodo, passam também 
os ressentimentos e os ódios, os inte
rêsses, as ambições e as injustiças, e 
npenas permane-cerá a verdade, que 
é como o sol. Fecham-se as janelas, 
calafetam-se as gretas, e o mais que 
se consegue produzir é o Iusco-tusco. 

(I-! á outros a1Jartes; o Sr. Presidente 
1·eclama a atenção.) 

O S1·. Coelho Rodrigues (dirigindo
se ao Sr. Bened_ito Valadares ) -Vossa 
:E:xcelência foi a coluna mestra da po" 
titica do Estado Novo. 

O SR. BENEDI'l'O VALADAR;ll:S 
- Minas, em meu govêrno, foi cara c-· 
terizaàa pelo nobre deputado Milton 
Campos pela desordem na gestão 

· dos interêsses públicos, pela impro
visação das soluções, pelo distúrbio dos 
maus exemplos, pela amor das obras 
suntuárias- e pelo desamor de escolas 
e da assistência social. 

Não nos devemos esquecer que a po_
lítica é madrasta dos homens que 
nela ingressam, principalmente da
queles que para ela têm m~nos pen
dores. Não seríamos capazes, pa r;:t 
servir o nosso partido, de praticar a 
mais' leve injustiça contra o mais ex
tremado dos no;:;sos adV2l'sários po
líticos. 

Desordem m~, gestão dos interêsses 
públicos num govêrno que e~controu 
o Estado com um deficit de 160 mi
lhões de cruzeiros, superior à própria. 
receita, de 146 milhõés de cruzeh'!JS, 
e o deixa com um saldo de so 
milhões ... 

O Sr. Coelho Rodrigues - É ::;>re
ci::o n ão oesqu-eeer a inflação. 

O SR. BENEDITO V ALADAHE!::3 
- Não seria possível chegar a s-;te 

· resultado com soluções iELprovisadH~, 

mt'.s, ao contrário, só se poderh fn
zê-lo m ediante trabalho pertinaz, m·i
entaclo, com fil'meza. r;: segura11ça, no 

sentido do forta1ccim<'m:to das fcOuooa 
da economia. 

O sune~mento- das f1nanças do Es
tado só pôde ser levado a efeito por 
um govêrno que, na realidade, 12 
achr.va possuído de sincero devota
mento ao bem público. Trata-se de 
trab~l11o que costuma acarretar even
tnn-1 desprestígio perante a opinião 
pública. 

o Sí·. Rui Santos - Pampulha não 
foi improvisado: foi um caso bem pen .. 
sacio, e bem delineado. 

'O S1·. José Bonijacio - V. Ex.a. se 
referiu à parte financeira do seu go
vêrno ..• 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Vou referir-me, mais adiante, à 
parte econômica; e então darei licença. 
a V. Ex.a para apartear-me. 

O Sr. José Bonifacio - Reservar· 
me-ei para essa oportunidade, pedindo 
a V. Ex.a que me inscreva desde já ••• 

O Sr. Coelho Rodrigues - ~ pre· 
· ciso não e$quecer que o cruzeiro, du
rante todo êsse tempo, só fez dimim.üt 
de valor. 

O SH. BENEDITO V .ALADARES 
- Seria mais cômoda a continuação 
do regime de saques contra o futuro, 
isto é, dos empréstimos, das soluções 
protelatórias 

O Sr. Lopes Cançado - Cumpria 
a V. Ex.:.o definir, aritmeticamente, a 
quantidade de apólices da dívida p'Ó.~ 

· blica que emitiu ..• 

O SR. BENEDITO VALADAR~S 
- v. Ex.a deseja. saber? 

O Sr. LOP?S Cançado - • . • os em
préstimos que contraiu e as importnn
cias em dir .. heiro que recebeu do go .. 
vêrno federal para sc?.·viços públicos, 
inclusive numenil'io para a Rede Gtll• 
Mineira. 

O SR. BENEDiTO VALADARES 
~ Nenhuma clessas acusações fiát.râ 
sem resposta desta tribuna. :t e\'i
dente que, no momento, estou tecendo 
con3ideraçôes de ordem g 2rtll, mas, se 
for preciso, examinarei os menores de 4 

trJhes. Qmdquer acusação que faç~m 
a::~ meu govêrno ou a mim, como ho~ 

mem público, terá. a devida resposta. 
Apen D.s, n fío descer::i aos casos pes
sonis, po~·qn~ estamos no Parlament() 
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de uma nação civilizada. (Aplausos.) 
O Sr. lllíz-ton Canr-pos - Então, a 

referência a mim não foi pessoal? 
Muito elegante, provàvelmente ..• Era 
só o que faltava: depois de tudo, V. 
Ex.a dar lições de elegância ..• 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- VV. Exs.a. estão aflitos. Responde 4 

rei hoje, amanhã e sempre durante 
o exerckio elo meu mandato, a tô~hs 

as acus::1ções que forein feitas ao Go~ 
vêrno de Minas. 

Não desejo, senhores constituint::f', 
tomar o tempo desta Assembléia de"
crevendo a execuçEo do plano ecoe.6-
mlco e financeiro realiútdo pelo go
vêrno de Minas, que envolveu, a co
meçar com a org~niza9ão da Secreta
rirv das Finanças, cons1derada por téc~ 
nicos como das mais aperfeiçoadas, a 
reforma do sistema tributál'io. da anc
cadação de rendas e das normas admi
n.is~.rativas em geral. 

Os resultados pod€m ser verificados, 
não somente pelo aumento da receit:t 
do Estado, que passou de Cr$ .•.•.. 
146.604.009,00, e:n 1S34, a Cr$ · •..... ' 
704.466.277,00 em 1945, como tambóm 
pelo surto de seu progresso econô:t:1i~c. 

O Sr. l~fgrio Brant Pçlos 
impost es e inflação, pelo aumento 
dos valeres. 

o Sr. JCsé Bonifácio - J ·á chegou 
a ocasião do meu aparte?. 

O SR. BENEDITO VALADARES.· 
- Ainda n ã o. 

Basta considcra.r que, em 193,~, fc
ram registrados na Junta Comercial 
de Minas 148 conti'atos, :.!Om um ca
pital declarado de Cr$ t:2 076. 57G;OO; 
enquanto que em 1944 esses dados 
se ele~··aram n. soma de 737 cont!·atos , 
com um cs .. pital declarado de Cr$ 
41G. ü-38 .&N,CO. 

O Sr. Bernaí·des Filho - Vossa 
:r::~.(:'.elência queria que o Brasil fi
casse parado durante esses dez, 
anos? 

O SR. BENEDITO VALADARE9: 
- Os cinco principais estabeleç1-
mentos de crédito qtle operam en1 
Minas possuíam, em. 1934, depósitq 
no total de Cr$ 368.276 .000,00 e e:fe
tuaram emp:éstimos no montante de: 
338. 764; 000 cruzeiros, quando, eiii· 

I 

1944, a.té nov~mbro, a soma dos de
pósitos se elevou a Cr$ ••.....• · 
3.762.599.000,00, e os empréstimos 
foram representados pela . cifra. de 
CrS . 340.938.000,00. 

o St. Benwrdes Filho - Permita 
V. Ex.a. um aparte rápido. Vossa 
E=:·~elência está ·tomando como base 
de comparação o decênio 34 - 44. 
Eu estimaria que V. Ex~ a se re .. 
ferisse ao período compre·endido €n
úe 1934 e 1939, quando os efeitos 
c.a inflação ainda não se faziam sen
Ur tão pro-fw1damento. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Estou apenas me referindo ao• 
n1zu govêrno ele 34 a 45. Não ve
jo motivo para preceder de acõrdo 
com . a exigência de V. Ex.a. 

O Sr. Berna1·des Filho - Perdão, 
não estou exigindo. . 

O Sr. José Bonifácio - Em 1937, 
quando a ditadura invadiu Minas., V. 
Ex. a ests. v a com uma divida flutuan
te de 355 . 00Q.OOO,OO. Em 1944, esta dí
vidJJ aumentou para Cr$ ••••••••••.• 
3W. 000. oco ,o o. V. Ex.a. obteve re
cu::sos na em!s:;a,o de apólic-es 
po5s V. Ex.a foi .o Govêrno · que 
mais emitiu apólic2s; foi além de 
todos os anteriores P.n:l conjunto. A 
arre-cadação . de Minas, de 1927 para 
194.4, aumentou · de 146 %. Vossa 
Excelência re·ceb;;u, · ainda, Cr$ · ~ •.. 
105. 00{). 000,00 para ressarcir gastos 
feitos na Rede pelos govê1·nos {m
t eriores, e V. Ex. a ~ó gastou na es
t:·ada 24.000.000,00. Por quê não :pa
gou a dívida ·flutuante? (Palmas.) 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Não pretendia tratar dêsse as
.sunto no discurso que estou pro
f e.rin ào de maneira ge~:aj. Farei, e!l
tretanto, exc~Ção e responderei ao 

· Sr. José Bonifácio. ·A emissão 
üe 600 mil contos, realizada quando 
entrei para o govêrno, foi para êstes 
objetivos: primeiro, pagar a dívida 
flutuante existente; segundo, transfor
mar as apólioe·es . que estavam em 
ckculaç,ão a · 9 %, a juros de 5 % 
(palmas) • A emissão . de 10 niil e 
Lmtos contos a que se refere o· Se"" 
nhor . José Bonifácio, Sua Ex
celência mesmo deu os motivos da 
mesma - a construção da Peni.ten .. 
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ciária. Finalmente, a, alegação de 
que r6cebi do Govêrno Federal deter
minada impor.tância e não a · empre
guei na Rede, é absolutamente cap
ciosa. V. Ex. a deveria verificar se, 
na realidade, foi empregada essa im
portância. Pois bem, estou pronto a 
presta;r tôdas as infJrmações que fo
rem pedidas, de modo que . fiquem 
documentadas a.s decla.rações que 
faço em re·sposta ao Sr. José Bo
nifá-cio (Palmas. ) 

O Sr. José Bonifácio -V. Ex.a não 
pode . contestar que recebeu dinheir J 

do Govêrno' Federal. 

O Sr. Aureliano Leite - O nobre 
orador silencia di:=mte dessa acusa
ção? 

(Trocam .. se apartes. O Sr. P1·e· 
s·idente reclama atenção . ) 

O SR. BENEDITO VALADP..RES 
- Análise das contas e do balanço do 
meu govêrno serão ~qui feitas desta 
tribuna de modo que fiquem pulve
rizadas as acusações que contra mim 
se levantam. 

' (Trocam-se apartes. O S;·. Pre
Sidente nr1Zama · atenção.) 

O Sr. Flon3s da Cunha - Não 
tenho a ménor simpatia pBla causa 
do Sr. Benedito Valadares, como :::e 
sabe, mas acho que devemos ouvir 
suas razões. <Muito bern.) 

O SR. BENEDITO VAL..-\DARES 
- Em 1934, a Rêde Mineira de Viação 
transportou 1. 424 .170 passageiros, 
48. 792 toneladas de bagagem,· ·202 .122 
animais, 494. 781 toneladas de carga. 
Em 1944 transportou 3. 836. 573 passa
geiros, 61. 413 toneladas de bagage~n. 

243.610 animais, _964. 555 toneladas de 
cargas. 

Comparando-se êstes dados, verifi
ca-se . os resultados d.o plano econômi· 
co e financeiro do Estado. 

o S1·. Monteiro . de Castro - Nin
guém falou nês.se assunto. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
_.:._ Um govêrno, que adotara tal ori
entação, n!í<'> podia desconhecer que 
o fator principal do progresso de um3. 
naçã.o é o homem, e deixar de cuidar 
das escolas e da assistência social, es-

pecialmente da educação técnica ela 
grande . massa da população. 

Vou indicar as medidas postas em 
prática pelo govêrno, e que, entrosan
do-se e'm. vasto plano, se destinam a 
atender ao imperativo de aperfeiçoa
mento do elemento humano, · que é o 
verdadeiro produtor da riqueza. · 

Inicialmente, devo referir-me ao en
sino primário, que, em meu govêrno 
progrediu em quantidade e qualidade. 
. Em 1934 o·btiver.a.m matrícula em 
nossas escolas 382.214 crianças, quan~ 
do em 1944 foram matriculadas 513.018 
crianças. 

O Sr. Licurgo Leite - V. Ex. a 
me permite um aparte ? 

O SR. BENEDITO VALA:DARES 
- Com prazer. 

O Sr. Licurgo Leite - Mas peço-lhe 
que me ouça até o fim. Com relação 
ao ensino primário de Minas Gerais, 
quero ler, para V. Ex.s., o relatório 
apresentado· ..• 

O SR. BENEDITO VALADARE~ 
-Um relatório?! Então será uma e;;;· 
pécie de discurso à margem . do meu, 
e isso não é possível ! V. Ex.a. o lerá, 
depois, da tribuna, e eu, então, o res
ponderei . 

o Sr. Licurg·o Leite - Lerei a~na:. 
urn trecho, um trecho I 

O SR. BENEDITO VALADAREI:) 
- Não consentirei. Nem é da étiea. 
parlamentar apresentar documentos a 
um Deputado que se acha na tribuna. _ 

O Sr. Licurgo Leite - V. Ex.• 
não pode dar lições de ética :Parla
mentar. Se V. Ex.a não quer respon
der meu aparte, concordo. . . ; 

O SR. BENEDITO VALADARES 
Não permito o aparte de v. Ex. a.. 

(Trocam-se nurrie1'osos apartes. 
O Sr. Presidente, jazendo soar os 
tímpanos, reclarna atenção.) 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- continuarei, Sr. Presidente. 

Isso só foi possível, porque se cons
tituíram dezenas ele grupos novos e 
se ampliaram muitos outros prédios ~
colares, bastando considerar que havia 
em funcionamento no Estado, em 1934, 
4. 211 unidades escolRrcs, e que em 
1944 essas unidades já se elevavam & 

5. 951. 
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O .Sr. Attio~nar BaJeei-m - V. Ex
celência me dá licença para um apar
te? V. Excia. mencionou aí o núme· 
ro de crianças que freqüentavam ..• 

0 SR. BENEDITO VALADARES 
- V. Ex.cia. é da Bahia. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Sou bra
Bileiro c desejo apa:rtm.n· V. Excia. sô
bl:e problema nacional. 

O Sr. Lino Machaclo - l!: um re
presentante do Brasil e não apenas 
da ·Bahia. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Se não se estivesse tratando do 
c.aso sob o r.specto politico, eu per
mitiria o aparte ao Sr. Aliomar Bale
eiro. 

O Sr. Aureliano Leite - E a mim? 
V. Excia. penni~ um aparte? 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Permito, porque v. Excia. está li
gado à política mineira, a ela vincula .. 
Cio, com direito, assim, de tratar d.o 
assunto, pois conhece nossa política 
em suas minúcias. não se cogita, por
tanto, de pr'eferência por V. Excia., 
nem de desconsideração a qualq'uer 
Representante. 

O Sr. Aureliano Leite -Pois eni,;ão, 
aproveitando-me da generosidade de 
V. Excia. que muito ag1·adeço, d:,irei 
que V. E~cia. deve ouvir todos os 
apartes, de todos os ·Repre.sentantes, 
porque até a grande ·Comissão, da 
Constituição, desceu de seus pena,tes 
para ouvir o discurso de v. E~cia:.! 

. 
O SR. BENEDITO VALADAR.ES 

- Devo uma explicação à Casa. Não · 
estou pennitindo apartes de ReiJ:re
sen:tantes das bancadas de outros :Es-

' tados, porque estamos tratando <ie 
easo eminentemente político regional, 
de Minas Gerais. (.1.poiados e não 
apoiad~s.) 

O Sr. Osmar de Aquino - Isto '.de· 
mo11stra a mentalidade ditatorial de 
V. Excia. 

O Sr. José Cânt"lido - ~ um caso 
nacf.onal. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Em se tratando de política cie Ivn .. . . . I 

nas, entendo que só deve ser t'l'ata-

do pelos l'tepresentantes env€>lVWos 
nela ou que vieram à tribuna .. 

O Sr. Lopes Cánçado - Aqmira-me 
que V. Excia., que pretendeu lançar 
.sua candidatura à Presidência da Re
pública, em substitui.Qão à do Sr. Ge
neral Dutra, venha agora distinguir 
entre mineh·os c brasileiros! 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Essa intriga de V. Excia. vat ser 
desfeita. 

<Tmcam~se numerosos apartei. 
O Sr. Presidente reclama àten
gão.) 

O Sr. Gilbetto li'reire - o nobre 
orador me permi~e um aparte? 

O SR. BENEDITO VALADARES 
-- Não permito. V. Excia. é minei~ 
ro? · · 

O Sr. Gilberto Freire - Não, mas 
sou representante da nação brasilei
ra. Lamei1to que Minas Gerais te
nha um Representante como V. Ex
celência.! 

(Trocam-se 1núltiplos apartes. 
o Sr. Presidente, jazendo soar os 
tímpanos, reclama atenção.) 

o Sr. Hamilton Nogueira - Não se 
esqueça o orador de que fechou' S;'S 

portas do glná5io · de Muzainbinho 
para nêle instalar um quartel de po .. 
lícia. 

O SR. BENEDITO VALAD:_:::;s 
- NãQ pennitirei mais apartes. Vou 
continuar meu discurso. VV. EExas. 
estão pretendendo desviar o curso de 
minha.s palavras, não o conseguil·ão. 
Estou tratando da ação admil1istrati· 
va do meu Oovêrno. 

(Trocam-se inúmems apartes. 
O Sr. Presidente jaz ·soar, insis
tentemente~ os tímpanos, recla

-7lwndo atenção. Tumulto no re
cinto. Retiram-se os representan
tes da U. D. N., P. R. e P. L. 
Suspende-se a sessão às 17 hora.s 
e 8 minutos, reabrindo-se 2 mt
nutos depois. ) 

O SR. PRESIDENTE - Está re• 
aberta. a sessã~ 



Continua com a palavra o Sr. :Be
nedito Valadares. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Sr. Presidente, vou prosseguir no 
discurso, salientando que os Repre
sentantes da UDN não tiveram a ne-

. ce.ssária. serenidade pa1·a se manter 
ne~te .recinto. Continuarei a fala1.· 
pal"a a nação brasileir::t. CJI.fuUo be1n. 
Palmas.) 

O Sr. João Ilenfique - V. Ex.a 
está pulverizando tôdas as acusações. 
(Muito bem..) 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Sr. Presidente, em 1945 estavam 
!'lendo constl'uidos ou ampliados no 
Estados dezenas de prédios es.colare9. 

Outros dados concorrem para. res
saltar o progresso do ensino primário. 
No tocante à a.;sistência aos escola
res pobres cb.::erva-se, por exemplo, 
que em 1938 eram socorridos 2.462 
Pvluncs, e em 1944, 79-.9l6; que em 
1938 distribmram-se 15.747 unifor
mes, e em 1944, 37.324 uniformes; que 
as cantinas escolares, em número de 
189, em 1942, distl~ibuiram naquêle ano 
3.046.538 merer~das, e em 1944, ·em 
número de 270, distl'ibuiram 8.214.054 
merendas, convindo salientar que as 
cantinas em· Belo Horizonte distribuí-

. ram, em 1933, 31.028 pratos de sôpa,' 
quando em 1945, fô:am distribuídos 
1. 669. 938 p! a tos de sôpa. 

Mas alegou se da tribu:J.a desta As
sembléia que transferirr-os aos 1\t!u~ 

nicípios o · en·cargo da manutenção do 
ensino rural, que deveri8 caber ex~ 

cl).lSivamente ao Estado, resultando 
daí o fecha:mento de '100 escolas ru
l'ais. 

A aeusaçã.o é feita sem maior exa
me e não exprime a verdade. 

Ao assumir o govêrno, em. 1933, en· 
contrei suprimidas, em virtude do De

. ereto n. 0 9. 892, de 18 de março de 
· 19~ 1, art. 4 . o, as escolas rurais. o 
l'eferido De.creto dava como funda
mento da m::dida a imperiosa neces .. 
sidade "imposta pela premente situa
ção financeira do Estado". :f!ste ato 
do grande Presidente Olegário Ma· 
ciel; que dirigiu com sa.bedoria e pa
triotismo os destinos de Minas, inspi
rou-se em a.Itas razões- de interêsse 

público, como foi norma inv.ariâvel 
de sua ação, e decorreu sem dúvida 
da situação do Estado. 

Da transferência das -escolas rurais 
aos Municípios, determinada pelo De" 
ereto n. o 11.297, de 10 de abril de 
1934, baixado em meu govêrno, re
sultou na realidade n. restauração d·a 
6S2 escolas rurais. 

Assim, em lugar de suprimir as es .. 
cola:s existentes, c~:mo se afirmou in
fundada·mente, r<:::;ta:belecemos as que 
havia-m sido, suspe!l..sa.s, ao mesmo tem
po em que era restituída. aos Municf .. 
pios, para ccmpcnsar o enc~ .. rgo que 
lhes era atribuído a contribuição de 
10% a que se achava.m obrigados para 
com o Estado, destinada às despesas 
de educação e saúde. . Acentua-mos, 
então, na referida. mensagem que M
sim fazíamos, at(' que melhores d1zs 
proporcionassem à administração €S
tadua.l retomar novamente tais en
cargos, dando ao ensino rural & ~eição 
que ê!e requer, conforme a.s zonas · de 
trabalho a que servir. 0 

Não se insinue que, coni a. transfe~ 
rência. aos Municípios, diminuiu o 
número das escolas rurais, pois êsté·. 
ao contrário, aumentou, sendo ruuit:-~ 
as novas escola-s criadas em todos - os 
recantos do Estado. 

índice do carinho que meu govêl'no 
dedicou ao ert..sino normal no Estado 
é o seu atunento ele eficiência e a. 
constante melhor~a de seu padrão. 

As facilidades e a cooperação dadas 
pelo govêrno aos empreendi.mentos 
nêsse sentido tiveram como resultado 
o aumento do número de Escolas Nor
mais, que era em 1934, de 38 sendo 29 
oficiais e 59 particulares, e em 1945, 
de 112, sendo 21 oficiais e 91 par
ticulares. 

Declarou-se, nesta tribuna que o 
govêino suprimiu as escolas normais 
de Diamantina, Curvêlo, Ubcraha, 
Montes Claros, Campanha, ltabira. e 
SE. o Domingos do Prata. -

As razões que levaram o govêrno a 
assim proceder, neste particular, jus .. 
tificam plenamente . o seu ato e fa
lam por si mesmas. 

Nos municípios indicados, que se 
achavam providos de escolas normais 
oficiais, funcionavflm também. simul-
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taneam.ente, escolas norm-ais parLi~ 

etilares. 
Acontecia, entrctar..lo, que entre es:

tas e aquelas ocorria flagrante cm).
t:raste. As escolas partkula.:res ,viam~ 
sa cada vez mais favorecidas com a 
preferência dos alunos, em r~•zão tl:.l
vés do sentimento religioso do .nosso 
povo, por serem bis e~tabelecime::.1tos 
gera.lmentê dirigidos por congi:eg~ç6es 

r ellgiosas, ào passo qüe as escolas ofi
ciais, então deficiéntE:mente apàrelha-' 
das, encontrav?.m-se em situação des
favorável. A atividade das escolas nor
mais particulc.res, em cidades de popu
lação relativamenb pequena, tornava, 
a :::sim, desnecessárJ.a a e'~istêncía do,s 
€&colas oficiais, f~.zendc-a m.e·smo de
sacons·elb.á~v·el, em fa-:}e dos gastos 
acarr·e·t.ados com a sua manut.ençãD, 
sem que houvesse c., i:.~0io;pe!lsávc-l cor
re.spondência. em l' !:!ndünento do en
sino. 

Suprimindo-as, o G-ovêrno dD Estado 
em nada prejudicou o ensino . normal 
naquêles municípios, tendo podido em~ 
prega!"" em outras iniciative.s em bene
fício da educação pública as dotações ' 
até então atribuídas a·:> cust~io da
quelas escolas. 

Quanto ao ensino szcundário, que é 
rr.inistmdo em quase duas centenas 
de cst'abelecimentos fiscalizados pela 
U!l!§.o, esppJhac.ós por todDS os pontos 
do Estado, e por alguns ginásios ofi
ciais, ·e a cujo aperfeiçoamento deãi
c8,mos os melhores esforços, des.ejo re
produzir um ponto de vista q'..le expéi!
ctia já em minha m 2nsagem dirigida 
em 1935 ao Legisla ti v o Estadual. 

Assim me referia ao assun'to: "Colo
co-me entre os que só compreendem a 
manutenção do ensino secundário por 
parte do Estado, quando t al ens'ino 
for dado como mo.dêlo aos estabeleci
mentos de iniciativa particular .. " 

Para que os ginásios e:;taduais cons
titui::::.sem padrão para os demais esta~ 
belecimentos de ensino secundário se
ria n eéessário que e;;tivessem real
mente aparelhados, n ão só do ponto 
de · ,,ista de sua organização ma teria I, 
como do ponto de vista intelectual, 
isto é, da seleção do seu corpo do
cente. 

E devo · declarar perante esta As
~embléia que, · sob qualquer dos d':>is 
aspectos, alguns giná.sios oficiais se 

encontravam em situaeão de inferlo
ridade em relação aos ginásios parti-
cular:=s. ' 

Especialmente quanto aos ginásios 
de Ubá, · Teófilo Otoni e Muzamht- · 
nho essa circunstância mais se acen-. . 

tu:w.:t. 
·o próprio Ginásio Mineiro, ·cte sc:io 

Hor:zonte, quc:mto :w · seu apiuelha· 
menta material, não vinha . satisfa
zendo aos Tt:quisitos exigidos pela 
sua cmidiçã.o de estabelecimento pa
drão. 

Cuidamos, então, do aparelhamer:.
to dêsse Ginásio, que dispunha .. · de 
um corpo docente que, com JUstiça, 
reputamos como dos mt.lhores do 
País, pela sua cultura científica e 
('~· dática e exata noção de suas ·r.es· 
ponsa.bilidad3s. Na mensagem quE 
an·;.g1 ao Legislativo Estadual ti'.'E 
ensejo de assinalar: 

"No Ginásio de Belo HoriZ0!1• 
te, cujo aparelhamento e acomo• 
dações deixam muito a desej<ll'r 
colocando-o em má situação dian .. 
t2 da finalidad~ que era cham8.· 
do a preencher, 1'Ealizou o Go
vênio algumas obras inadiáveis 
de ampliação do edif:ic~o e mellio
rs.mento dos gabinetes, destaca.n
do-se a aquisição que fêz d~ mag
nífico laboratório de · química ~ a 
construção de piscina e campos 

. de esportes, que já auwr:zou". · 

D a:1d0 C1J.mpr1mento a ê3se progra_ 
ma r 2c2·ga:1izamcs o Ginásio de Belo 
Hcdzc:1t~ . de maneira: a colocá-lo em 
·pé de igualdade com os mais bem apa
·relhados do País. 

Tivés.ssmos pôsto ~nterêsses . políticos 
acima dos do . Estado e de sua adm\
nistr::!ção ~ teríamos man tido os esta 
belecimentos cuja extinção serve ag·q
ra de tema a críticas ao nosso gov~r~ 
no, t eríamos permitido· a continuação 
dos · colégios que se encontravam em 
completa in3ficiência, e cuja conser

. vaç§.o não b-~neficia v a o ensino .secun-
dário, de maneira a compensar o seu 
custo. 

A nossa orientação foi · de manter na 
Capital um Colégio padrão do ensino 
secundário, o ,Colégio Estadual, antigo 
CHn~sio Mineiro. 
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·~esolvemos extinguir os · Ginásios de 
Ubá, Teófilo Otoni 'e Muzanibinho, 
mas não prejudicamos com êsse ato o 
ehslno que neles · se ministrava, -antes 
favorecêino-lo, transf.erlndo_o a insti
tuições particulares mais eficientes, 
religiosas ou leigas, como se pode veri
ficar dos estabelecimentos em funcio
namento naque1es municípios. 
· Quanto ao Ginásio d-e Teó~ilo Oto

n,.i, entramos ·em acôrdo com o Bispo 
:Q. José Haas, Bispo de Aramaí, e 
só depois da abertura do Ginásio 
"São José", é que o extinguimos. o 
G,ovêrno concorreu decisivamente 
para· a . abertura do novo educandário, 
concedendo tôdas facilidades para a 
sua instalação e fUncionamento. 

Com relação · ao · de Ubá, . que não 
dispunha nem de un1 prédio modesto 

.·para sede, seguimos a mesma orien
tação, ficando a responsabilidade do 
ensino secundário transferida ao co

_légio ali existente, dirigido por conhe
cido · educador mineiro. 

. Nenhum prejuízo sofreu o ensino,· 
11em os alunos, que tiverám seus inte,.. 
1·êsses devidamen~e. amparados pela 
administração. O que não desejáva
mos era que continuasse a ·caber ao 
Estado a · responsabilidade de manter 
um estabelecimento que não ·vinha 
atendendo às suas finalidades, e cujo 
apar.elhamento iria constituir pesado 
ônus para o tesouro público, -ez:n de. 
trimento do . ensino primário, que é 
f'!lnção pr.ecípua do Estado. 

O caso do Ginásio de Mm:;ambinho 
ainda é mais edificante. Como os ou~ 
tros, não dispunha também do neces· 
sá.rio aparelhamento. E, o que é .mais 
grave, a sua desorganização ating!u a 
tal ponto, devido à dissenção ~ntre 

el~mentos de seu corpo docente, que 
a h se passaram fatos afrontosos ·aos 
nossos foros de civilização, como até 
tiroteio e morte dentro Cio próprio es
tabelecim-ento. Tais as razões de sua 
exti~ção •. Como · nos casos citados, o 
Governo deu todo auxílio à inic:ativa 
particular para instalacão de outro 
ginásio, o qual se acha êonfiado a be
nemérita congregação religiosa . 

Demonstração da sinceridade de 
nossa orientação neste sentido é que

1 

tendo construído na cidade de Parã 
de Minas um ginásio perfeit3.mel<te 
aparelhado para suas elevadas tinali
dades, confiamo-lo também · a uma. 
congregação religiosa. E tanto esta 
orientação estava certa que, em 1934, 
havia 55 gim'tsios no Estado, e qu',; 
atualmente há, em funcionament'J l55 
ginásios. 

O Senhor Erigido Tinoco - E' 
muito expressiva a declaração de 
V. Ex.a. 

O Sr. Barreto · Pinto - Vos3a 
.Ex.a está esmagando a minoria. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Com relação ·ao enaino próflssio-· 
nal, criamos a F'azenda-Esccla de Flo
restal, para a formação de técnicos 
agrícolas e ensino prático a empre
gados de fazendas; a Fábrica-Esc0la 
'' Cândido Tostes", em Juiz de Fora, 
para a formação de técnicos e o:nrá
rios especiaJizados em indústrias cte 
laticínios; a Fábrica-Es-cola "Benja
min Guimarães", para o aprendiz~do 
prático de laticínios; a Fábrica-E3-
cola de Itajubá, cujo prédio já está 
construído, para a fdrmação de t~.cr:i
cos e operários especializados na fabri· 
cação de doces e conservas. O plano 
desta escola ficou, em parte, prejudi
cado, pela .1!1possibilidade de se ad .. 
quirir durante a guerra a aparell'lá
geni necessária à süa. instalação, ;.;c!n 
como os planos da construção ela Fá
brica-Escola de Belo Horizonte, para 
a formação de técnicos e operários es
pecializados em conserva de ca:rn~s e 
aproveitamento dos resíduos, e da Fá
brica-Escola de Pará de Minas, p :t!a. 
a formação de técnicos em fiação e 
tecelagem. 

Aponto ainda a Granja-Escola ".João 
Pinheiro" e a Oficina-Escola "Alfre
do Pinto", que extensas reformas, 
re-alizadas em meu govê:rno, coloca~·am 

à. altúra de suas finalidades de edu
cação e pr.;paro t écnico dos menllres 
ubandonados e transviados. O In:sti~ 

tu to _ "Barão de C amargos" foi apare
lhado para a formação de técnicos em 
cultura do chá. 

O Instituto Pestalozzi, criado em 
meu govên1o, é destinado à educação 
e tratamento das crianças excep~lo

nais, anormais e deficitárias~ e tem 



sido frequentado não somente pO"r alu
nàs de Minas, mas de outros Estados c 
até de países vizinhos. 

O Sr. A-maral Peixoto - J!:ss-e 
Instituto presta serviços relcvantissl
mos. Cheguei a manclar p1·ofes.jores 
do Estado do Rio fazer um estágio, 
e lá permaneceram vários meses. ?.dj_)e
cializando-se, a fim de que eu pudesse 
fWldar estabelecimento semen~.~mte, 

em Niterói. 

O SR. BENEDITO VALADARES 
- Agradeço o aparte de V Ex.r,. 

O Sr. Bcrreto Pin.t:o Que 
é sobremaneira vniioso. 

O sn. BENEDITO VALADARE3 
Em matéria de educação físic!.t . dcvu 
lC::mhrar a construção do ··r~·nnas Tenh 
Clube" e de 23 praças de esportes nas 
mais importantes cidades mi 1.:::iras, 
dando-se execução ao plano des·ün.ado 
f\ p1·opo~cionar às novas geraçõ."'s os 
li.1C).cs necesr.;á!.·ios ao s:m apri;norr.
mcnto físico, de acôrdo com o;:; me
lhores métodos e sob cl.ire~B.o riga,·csa· 
n• cn te técnica. f . 

O Sr. Olinto Fcn:;ecr., - P c.sso 
dar ffit=;U testemunho a V. Ex q ;· por· 
que fui seu Presidt>nte dnr::mte ci:l.CC"l 
~:. nos. 

O SR. BENEDITO V AL.~.D.,'\1-U•JS 

-·- Flnalmente, a íniciativ::3 (.la ccns-
' trução da Cidade Universi.tâ:·ia em 

Belo Horizonte, cujo projete ,já foi 
conduido e desapropriado o) l'espcctivo 
terreno. tendo sido tomada.s r.ôcl.a~ as 
providências ~J!'eliminares para. a e~~c

cução das ohrs..s, e que se :i~;st!na a 
ser, eni futuro próximo, a legttima ex- · 
pressão da cultura e da civiJ.l'-:acão de 
Minas Gerais. O Intervento•· Jo~o Be
raldo acaba de iniciar a su.?. constru- · 
ção. 

Quanto à assi~tênda sGcíaL q!.Li:: se 
dir-.;se nesta Assemb~éia ter .üdo eles
curada em meu gcvêrno, várias f o2·am 
aR afirmativas. 

A alegação de que o gavê!'no fechDu 
.subpostos de higiêhe não está de acôr
do com · a elevação com que devmn 
se;o- t1·atados os assuntos n:;sta Asst'm·· 
t1éia. · 

Minas posuia, em 193·1, 10 cenü·os 
d~ saúde, 17 r,ostQS de higiên e muni
cipais e 22 subpor::tos. 

o que meu Govêrno fez na reali
dade foi suprimir os subpostos que 
nada valiam, criando 27 Centrvs de 
Saúde instalados nas cidades sec1es 
das circuns"Cl'içées administrativas, em 
que foi dividido o Estado para maior 
eficiência da ação do poder p(tbllco 
nesse e em outr·ús setores da adminis
trc.çã.o, como sejam a educ.ação, a as
sí:;;tência agro-pecv_ária, e a assiJtên
cia em matéria de estradas e ob:..·as 
públicas. 

Easta considerar a construção. a 
manutençw levada a cf!:ito pelo Go* 
vê:rno Federa1, em cclrdJornc;ão ~Dm o 
Govêrno do Esbdo, de três gnrrid~s 

1cprosários, dando· se solução definl ~i· 
va ao problema do iso1nme:1to e rlo · 
tr~tamento d-os enfcrmcs do nn1 .. de 
'Hnnsén. Em 1934. est~ v2ni i:ntt:>1'nactDs 
3f.O lcp!·:;: o;.t e em 1810 o núm~rrJ dos 
dutntes em trat3m~ntD 11ss ins:itütos 
e3~;ecializ~{ dDs er!l. ele 4. 500. <.Palma:;. l 

Acha-se em e:KecuçãlJ um plrt.n') de 
, co~strução ele maternida.cles e crPCllP.s, 

entre as q1~~is cleE;tacP.m03 af: ma~Hni
d9. c1e~ de Dlvibópclis, Pan~ de Mln~; s 

~ r1::t Vila Operári::l, ntt Cidade T:-dus
tri!'1!. 

O Sr. Rui Almeida ~ E preciso q~1e 
V. Ex.a diga que o Estado de r,Iinas 
r2c::.be dc.::1ües, pl·incipalment~ tnber~ 

cu1osos, ct.é todo o Brasil. 

O SR.. BENEDITO V A.LADAREo 
~ Os men8:rcs d-esamp:.r::-.c:os já n~-,o 

permanEcem nos antiz~s depés1to<:. de 
c~:ia,:nças , nns são agora encamj ~ll:.s.
~os es escolE?.s té~:r:!c~ts , o'.1de se prê
pn.ram convenientemente para e:.:r:-rc~r 

ftmçã.o útil na :::oC/i~clade. Apenas 80"} 
menores estavam inter.:1~dos em 1931. 
nos estabelBcime!1tns do . Estado. e no 
cor:~nte ano, apesar de t~rsm sido fe .. 
cl1_ados três _pequenos estabelecimen~ 

tos, que não pre.sl1chiam aos seus fins, 
há internados 1. 431 menores. 

Em B elo H·crizonte a Pl'efeitur'l e o 
Govêrno do Estado de!·s.m co!I~hl t>:·á

v~l auxílio à Conferência ele S. Vjc.e!!te 
cl. (-) Páulo para a c::mstntç5.o da Cid ~v:1 r-. 

Ozanam, grande obra de assis têl'!da 
à mendi·cância. O Govêrno deu tam
bém todo auxilio à Fundação "Benja
min Guimarães", 1::.n.ra crianças depàu_ 
pc·radas, cbl'a de assis+ência que não 
e:'!contra similar na 1: mél'ica do Sul 
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e que to1·na benemérito o seu funda
dor, o ilustre mineiro Cel. BenJamin 
Guimarães. A. construção do Sanató
rio para Tuberculosos Proletários con
tou também com o mais complet-o am
paro do Govêrno do Estado. · 

Os Restaurantes Populares, instala
dos pela Prefeitura de B-elo Horizontr., 
constituem igualmente demontração 
do carinho que meu Govêrno dedicou 
no~ problemas de assis.tência social. 
Nêles, os trabalhadores mineiros en
contram refeições sadias e fartas,-aces
síveis às · bolsas mais modestas. São 
in.estimé.veis os serviços que. prestam 
às classes pobres, em fa8e das grandes 
dificuLdades da hora preBente. 

Finalmente, construímos e in'3tata
mos a · PBnitenciária Agrícola de Neves, 
estabelecimento hoje conhecido -em 
todo o Pais, pelo sentido altamente 
humano de sua s.tividade no que con
cerne aos regimes penitenciários e aos 
métodos de reeducação e reabilitaçã,o 
dos detentcs. 

Quanto aos órgãos de fomento agrí
cola, devo mencionar os campos ci.e 
cúoperação, em que agrônomos espe
cializados . prestam assistência aos la
vradores e se fornecem tratores e má
quinas agrícolas aos que deles necessi
tarem; o se!v:ço de criaç5.o, aihnen
ta.ção e venda e prestação de repro~ 
dutores: c serviço de sementes selecio
nadas, sua produção e expurgo. para 
forn:ecim·ento aos agricultores; e a 
fab1icação de sôros e vacinas no Ins
tituto Químico Biológi·~o do Esta•:lo, 
para sua distribuição a os fazendeiros 
por prêço de custo. 

Com o objetivo de promover a 
transformaçáo econômica do Estado, 
delineamos o plano de industrialim,
ção, tendo por elemento fundamental 
a instalaÇão de usinas centrais hidro
elétricas. Foram construí~as as Usi
nas de Gafanhoto, 'h de Pai Joaquim, 
e a de Santa Marta. Esta em cons
trução a Usina de Rio Tronqueirf~s. 

e foi adquirida a de Betim. Acham
se projetadas as de Itutinga~ desti
nada . à eletrificação. da Rêde, e a do 
Fecho do Funil, sôbre o 1'iO Parao .. 
peba, perto de Belo Horizonte. As di
versas regiões do Estado poderão, assim 
dispor, de energia abundante e bal'a
ta, o que possibilitflJrá a instalação de 

novas fábricas desenvolvendo-• a 
iniciativa particular. ~sse plano será 
coroado pela Cidade Industrial, situa
da nas proximidades da Ca.pital mi
neira, e cuja construção já· está ter
minada em sua primeira fase, em 
que se instalarão de preferência a~ 
indústrias básicas. O Instituto cte 
Tecnologia IndUstrial, que dispõe de 
perfeito apa1·eihamento . de pesquisa 
científica, representa. impot·tante can .. 
tribuição para o progresso das indús
trias. 

FoTam também criadOG o Banco 
Mineiro da Produção, que teve . a prto ... 
ridade de instituir no Brasil o crédi ... 
to agrícola, e a Companhia de Ar· 
mazéns Gc1·ais da Produção de Mi
nas, que tem função reguladora, das 
safras e cuida da colocação oportuna 
d01s produtos. o movim-ento da Oia. 
de Armazéns Gerais foi, em 1941, . de 
1. 099.147 sacos de cereais, subinctc-t 
em 1944, a 2. 318.095 sacos de cere
ais. 

Desejo ainda citar os Entrepostos 
de Belo Horizonte, com a finalidad~ 

de facilitar ó intercâmbio comercial 
dos produtores diretamente com os 
consumidores, e a Usina Central do 
Leite, cuja importância avulta no 
que · concerne à fiscalização do r o· 
mércio do leite e proteção da saúd~ 
do POVO!. 

Como órgãos de assistênciaJ . pro~ 
p2,ganda e difusão, temos a . Feira. 
Permanente de Amostras, a potente 
Rádio Inconfidência e a Feira Per
m:mente de Ai1imais, que muito con
tribu~m pa1·a o €Sclarecimento ele 
quantos se dediquem ao traball.i.o pela 
grandeza de Minas. · 

No tocante à viação, traçamos o 
plano rodoviário do Estado, obede
cendo ao propósito de integração social 
e vinculaç§.o econômica,· e articulan
do-se com o plano rodoviál'io naCio
nal, e procedemos à sua ~xecução gr.::.. 
dativa. . Até 1934, os governos da 
Minas haviam construído 5.100 qui
lômetros de rodovias est 2.duais. 

Em 1945, as €straclas somá vam 8.035 
quilômetros, dond~ se verifica ter •J 
nosso govêrno construido 3. 435 quilô
metros, além de centen::ts de quiló!n"
tros de novas estradas que se ach2.. v~~ n:a 
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em construção em 1945. Foram bm· 
bem reconstruídas importantes estr.':l.· 
das, ou melhor, quase inteiramente 
construídas, numa extensão de 820 
quilômetrdS, além de obras de reparc,s 
executadas na rêde rodoviária e d:;. 
concessão de auxíiio para a cimst.::-uç;i.o 
de estradas municipais em tôdo ·i E~~ 
ta do. 

Foram. construídas cerca de 3!}0 ;lOE~, 
tes de concreto armado, conta~1c:.o-G~ 

entre as :mesmas a quase tctalidade d:1s 
g-randes !>onte.s dêsse . tipo .exisrentc.s 
no Estado. 

Quanto ao ·transporte ferroviárw, 
cuidamos do reapal;elhamento dn. Rêde 
Mineira · de Viação e da ampliação 
de suas linhas. Cumprindo contrato 
firmado com o Govê1·no Fedet:àl, c por 
conta dêste; construímos o trec.i1o c;e 
Patl'6cínio a Ouvidor, com a ex~ensão 
de ·182 quilômetros, e que veio es:.abe
lecer a. comunicação direta do moral, 
em Angra dos Reis, com o ·hinc~.c!aJ:l.d 
brasileiro, no . Estado de Goiás. Fpi 
também constrUido · o trecho de Me'lo 1 

. I 

Viana a Barra do · Funchal, com t9 
quilômetros, e eletrificados mais 1(~8 

quüõmetros da Rêdc Mineira de · YJü~ 
cão, bem como atacados· os servicos ele 
életri;ficaÇã,o de outros li o quilôm'!trof, 
entre Barra Mans'a e Angra dos Heis. 

Lembro ainda o estabelecimento cte 
linhas de aviação comercial,· 1igaE~.lo 
Belo Horizonte ao Rió de Janeiro, S~o 
Paulo, Goiás, Norte do País e est?.J:t
cias hidro-mineriis do Estado, C•)ffi a 
subvenção anual de cêrca de um mi
lhão de cruzeiros à Panair · do PJ:asE 
S. A. Foram construidos aéro-ponos 
e vários campos de pouso em tôdas RS 

regiões mineiras. A navegaç9,o do Hio 
São Francisco foi também reapa'!:elha
da, aumentando-se a sua frota com 
''árias outras m1idades. 

Construiram-se também dezena.3 de 
eàifícios de magistratura e ele· segu
rança pública e foram ampliados e re
parados muitos outros. 

índice expressivo do desenvolvimen
to econômico e do progresso do E'3-
tado é também a grande ampliação Cla 
rêde telefônica, que em 1934 tin~a 

~nenas 4~ 710 quilômetros de linhas, 

atingindo, ainda, em 1·~, ·a ti·. )ti 
quilômetros. · 

Meu govêrno deu, igualmente, esp~
cial atenção aos probl.amas . do cresci· 

. m::.nto e a da urbanização de Belo Ho
rizonte, capital do Estado, hoje uma 
elas mais formosas cidades do Pais~ cuj~t 
vida espelha com eloquência a ci vm
zacão de Minas Gerais. 

Mas, senhores; é bein de v·er que tô
das essas realizações foram orilitfdas, 
para· fazer uma alusão a "obras sun
tuárias." A que se quer aplicar a alu
são? Certamente, às obras de ·. turis
mo que o Estado realizou n~s · est_ân .. 
cias balneárias, como Ara xá, ou em Be
lo Horizonte, cidade qUe, pelo seu cli~ 
ma esplêndido e a · originalidade de seu 
traçado, se constitue hoje em impor
tante centro de atração tu:dstica? · 

Neste caso, senhores, não estaria 
bem empregada a expressão stmtuá.-
1'iàs, que acentua apenas o ·vulto das 
despesas sem correlaçã.o com a utili~ 

dade · e imoortâncía ·do empreendi
mento. As- obras de .turismo executa
das em Minas, seguntlo um plano pré
estabelecido e não improvisado, são 
na realidade grandiosas; porqu~ de
vem ·sê-lo para as altas finalidades 
a que se dtstina,m. 
· Ninguém ·desconhece · que em Mi

nas Gerais estão as principais fontes 
de águas . medicinais, que representam 
inapreciável riqueza pa.ra a nossa Pá~ 
tria, e também que Belo Horizonte··é 
a cidade de clima mai:> saudivel do 
Brasil. · 

E' igualmente em Minas que estão 
situadas as cidades coloniais, como . 
Ouro Preto, Si?.:J Jc:\o d~l R ei, Sabará, 
Tiradentes, Diamantina e Congm:lhas, 
que fizeram a glória dos artistas do 
passado; e cujos tesouros de arte ar
quitetônico enchem de emoção os nos
sos conMmporân~os. 

A natureza nos deu, ainda, as gl'U
tas enc:1ntadss, como a de Maquiné, 
c e.s montanhas de ferro, e o nuro, e 
as pedras preciosas, que são fatores 
valiosos a concorrer para o desenvol
vimento do turismo no Estado. 
' Não ·podemos subestimar a impor

tância do· tul:ismp como eiemento de 
progresso p~ra as nações. Os que para 
aqui vêm, de outras partes da Amé
rica ou do mundo, em busca de saúde 
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ou. eurlos,os de. nossas paisagens, de 
· nossa arte _ dos aspectos de nossa 
vida, contribuem para ampliar ·no es
trangeiro o conhecimento do Brasil 
e de. suas imensas possibilidades. 

E quando procuramos tornar ac
cessível a-os nossos patrícios c aos es
trangeiros a alegria de se poderem 
emocionar diante de nosa riqueza ar
quitetônica, ou· a restauração da saú
de. com o uso das nossas ·águas mila
grosas, estamos sem dúvida praticando 
atos dos mais elevados em benefí
cio da coletividade. 

.Mas para isso, senhores cozi3titu
intes, é indispensável aparelhar con
venientemente as estâncias minerais 
com as termas necessárias, construin
do-se hotéis com o devido confôrto nos 
lqcais destinado~ acis turistas. 

Foi assim· que o Presidente Ar.tônio 
Carlos, com a sua grande vicsão de es
tadista, ·aparelhou Poços de Caldas, 
e . nós, no. govêrno do Estado, elabo
ramos um plano de incremento do 
t"Úrisnio que, partindo de Belo HÓri
zonte, atingisse tôdas as estacões hf
dro-minerais · e os · locais de · ·inter0s
se turístico. 

. A Pampulha, novo bairro de Be!o 
Horizonte, foi construída com êsse ob~ 
jetivo. · Quem a vi~itar, com espírito 
isento, verificará que não se trata de 
uin .Casino, mas de um no~ável con-

. junto de obras destinadas à educação 
fisica e ao recréio da população. Foi 
ali construido um lago, com 18 quilô
metros de perímetro, que possibilita· o 
remo e a náutica. Construíram-se 
também o Yacht Club, a Casa do 
Baile, o campo de golf, achando-$e em 
construção um grande Hotel e proje
tado o prado de corridas. 

O Balneário. e o grande Hotel · de 
Araxá, que meu govêrno se orgulha de 
ter realizado, é obra que ente~de .di~ 

retamente com a saúde do povo, aléni 
de ser de caráter reprodutivo, devendo 
compensar · em curto prazo ' a soma 
e~ pregada na sua construção. 

As ,Virt-q.des terapêuticas ·de suas 
águas, que rivalizam com as de Carls
baud e Vichy, farão com que Araxá 
seja cada vez mais visitada por en
f~rmos que virão de tÇ>das as partes 
do País e do . estrangeiro. e que 

. ali encontrarão tudo que necessitam 

para repouso e tratamento, graças . ao 
esfôrço do povo mineiro, que, ven
cendo tõdas as dificuldades, aparelhou 
a estância, edificando alí essa· gTande 
obra, que agora se qualifica de sun
tuária. 

E suntuário é também, por certo, 
. considerado o Hotel que o govêrno do 
Estado, em cooperação com o Govêi·
no Federal, construiu em Ouro Prêto, 

. atendendo a todos os requisitos da 
técnica. Estou seguro de que ·é bem 
outro o pensamento dos artistas bra
sileiros e estrangeiros que visitaram 
Ouro · Prêto a fim de contemplar·· e 
estudar a.s obras de arte arquitetônica 
que 2. to:·naram monumento nacional, 
aos qua.is :não tsrão esc-apado o sig .. 
nificado e alcance do emor·eendimen .. 
to alí lsva-do a têrmo pe'lo Govérno 
d-e Minas. 

pom relação à nossa atuação po
lítica nessa fase tão conturbada . para 
a nossa Pátria e para a humanidade, 
devemos declarar, sem falsa medes
dia, descendo ao âmago da nossa. 
cons,ciencia, que ela foi desprendida, 
isenta e desapaixonada, visando ao 
bem do Estado ~ e do País. 

No exercício do ca1·go de Governaclor 
do Esta;do tivemos sempre a preocupa
ção de interpretar com fidelidade os 
alevantados sentimentos do povo l'Íli· 
neiro. 

E' bem de vêr que nos querem 
atribuir a responsabilidade dqs. atos 
contrários aos que assinal'am. o <:ha
mado manifesto dos m~neil;os. 

Assumo inteira responsabilidade da 
desapropriação do Banco Hipotecário 
de l\1:inas Gerais, mas devo declarar, 
a b8m da verdade, que nã.o visei com 
êste ato os diretores daquele estabe
lecimento de crédito, mas somente 
<lefender os interêsses do povo de Mi
naS' Gerais, conforme df;monstra . .. 
representação que então d;rigí ao Pre .. 
si dente da República. 
. Se êsse ato atingiu os seus diretores 
.foi por . via de inevitável conseqüên· 
ela. Como os senhores constituintes 
poderão verificar da exposição que 
.passamos a fazer, nenhum ato foi 
mais justo ·e patriótico. 
· O Govêrno do Estado, desejoso. de 

;fundar um banco que · ampa~sse a 

.• 
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agricultura e a pecus.na, lnixou em 
1909 e 1910 as leis números 508 e 539, 
que garantiam o juro anual de 6%·, 
ouro, até o capital de 4 ·milhões de es
terlinos, a um banco que se fundasse 
no Estado para operar sôbre o cl'é
dito hipotecário e agrícola. 

Em conseqüência, celebrou-se, em 
1911, entre o Govêrno elo Estado e Pé
rier & Cle., banqueiros domiciliados 
em Paris, o contra to de orga:1izaç&o do 
Banco de Crédito Hipotecário e Agrí
col2. do Estado de Minas Gerais. 

Pela cláusula terceira. clêssc contra
to, o Banco se instalaria com o ca~ 

pital inicial de dez milhões c1e fr:::n
cos, devendo a r2aliz.1çâo das outras 
.séries do capital total de cem milhões 
de francos fazer-se "à medida que as 
circunstâ-ncias as exigissem, por de:"' 
terminação do Esta-do, de acól'clo com 
o Banco". 

Em 12 de junho de 1911, no ato da 
constüüição do Banco, as cntl'[l.das dos , 
acio:;J.istas foram apenas de 10% do 
cani{:~l inicial. um mi.lhão de francos, 
ou· ~;eja a ce:;_1tésima parte do c:1pital 
<lo Banco. 

Três di?.s após a aprovaçãç> de seus 
~str .. tutos, já o Gcvêrno autorizava o 
Banco a emitir 40 mil ob:dgações ao 
pm;tador, do nJor nominal de 500 
Úancos caC:a uma, garantindo o Es
taí.lo o ju:·o anual de 6%, durante 25 
anos. 

Pelo contrc.to enc5.o lav::.·acl.o, ficava 
c Bl:mco isento ele tõdas e quaisqu8r 
despesas, res;JJtnnt-o: s c~e comissões, P'l
blicidade, em~s~§.o, col~fecçilo de títu
los, etc., além de outros f a •:ores qm~ 
lhe eram conezdidos. 

O Banco iniciava, assim, suas ope
raç6::os com dinheiro L::vantado à Ci.lS

ta de garantia, do crédito e do nmae 
do Estado de Minas, que ainda pa
gava tê das · as despsss.s e r smunc!a,_ 
ções decorrentes das obrig8,çõcs. · 

P ela li.Gta de ações do Barico, na 
chüa de sua constituiçã o, verifica-,s :; 
que do total de 20 mil nções de 500 
francos cada uma, -19.690 pertenciam 
aos acwnistas de Paris, 100 a um ci
dadão francês residente no Rio de J a
ncil·o, e apenas 210 aos acio11istas bra" 

sileiros domiciliados em Belo Horl• 
zonte. 

Ass:m, o Banco sõmenk tinha o 1·6 .. 
tu1o de socied:.:tde brasileira, porque 
constituída no Brasil; na realidr..de 
e.ra uma sociedade estrangeira, admi .. 
nistradi por um comité estrangeiro, 
poss1..üdor da quas~ totalidade de suas 
::tÇ:Jt?S. 

O Banco n§.o corr:;spondeu acs ele- -
vados prol~ó;:!itos qL~c motivaram a sml. 
criaçti.o. !sto é, o apóio e o financia
rhent;o à agricultura e à indústria do 
Estado. bastando considerar que, dc
conidc·::i 3.1 ancs de sua fundação, 
qu::tndo atnge o apogeu de suas ope .. 
raçôes, com mnjs de '124 milhões d·e 
cruzeiros em caixa, apresenta em ou~ 
tubro de 194:3 somente 25 · empréstimos 
lljlJOtecárjos a indust1·iais e agriculto
res cujos saldes d2vedores importam 
em mr,is ck: três milhões e novecentos 
mil ~rm~eiros. 

Os banqv.f'íros Pé:i.'ier & Cie. cclc .. 
braram ainda. outros emp1·éatimos com 
o Govêrno do Esta.do, pelos quais lhes 
eram concedidas grandes vantagens , 
Com o nüo cumprimento das obriga .. 
çõcs assumiclas para com o Estado, 
deram a êste avultados prejuízos, que 
s= reduz~am afinal à soma de Fr, 
$20.940. 84.4,00, correspondente a vinte 
milhões de cru~iros, depois da ida:, 
por três vêzes, de em~ssários a Eur·opa, 
para defesa do nome e do crédito de 
1vlinas Ge!..'ais. 

Dentr-e êsses emissários, esta-va o 
D1.·. Afonw Pena Júnior, que assim 
se expressa a respeito de Bauer, Mar· 
ehall & Cie., sucessores ele P érier & 
c:e., em r elatório dirigido, n. 4 cie ju
lho de 1929, ao S.ccretário das Finanw 
ç~s de Minas: 

. . . "bastou_me pal'a tal êxito' a 
não ser ~.ccessivel à peita 01.1 SU"' 
bêrno. Ainda p elo r.nzro interês" 
se histórico e par::-t que veja. de 
que estofo era a quadrjlha com 
que o Estado andava às voltas, 
incluo vma ·cspéde de auto 1 de 
t'ln ~runte lavr~,c!o pela C2.sa B:::mer, 
no· qunl se vê o chefe d!t malta 
apanhado em fran::.o estclionato' 1

• 

Não precisaria aci·escentar mais aos 
motivos que nos levaram à desapro .. 
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p1;1açlio a-o Banco HÍpot~cã.rio e Agrí
cola de Minas Gzrais. 

Devemos, porém, invocar mais um 
testemw1ho .sôbre o não cumprimento 
das obrigações de Bauer, Marchall 
& Cie. para com o Estado de Min::.s. 
O Deputado Milton Campos, então 
Advogado Geral do Estado, em caTtn, 
dirigida, a 3 de novembro de 1931, Ro 
Sccretãrio das Finanças, assim se ex
primia: 

"0 Banco Hipotecário tem fal
tado a várias disposi.ções contra
tuais. Basb con3ideral' uma delas, 
que é de capital importância: Pela, 
cláusula primeira, os Srs. Périer 
& Cie. obrigaram-se a instalar e~ 
Belo Horizonte "um Banco para, 
opera-r, principalmente, sôbi'e cré
dito hipote·cárlo · e agrícola, r.·nS 
tê:;.·mos da lei n .0 508, de 22 de 
outubro de 1909." 

"Efetivamente, da simples lei
tura dessa cláusula e ri ~.s dem::>.ls 
do contrato, bem como d-os têrmos 
da lei n.0 503, result:.t clo.ro que. 
favorece11do o Banco a se cri~r 

com garantia de juros e com a 
isenção de todos os impostos esté!.
dúais, o govên1o teve em \'lst :t or
ganizar o crédito agríco!:t e hjpa
tecário. Tanto, que, flel · ao cl1s
posto no art. 2.0 , letra b .. 6n, l~i 

508, o ,contrato permitiu ao Bar..co 
manter uma ct~.rteira comereinl, 
"destinada a ai1imar e promover 
o c'omércio mineiro", mas em qne 
só podêria ser ap!icado "a.té um 
têrço de seu capital". e mesmo 
assim ,· 'imp,edida a cob~·ança de 
taxa superior a 10% ao a no <clán. 
sula 7.a). Os estatutos do B:mco, 
mais tarde aprovados pe!o D2c~·2 · 

to n.0 .3.208; de 1.0 de julho de 
1911, conss.g:i.·am as citadas disp'.:l
sições Jeg::üs e cont!'atuais (arts. 2, 
S9 e 41.) 

Ora, o minucioso relatório qu ~ 

se enco~1tra. entre os papóis ql!e 
me foram SUbmctjdos mostra C(l.W, 

do total das operações do Bnnco, 
mais dê dois t êrçcs são comercii'i:-3. 
somando menos ele um têrço ?tS 

operações hipotecárias ! Dessa for
ma, as operações hipotecárias, ex
cepcionalmente pe1~mitidas e fora 

dos fir1s pars. quê se cr!ou o 'Ba.nco. 
pa;:;za.ram a ser principais e vice
versa." 

Nua basta, senhores constituintes? 
Se l!iio b?.ü~1, cc'.1Sic,:·~·un qt:·e, te·nclo 
üei:;;;:a.do o governo em mães de magis ... 
traclcs, êstes mesmos m::J. r;istrados re
sistiram a todos os empenhos, Que 
bem se podem imaginar quantos fo
ram feitos, px.ra a revogação do nosso 
ato. 
s~ o mantive:ram, foi porque, ev;den

temente, não o tiveram só por just(J, 
n!J:.tS porque viram e sentiram que, 
mais que isso, era êle necessário e 
inatacável. 

A b=m da verdr"de, devemos dizer 
q'.:~c não demitimos, contra o direi.to, 
nenhum . fLmc'lonário. FÓ:ram apenas 
su::istituü.ks três .. ou quatro em car
gos . de confi2.n~a, sendo cg:e mn d.êles 
continua no e:~erc'fcio ele seu ca!':!.O 
efetivo~ como acontece. . 

Refere-se t ambém o dfpntr:tdo :rvm .. 
ton CamlJOS à a:lrcmta às insEtuic;ü~~::; 

as mais re~~peitáveis, tc~no a Ordem 
dos Advogfl.,dos. 

N::t reaEdade, senhores constituin
te~. os advogados mineh·os sofrer2:n 
p;r:we a fronta, mas a autoria dela. 
dfve ser buscada alhures . e não na 
pessoa do modssto advogado que ora 
vos Í 8.lit. 

R.emem.oremos os fa tos, q_ue por si 
só bu.str.m a demonstrar . quais for2.D.l 
cs óuc aí'~~ontars.m o bom nome des
~n, ;.e3jJ8it:ivei intituiçE..o. 

Em f:i.n.'3 de 1944 reallzou-se a elei
çi.:i,o JXt:·a preen.chi~.ento de dois têr· 
ços dg,s v~2,·a~ no Conselho da Ordem 
dos Advoz::ldcs, Seção de Minas Ge
r ::u.s. 

Duas chs.pas concorreram às elei
ções, lUD.a encabe:çada pelo conhecido 
jurista Dr. J air Lins e outra pelo 
Dr. 1\lrilton Campos, ent5.o pi'eslden• 
te da Or.::lem na Seção. 

Como na primeira chn ps, figuras.sern 
profi:-;sionais que muito nos mereciam~ 

::t.té por serviços prestados ao Esta• 
do, dentl'e os quais o Dr . · Jair Lh13~ 

manifestamos junto a amigos nm:so::t 
preferência pda referida chapa~ 

A i-sso se limitou a nossa atuação 
no assunto, e ninguém de boa fé uo-
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derA recusar a um advo15ado que por 
tantos anos exerceu, como exercemos, 
em nosso Estado, a hom:osa profis~ão, 
o direito de manifestar sua preferên
cia. por êstes ou aquêles nomes de 
candidatos que concorram aos pos
tos de direção da respectiva Ordem. 

Sentindo periga!· a chr..pa que sus .. 
tentavam, desenvolveram. alg-ú.."'1S ele~ 

mentos, adversários politicos do go
'\'êrno, desabalado trabalho demagó .. 
gico ·por meio de manifestos, protes .. 
tos em ata e telegr!:l,ma.s até ao pre
sidente da Ordem, Sr. Raul Fernan
des, em · tôrno de suposta · comproos~o 
por parte de autoridades do Estado, 
nas eleições, para impedir ou toldar 
a vitória 'dos adve!'sáÍ'ios, que ante
viam certa. 

O Dr. Raul Fernandes dirigiu-nos 
/ 

a l'espeito o seguinte telegrama: 

"Tenho a hom·a de levar ao 
conhecimento de V. Excia. que 
acabo de receber de um dos re
presentantes do Conr::elho, da Or-

. delíl ctos Advogados, Seção de } ... fi .. 
:nas . Gerais, no Conselho Federal 
da mesma: Ordem, · veemente c~e· 

núncia de que autç>1idades e ft!n .. 
clonários depende11tes do Govrr
no dêsse Est?..do fazem propaga,n
da de uma lista de candidatos 1 ao 
referido . Conselho 11:3,s eleiçi

1
5es 

prestes a se realizarem, ao mesmo 
tempo qu6 estorvâm a pror•a
ga:nda de outra lista, inclus;lve 
impedindo que e::ta seja devi~la

mente divulgada. 'Peço respciro
samente com o mais Yivo empe· 
nho ~ atenção de Vossência para 
essa denúncia esperando se dig
nará sindicar a respr·ito e coibir 
aquela prática PO"' abusiva e in
compatível com a independência 
de que as leis procuram ccr~ar 
a Ordem dos Advogados no pe
sempenho de sua relevante f1.111~ 

ção pública. Atenciosas saupa
ções. - Ratll Fernandes, Pire
flldente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados". 

A êste telegrama, demos a segtrin
te resposta: 

-.z::.nt r~mwa . . ao seu ~gra.~ 
tna, tenho a hon:!.'a de assegurar 
a V. Ex.u. que as eleições para o 
Consell~o Secior..al da Ordem dos 
Advogados neste Estado estão se 
'processando cem inteira liberda
de de propagànda a f a v o r dos 
candidatos, sem a menor coação 
por parte ·de · a utoriãades. Cor .. 
clhis sauda9ões. B8-:tedicto 
Vc:ladcires, ·Governador do Esta
do de Mi:av.s Gerais''. 

Mau grado o grande trabtlJho de
sénvolvido, a chapa do Dr. Jair Lin3 
foi quase que integralmente -ele'i.ta. 

Dai o rec:i.·udescimento da celeuma 
levantada, que culminou com a ar .. 
güição de nulidade da . eleição, ale .. 
gando-se contràriamcnte à lei e ao 
medo por ·que sem,pre · se procedeu 
E.m !>.nnas. que a apuração tinha 
qu.c ser feita pelo Conselho em ses .. 
silo plena, ·e insistindo-se üa at"-ta
ção · por pal'te do Govêrno · sôbre os 
causídicos, atirando-se, assim, à no· 
l:.rc, culta e independente classe Cllln 
udvog:1dos mineiros. a injúria de ~f~ 

deixar levar por promessas ou amr-:a
ças, . como se tal fôsse possível em 
se tratando de advogados, e ainda 
em regime de voto secreto. 

Esta..Tl1os certos de que se a Mt1:::a 
da política tiyesw entranhas, advo • 
gs,dos bradlciros, e o que é mais, co
locados n~ direçs.o de uma das rse ... 
~;ões d~ respectiva Orde!n, teriam 
vacilado en1 lançar sôbre a maioria 
de Eeus colczas, vitoriosa ruts .elei
ções. tão esdrúxula incrcpaçúo, ain
da que o voto de tôda essa maioria 
houvera sido dado . em. atenção à 
consideração que tinha para com o 
colega então Governador do Estado. 

M9,s, n fto nos contentamos com a 
evidência dest3,s considerações~ pará 
rebate da injuriosa alegação, feita, 
menos contra nós, que contra os ju .. 
ris tas do nosso Estado. 

Apelamos para o testemunho · da 
magistratura mineira, testemunho 
que, cren1os, ninguém ousará recusar 
ou criticar. Dirigimo-nos a · todos 
os juízes elo Estado, 11os seguintes 
i:êrmos: 

"Atendendo · a solicitação . . do 
Senhor Doutor Raul Fernandes, 
Presidente do Conselho Fede1·a1 da 



oraem aos Actv~·aaos do Bra.sil, 
o Senhor Governador do Estado . 
manda pedir a. Vossa Excelôncia a 
fineza de inforinar se chegou r.o 
conhecimento de Vossa Excclênci!1 

. haver qualquer autoridade do Es· 
tado, nessa Comarca, impzdido ou 
procurado impedir o e:wrcício do 
voto nus eleiçó8s de 1.0 elo cor
rente, para o · Conselho S:=:c:::ional 
da ·Ord-em' dos Advogados, bem 
como a livre propaganda dos can
didatos.· Atenciosas saud2.~ões. 
João Ewerton Quaclros, Chef8 do 
Gabin~te do Governador". 

E todos foram unânim~s em atestar
não ser verdadeira a ab.::urda inc::~

pação. 
Eis a -.·esposts.: 

. 
"Governador Benedito Valada

res- Belo Horizont-e- U:rgent2-
E' com satisfação que venho in

formar a Vossência'com o meu U:s
temunho pessoal que. nas eleições 
procedidas nesta cidade, a 1.0 cor
rente, para Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados nenhmna 
autoridade cu fundonário Esta
dual,· Federal ou Municipal ou 
qualquer . pessoa impediu ou ten
tou impedir o exercício. do voto e 
a ljvr.e propaganda dos candida 
tos. Antes do pleito esteve nesta 
cidade o Doutor Darcy Besson9 d·e 
. Oliveira Andrade fazendo livre
mente propaganda para a el-éiçRo 
do doutor Aleixo e S·eus comp.:.
nheiros de chapa. Não houve ou:
tra propaganda nesta cidad~. Devo 
ail1da informar a Vossància que 
estive presente a todos os tra:.. 
b e.lhos da eleição que correu en1. 
ambiente de grande cordialidade. 
Convidado pelos 1\\embros da mes
ma auxiliei a apuração dos votos . 
Respeitosas saudações. - Mario 
Rocha - Juiz de Direito da Co
marca de Ubá. " 

O SR. PRESIDENTE - Interrompo 
() nobre orador 'p.ara anunci8.r à Casa 
que está sôbre a m esa ·r.equerimentu 
do Sr. Juscelino Kubitschek no S·enti
do de · ser prorrogada a · sessão por 
quinze minutos, a fim de que s. Ex· 
. celência tetmine suas considerações. 

os srs. que · a.prova1n o requer!~ 
mento queiram permanecer s·:m:tados 
<Pausa.) 

Foi aprovado. 
Ccntinua com ~.Palavra o Sr. Be

nedito Valadares. 
O SR. BENEDITO VALADARES 

- Agradecido a V. Ex.v., 61'. Presidcn · 
te, e aos nobres colegas. 

Prosssguindo, assinalarei que dê~;.sc 

teôr, em substância .. e salvo a :redftç f..o , 
são as H~spost::ts ao noi;so apelo d'~ 

testemunho, dadas pelos juizes min~i
ros que passamos a citar: 

JUiZES DE DIREil'O 
!\ 

Doutores: Pedro· Gonçalves Cln-
vc;:;, Arí Castilho, Manuel Bonfin 
1' re1re, Adolfo Na:::cimento, Alfre·-lJ 
Lopes da Co~ta, Henrique . ele . Pauh 
F:.ic~rdo, Alfredo Guirr.P.rães Ch:w:::s, 
César Silve:!r8. , Anc1ré Rod~·igues Sar
mento, F'ernando Bhering, Améri ,_::;) 
Salgueiro Aut:!:an, Brctéro Cob~·a, ·Sil
vio H.odrigues Vale, Arquimedes dJ 
.Paria, Oscar Oliveira Lima, Carln::> 
de :Sarros Carvalh3.es, .Sebastiào Fere.:; 
Lima, José T yndall Ph·es, Erotild';s 
Diniz, Dárlo Pessoa, Geraldo Cor:r r;;ia, 
Almeida, Francisco Pa eira Rosa, Ge
raldo Híbeiro do Va le, Jo.sé lVIachad•) 
Penido, Fran8isco Dlogo, Augusto Vi
ll1en a Vahd5,o, ·N!.colau Navarro, Sil
vio Oliveira Coimbra, Paulo Vizira a:3 
Brito, Garcia Forj az de Lacerda, Me,. 
rolino Lima Correia , Alfredo Gouve ia. , 
P:w!o Vilhena, Antônio Bráulio Vi~ 

lhena, Gentil Guilherme de Faria .'j 

Sousa, Orestes Gomes, João An2.clc ~. o 

Pádua (substituto), João Gonçaiv8 3 
de Melo Júnior, Dá!·io Bráulio Vil~1r.~ ~ 

na, . Raul Ribeiro Gurgulho, JuvenJ 1 

Duarte (substituto), Joaquim Morein 
Ataíde, Luís Ratton; .A..!·mando J?i.n :.-.1 
Ivfonteu·o, Alberto Oliveira Andxa.~lc, 

Carlos Vill1ena Vabdão, Laire San ~ o·: , 

F1·andsco Franco Jr.. Natal Dias 
Campos, Joaquim Assis Martins CGs
t a; Leonardo Pimenta, Ma.nuel Ma.rL1 
Faiva de Vilhens.. T edim Siaueira. 
Aristides Alves P e.:::etra, A1·tm· P ontes 

· c~a Fonseca, Odilon. Figueiredo Soares , 
Eurípedes Correia Amorim, Paulo de 
Mor?-iS Jardim, Hélio Costa, Heitor 



Antunes de Sousa~ Gorazil de v'arla 
Alvim, Nizo Pena,. José América Ma
cedo, José Maria Soares, João de Pi
nl1o Pessoa, Olavo Pimentel Dual'~.·;, 

José Lopes Ribeiro, J~wir ·de Carvath<) 
Fcnse.ca, Raimundo . Gonçalves da sn
va, Eurico da Silva Cunha, Felix Ge
raldo de Moura e Silva. 
Dario Lins, Francisco Horta, Tancre
do. Alves, João Gomide Leite, 'Valdo 
Leite Magalhães Pinto, José Assis Ro
clla, Ariosto Guarinello, HernRni An
drade, Hudson Goythier, Pedro Ani
sio Maia, Herman Gribel, Rubens Fiu
ZR Campos, José Castro Pires, Olim
plo Tito Ribeiro, Tupiniquim Drum .. 
monú, Jesús Varella, Gabriel Perboyre 
Starling, tdésio Fernan(les, Silas San .. 
tos êoura, Anibal 1\Jorais Quintão, 
Sebastrci.o Ewerton Curado Fleu:ry, An
tenor da Cunha Melo, Furtado Men
donça, Geraldo Reis Alves, A. Viotti 
de Magalhães, Pzdro Me.chado, José 
da Costa Rios, Pi'mla Andrade:, Sílvio 
Cerqueira Pereira, Francisco de Olivei,
ra Soares, Sanche Montandon, Ge
raldo Ferreira, Mario Nascimento Bar
bosa, Lisipo Gomide; V.falter Macha
do, Lafayette Dutra Athemense, · Ed
mundo Bicalho Fo., Vicente de Paula 
Borges, . José Nogueira Acaiaba, Ovi
dio C~sar Nascentes C:oelho, Otávio 
\ i leira Mach9.do, Oroncio Murgel Du
üa, José de Assis Santiago, Mario s'. 
H,oclrlgues LimDc, F1·ancisco de Paula 
Ferrt~ra e C0!3t:.t, Jr., João Man1;1el de 
Oiiveira Bra~il, Antônio Olinto Pere~.

m, Cristóvam Pimentel Duarte, José 
Glivelra Jqcal, José bairel de Lima, 
Pio Pc-.'.1tes, José Ciriaco, Enéias Au
gusto Morais, Pr~ulo Rese11de Barrds, 
Clar!ndo Faria Sil':2ira, Ribeiro Men
des, Francisco Paula Sa.les, Henrique 
Oomes ' l<'reire, Martiniano Ribei!'o 
I SUbstituto), Geraldo Rios, João Ma~: 

t!ns de Olh•eira, Fernando Gomes ~le 

Carvalho, Rogoberto F. da Silva, Ger· 
son de Abreu e Sitva, João de Olivei· 
ra Brasil, Ananias Azevedo, Erne~ro 

Barros Falcão Lacerda, Antônio Fe-, 
lício Cintra Neto, Paulo Tavares, 
Crispim Carneiro Leão (substituto), 
José P ereira. Brasil, Afonso Teixr::b,:·a 
Lages, Pedro Ernesto de Reze11de, .\1.l

tônio Braga, Valter Cabral, Júlio Cé
sar de Vasconcelos, Mário Rocha., s,,c .. 

lJe,stião ;sousa, l'!elvêc1o ROsemburg, 
Arnaldo Alencar Araripe e Martins de 
Oliveira - (152 Juizes de Direito) , 

JUIZES MUNICIFAIS 

Douto:·es: José de Pai v a Couti~ho 

Sarmcaí, J. Alvares Coutinho, Jaco
mino Inacarato, Jorge Beltrão, José 
.Maria. Filgtleiras, José . :Miguel Alves 
Costa, Otávio Gonçalves Ferreira, José 
Assis Rocha, Lihdolfo Be1·nardo do3 
Santos, Antônio Lins Marinho Falcfin, 
(em exerJício), Carlos La.qtiinti11i~, 

João Capistrano Dias Coelho, Carloi5 
Rezende, Lufs Renault Apocalip.te, 
Enéias Galvão da Silva, Sequeira Neto, 
Marcial Paiva, .Waldivio Figueiredo, A.· 
Marques Azevedo, Pedro Muzzl. do F.s
pírito Santo, Sebastião de Pinho Ta .. 
vares, (em e~~ercicio). Mozart Morais 
Miranda, Rui Gouthier de . Vilhena, 
Mário Caetano da Costa e Leoncio Cer· 
queira - (25 Juizes Municipais) . 

A al€gação de que procuramos ele .. 
mentes da UDN para tratar do afas
tamento da. ca.ndidatura do General 
Eurico Dutra., feita; com objetivos de 
visfvel intl·iga, e propósitos patente
mente subálternos, não rperecerla res
posta por estar em evidente contra
dição com no.3sa atu~.ção clara. e po
sitiva du:!:ante · a campanha presiden-

. 1 e a .. 
Os hcmens públic6s, porém, não 

pc:iem dçixar pr..ssar s~rn respo.st& 
acusaçõ;;s que diz:=m. respeito à sua 
conduta política, pois têm sati.sfaçõês 
a dar ao · povo que lh2s empresta a. 
n~cc~s.::ária solidarieda-de. 

É esta a. r azã-:> por que, vencendo 
natural constrapgimento, por estar 
n3. Presidê11.cia da RepúbliC?. o nosso 
c~ndid::üo, venho declarar que nunca 
p~·ocurei nem ;ij.li procura.do por ele· 
mentus ch:. UD:N para tratar de afa.s· 
tan1~nto de cam:iidaturP.s. · 

A qu<::nt03 nos falavar:. da , nooessi
clade do apaziguaniel}to ge!al, nós 
dizíamos invariàve~ente que, no 
nosso modo de ver. o assunto só po• 
deria ser tratado pelos dois candida
tos, pois, para Mi·nas era questão de 
hot:ra ir às m·nas com a Caltdidatura. 
que lançara, ainda que fôsse sbzinha. 
Acrescentávamos que devía1-x:-os levar 
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& campanha para a sucessão presi
dencial com elevaçt.o pa.ra chegarmos 
a bons r;;sultados, 

Felizmente, para os homens públi
cos ainda é ao pcvo que cabe o jul
gamento de :;ua conduta politica. E 
as decisõ2s do povo lla aprêciação dos 
ato.:, .dos d .drl.dãcs costunum mostrar
se C<?lll ti1J fórça iJ·:"!rsuasiva ·e expres
::;áo· tão elcqünJ.te, que tornam in.sig
nifica.ntes a.:; criLcas dos que apenas 
b;scam de-fender .seus p::ópr!os inte
.resses. 

Nós que, exercendo . o ca,r go do Go
Vc:l·na.dor do Estado, co~1 vi vemos in ti· 
mament2 com o povo mineiro e apren
domcs a admira.r a nobreza. de suas 
atitudes e o seu inalteráv~l devota
mento à Pátria brasileira: que, du
rante a campanha pa,ra à sucessg.o 
p:t·-::sidencial da R5pública, percorre
mos as. regiõe.s do v&sto ter:·itório mi
neiro.. na. prédica dos principias de
niocráticcs que e.Gnsubstanciavam as 
t~.spirações da . nacionalidade ·- não · 
podemos dar ouvido às lamentações 
dos obstinados negadC.H'S da grande
za de Mil!as, que têm subíclo até a 
tribuna. · 

'l'ivemos a Ve11tm·a de assistir a 
é.;se .esplêndido espetáculo do povo 
mineiro que, deixando a.s suas como
àídades habituais, vinha espontânea
alente para a praça. públicf. ouvir a 
palavra ·que lhe trazíamos de mobili
zação para a grande jornada civica, 
em tõrno do nome do eminente bra
sileiro, General Eurico , Gaspar ou~ 

tra, que desfraldava a bandeira pela 
demooratização nacional. 

Essa inesquecível campanha políti
ca, com ·a vitória dos ideais do povo 
mineiro, veio demonstrar que Mina.s 
continua. fiel à sua vocação de ser
vir o Bra.sil, e que, então, como nus 
fàses mais brilhantes· de sua história 
politlca, reafirmou suas tradições de 
civismo e amor à liberdade, pugnando 
decisivamente pela boa causa. 

Não, Senhores, M!.na.s, a Minas da 
cr,mpanha cívi-ca de 1945, não .des
:maiou no céu 4e n os.sa Pátria, mas 
aí fulgura com o mesmo intenso bri
lho, soipranceira ao drama das a.m- · 
bições estéreis. (Muito bern; muito 

bem. Palmas prolonga.f.las O orador 
é vivamente cwnpri1nentado.) 

(0 Sr. José Leomil cedeu o 
tempo dê sua inscricão ao Sr. Be-
'~edito Valadares. ) ~ · 

O SR. PRESIDENTE- O objetivo 
da. prorrogação foi o término · do dis
curso do Sr. R~presentantc Benedito 
Valadares. Tendo S. Ex.!l. conclui~ 

do suas considerações,' vou levantar 
a sessão, ma.rca.ndo para a, de ama
nhã, seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Continuação da discussão llnica do 
1;equerimento n.0 60, de 1946, reque
rendo que o Poder Executivo infor .. 
me se foram tomadas pela Comissão 
de Marinha Mercante medidas proi
bitivas da majoração rte fretes, de 
gêneros alimentícios. 

Discussão única do requerimento 
n.0 48, de 1946, solicitando ínfOl'• 

·mações ao Poder Executivo sôbte a 
aplicação do art. 19 do Dec1·eto-le) 
que instituiu o . Fundo Nacional de 
Proteç9.o à Infância e bem assim sô
bre os dispositivos da Constituição de: 
1934, referentes ao assunto. 

Discussão única do . requerimentc 
n.0 22, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, por inter· 
médio do Ministério da Justiça c 
Negócios Interiores, sôbre pagamen~ 
to de gratificaÇões a juízes , eleito· 
rais, nos Estados e aos preparado
res das eleições de 2 . de Dezembru 
último. 

Discussão do requerimento n.o 40, 
de 1946, pedindo se consigne em ata 
voto de regozijo pela chegada do 
primeiro trem, coildüzindo minérios, 
a Volta Redonda. 

Discussão única do requerimento 
11.0 30, ·de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sôb1·e o an· 
dame:i.lto das realizações empl·eendi
das em Alagoas pela Companhia Hi
droelétrica do São Francisco, autori
zada a organizar-se pelo Decreto-lei 
n.0 8.031, de 1945. 

Discussão única do requerimento 
11.0 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhadas ao ·Poder Executivo 8U· 
gestões sô bre medidas a serem w-
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madas para. debelação da crise eco
nômica. 

Discussão única do requerimento 
n.0 62, de 1946, solicitando informa· 
ções ao Poder Executivo sôbre !-lS 

medidas tomadas ou a serem toma
das com relação ao problema dos 
nossos transportes marítimos. 

Discussão única do requerimento 
n.0 21, de 1946, EOlicitando que a 
l.tesa da Assembléia oficie &o Pre
feito do Distrito Federal, solicitan
do suas providências junto à admi
nistração da Companhia· L!ght and 
Power, a fim de que sejam tomadas 
várias medidas que beneficiem o ser
viço de transporte · de passageiro~ de 
bondes. 

Discussão única do requerimento 
n.0 63, de 1946, nquerendo seja su
gerido; pela. Mesa da Assembléia ao 
Poder Executivo, o estudo e constru
<!áO de duas por:tes ::;ôbre o rio São · 
Francisco; uma. ligando J oazeiro, no 
Estado da Bahia, a Petrolina.. em 
Pernambur.:o; e outra, neste ú~t!mo 
Estado, em Jatinã. · . 1 

Discuss§o única do requerim'e11to 
I . 

n.0 46, de 1946, solicitando medidas 
do Poder Executivo tendentes a mo
bilizar ·todos os recursos e meios de 
transporte disponíveis nos Estados do 
Hio Grande do Sul, Santa Catarfna 
e . Paraná, para dar vasão ao escpa
mento da safra do milho; e conces
são de prioridade para o transporte 

. I 

de cereais das zonas produtoras \!!.OS 
centros consumidores. · I 

Discussão única do. requerimepto 
11.0 42, de 1946, pedindo a intel1fe
rência ela Assembléia Constituinte· 
junto ao Poder Executivo pcn·a que 
seja. considerado válido . p8,ra os p'ró
ximos pleitos , estaduaJs e muniqii)'ais ·· 
o alistamento voluntário sob o qual 
se realizaram ' as eleições de 2 de De-
ze~bro. · 

Discussão única do 1·equerime:nto 
n.0 69, de ·1946, · solicitando ao. Po!der 
Executivo a. revogação do decreto que 
prorroga, por mais um ano, o màn
dato da! atuais diretorias das enti
dades sindicais. 

·Discussão única do requerimep.to 
n.0 73, de 1946, solicitando ao Poder 
EXecutivo informações por interrpé
dio do ·Instituto Nacional do Alc:ool 
e do Açdcar~ s&bre o •stock" de S:çü-

car existente nas udnas produtqras 
e 110 comércio encarregado da. distÍ'i-
buição. · 

Discussão única do requerimento 
n;o 65, de 1946, solicitando ao . Poder 
F&ecutivo u remessa, à Assembléia. 
elo extrato da conta corrente do Go
·rêrno Federal no Banco do Brasil, 
r e1atiYa ao . financiamento especial 
do algodão, no período de 7 de · ou
tubro de 1944 até a presente data., 
bem como do processo n.0 183-45; ·da 
Comissão de Financiamento da · Pro
dução. 

:Discussão única do requerimento 
n;0 74, de 1946, solicitando ao · Pode1· 
Executivo húorms,ções sôbre a · des
pesa realizada com a encampn.ção d?.. 
Estre,da de Ferro Vitória ·a · Minas; 
sôbre 1t constituição do capital da 
Companhia· Vale do Rio Docei qual 
a · parte subscrita pelo Govêrno, qual 
a subScrita. pelas autarquias e pelo 
público; sôbre a formação da ·Com
panhia, seu funcionamento, estado 
atual dos serviços, etc., etc. 

Discussão única do requerimento 
n.0 ,79,. de 1946, solicitando seja no 4 

· 

meada, pela Mesa da Assembléia 
Constituinte, uma Conüss~.o Especial, 
destinada a proceder a ·um exame 
em vários casos, cujo esclarecimento 
é . de. interêsse da Nação. , . 

·Discussão única da indicação núme
ro: 9·A, de 1946, sugerindo : que · se 
represente ao Poder Executivo, n~ 

sentido de serem propostas medidas 
urgentes de ordem econômica. 

·Discussão única da indicação · núme
ro 32-A, de 1946, sugerindo ao Poder 
Executivo medidas a serem tomadas, 
com ·urgência, para desobstruçãó dos 
canais que ligam as lagoas· "Norte" 
e ·:."Manguaba", no Estado de Ala
goas, inclusive a assinatura de um 
acôrdo entre os Governos da ·União 
e d.o Estado, para execução e · con
servação das . obras. 

Discussão única da indicação núme-. 
ro 29-A, de 1946, que propõe seja 
desaorovado pela Assembléia Consti
tuinte o ato do. Poder Executivo bai
xandcr um "Decreto-lei contra o direi
to de ~reve; e sejam pedidas infor
mações sôbre ·os motivOs da pre:sen• 
ça. dos agentes da Ordem, Polftica e 
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· Sóclat ·· ~nas · ·asfien'kbléias dos Sindi
catos.· 

Discussão única da indicação núme ... 
ro 37-A, de 1946, que indica seja su
gerida ao Poder Executivo a . trans
ferência · do acêl'vo de "A Noite" 
para o · Instituto Nacional do Livro, 

; e àbolição imediata dos--impostos · que 
gravam a importa(\ão do livro estran
_geiro. 

Discussão única da indicação núme
ro. 44-A. de 1946, sugerindo ao Poder 
·Executivo . providências · par\t paga
mento imediato de indenizaÇões de-

. vidas as famílias das vitimas do de
sastre · ferroviário, ocorrido em Ser
gipe no dia 18 de março p. p. 

Discussão única do requerimento 
. n.O 71, de 1946, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, com ,a má
::'>!;ima urg~nci:::., nôbre ·as despesas rea
lizadas até ag·ora pelo Instituto Na
cíonal do Sal com ·o. pessoal .. e a ins
-talação do ·._ seu escritório, ·inclusive 
da Direto.rià da. fábrica da· Compa
nhia. Nacional de Alcalis, no Estado 
do . Rio. 

Discussão única do requerimento 
n.0 20, de 1946, solicitando a inter
ferência da Mesa da Assembléia jun
to ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, por meio de ofício, suge
rindo seja notificada .· .. ·a . Leopoldina 
Reilway, encarecendo-se a, .ne-cessi
dade de eletrüicação de sua ferrovia, 
com ·a possível urgência. 

!Y-z~u~são única do requerimento 
n.0 66, de 1946, que solicita ao Poder 
Executivo informações sôbre o mon
tante das isenções · de direitos adua
neiros concedidas entre mar~o · de 
1938 e outubro de : 1945, inclusive as 
que o foram baseadas no art. 107, 
do Decreto-lei n.(l 300, de 24 de feye
reiro de 1938. 

Discussão única do ~ requerimento 

11.0 91, de 1946, solicitando seja in
formado pelo Poder Executivo o an-

. damento da construção da Estrada 
de Ferro de Mossoró; o material de 
que esta dispõe; despes2.s com seus 
funcionários e opei'ários; se o Go
vêrno tem recebido reclamações con
tra a . sua administração. 

Deixaram de comp!.trecer 61 
Senho;re.S Representantes: 

Pcwtfdo S&t:4itl ~d-~ico 

Amazonas: 

Gosme Ferrei-ra .• 

Pará:. 

Carlos Nogueira •. 

Mare,nhão :. 

· Pereira. Júnior. : 
Odilon Soares'. 
Arfonso Matos. 

Ceará: 

Fi·ota · G;en til~ . 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 
Raul Brurbosa . . 

Rio Grande do Norte·: 

José Va.rela. 

Paraib~: 

Ja~1dui Carneiro. : 
Sa!nuel Dut:=tc. 

Pernambuco: 

Pessoa c:ten·a. 

Espi:r:ito Santo: 

Henrique de NovalJ. 

R.io de Janeiro; · 

Paulo F-ernandes. · 

Minas Gerais: ' 

RodrrJgues Sea.bra~ - · 
Rodrigues Pereira. 

São Pa-ulo: 

Cirilo Júnior. 
Ma1·tins F.illlo. 
Ataliba Nogueira.. 
João Abdala. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 
Honório· Monteiro. 

P:;~.raná: 

J oã.o · Aguia-r. 

Santa Catarina: 

Aderhs.l Silva. 
Altamiro Guimarães. 

Rio Grande do Sul:' 

G1icério Alv·es. 



- 226-

Uriitfo Democrâ.tt · -~ Nacional 

C.:al'á: 

Alenca!l' Ars.ripc . 

R~o Gi'3.!làe do Ncl'te : 

Faraiba: 

Atgemiro de Figueiredo, 
~T oão Ursul'J. 

V21lter Franco. 
Leandro M9.t::!iel, 

Bahia: 

Nestor Dua-:.·te • 
.t:''.lb~rico Fr~,ga. 

São Paulo: 

Paulo Nogueira. 
Romeu Loure'..:..ção~ 

Mato Grosso: 

Dolo: de Andrade. 

Parar.. á: 

Erasto Gae1:· tner. 

Partid.o Trabalhista 13rtL•ileiro · 

Distrito . F-ederal: 

Gurgel do Amaral. · 
Benído ·Fontenele. 
Antônio Silva.. 

Mi11a·l Ge1·s.is: 

Leri SM1 tos. 

São Paulo= 

Pcd!'oso Jímior. 

Partido Comw:Ltsta r!o BrtMiZ 

Bahia: 

· C~u~os Marigl'íela. 

Pa7'ti.do Popular Sindicalist a 

Ceará: 

Olàvo Oliveira. 
J oã{) Adeoda to, 

E~hia: 

Teódulo Albaquelfqtt~. 

Pa1·tido Democrata Crí~télo 

São Paulo: 

Manuel Vítor. 

Partido Repu~licano Progressi!ttJ 

São Paulo: 

C:;,~pc.s V-:rg~.!. 

·. Leva11ta-se a . sessão às 18 ho
ras e 5 mit'lutos. · 



57.1\ Ses~ão em 7 de 11:aio de 1946 
Presidência do Senhor lt!elo Viana, Presidente 

As 14 horas, comparecem os Se
nho::.Ts: 

Partido Social Dsmocrálico 

Acre: Hugo Carneiro.' 
Amazonas: Pereira dfl. Silva. 
Pará; Magalhães Barab., Alvàro 

Adolfo, Nélson Parijó:5, Joãó Botelho. 

Maranhão: Crepori Franco. 
Pia ui: Areia Leão. 
Cear :.i.: Raul Ba.rbosa. 
Rio Grande do Norte: Dioclécio 

Duarte, Valfredo Gurgel. 
Para.iba: Jt1!1duí Carneiro, José Jo

fili. 
Pernambt:c~: Gercindo Pontes, Os

vr.Jdo Lima. 
Alagoas: -Medeiros Neto, Lauro Mon

tenegro, Afonw de Carvalho. 
Sergipe: Leite Neto. , 
Bahia: Pinto Aleixo, Aloísio de Cas

tro Régis Pacheco, Negreiros Falcão, 
Viéira de l\tielo, Altam1rando Requiã-o. 

Espírito Santo: Ari Viana, Eurico 
Sales, Vieira · de ReMnde. 

Rio de J.aneiro: Alfredo Nevrs, 
Acúrcio Tôrres. 

Minas Ge!·::is: ,Levindo Coelho, Melo 
Viana, Bias Fortes, Duque de .Mes
quita, Israel Pinheiro, Cristiano . Ma
lVIachado, José Alkmim, Olinto Fon- . 
seca, Alfredo Sá. ~ 

Si o P8,ulo: Gofredo Teles, Hnrácio 
Lafer. 

Goiás: Pedro Ludovico, Diógenes 
Magalhães, João d'Abreu. 

Mato Grosso: Martiniano Araújo. 

Paraná: Fernando Flores. 
Santa Catarina: ~ogério Vieira, 

Hans Jordan. 
Rio Grande da Sul: Gaston E11glert, 

Daniel Faraco_, Manuel Duarte, Mér
cio Teü~eira, Herofilo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Amazonas: Severiano Nunes. 
Piauí: lVIatias Olímpio. Jm:é CâncU

do, Antônio Correia,, Coelho Rodrigues. 
Ceará: Plínio Pompeu, Fernandes 

Távora, Paulo Sarasate, Egberto Ro
drigues. 

Paraíba: João Agripino, Ernâni Sé,
tiro. 

Eahia: Aloísio de Carvalho, Jun~.ci 

Magalhães, Otávio Mangabeira,- Ma
nuel Novais, Dantas Júnior, Joáo 
1'.1endes. 

Espírito Santo: Luís Cláudio. 

Minas Gerais: . Monteiro de Castro, 
José Bonifá-cio, Magalhães Pinto, GP.
briel Passes, Milton Ca:r:npos, Lopes 
Cançado, Licurgo Leite. 

São Paulo: l\1ário Mrrsagão, Plínià 
Barreto, Toledo Piza. 

Goiâs: Domingos Velasco. 

Mato Grosso: Vespasiano Martias, 
João Vilí'!.sboas. 

Partido Traballústa ,Brasileiro 

L::;_::tzs:;.:::.s: Leopoldo Neves. 

Distrito l<,ederal: BR-neto Pinto. 

Minas Gerais: Ezequiel Mendes. 

São Paulo: Eusébio Rocha. 
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, . Partido 'Corrtuni.sttL .do B1·asR 
•· . 

Distrito ··Federal: Me. m·ício Gra.bois, 
Batista Neto. 

Rio de Janeiro: Claudino Silva.. 
São Paulo: Jorge Amado. 

Partido Republicano · 

Maranhão: Lino Machado. 
Sergipe:· Amando Fontes. 
:Minas Gerais: Jaci Figueiredo, Fe

lipe Balbi. · 
São Paulo: Altino Arantes. 
Parftná: Munhoz da Rcieha. 

Pa1'tido Popular Sindicctlisttl 

Ceará: Stênio · Gol?Jes. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul: Raul . Pila.. 

O. SR. PRESIDENTE ...- Achando
s~ presentes 100 Senhores Represen
tante,s, declaro aberta a sessão .• 

Passa-se à leitura da ata · da se~ão 
anterior. 

:O SR. HUGO CAf~NEIRO, 1.0 .. Su
plente, servi_ndo como 2. 0 Secret\írio 
procede à leitura da ata. · · 

o SR. PRESIDENTE -·Em difWUS• 
são. & ata. · 

·o SR. JOAO BOTELHO - Sr. 
?residente, peço a palavrà, sôbr:e a 
ata. 

. Q SR. · PRESIDENTE --. Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. JOAO BOTELHO - (sobre 
a ata) - S1·. Presidente, solicito a 
V. ·~x.• permissão para falar da t,•an
cada, na forma regimental. Minha 
retificação . sôbre a ata versa aCjêrca 
do requerimento n. 0 118-46, oferecido 
por ilustres colegas, em número regi
mental, e fundamentado brilhante
niente pelo nobre Representante, SJ;. 
Va.lfredo Gurgel. 

Acont-ece qu~, com muito prazrr e 
hom·a para mim, fui um dos signatá
rios dêsse requerimento, que tra.t~l. da 
proteção mais absoluta aos com~.ten

te8 da n~a glori05a Fôrça. Expedicio. 
nilk;. · · ~omo brasileiro, patriota e 

membro desta. AS.Semblêla., sin.t:O-íne ria. 
obrig~ão de solicitar, cOmo . solicito, 
que V. Ex.a m~ndl reimprimir ,o re .. 
querimeuto, à. visb. de não constar 
dêle minha assinatur~ quando pu}?U .. 
cado pelo Di~rio do L(~lativo~ Ta~
to mais justo é o meu. !>edido, 'quan
to é certo que o meu Es~do, por oca· 
s1ão da formação da Junta Regional 
e Núcleo de Proteção aos Combaten
tes da F. E. B., d~sempenhei', no P~· 
rã, sem fals.a modéstia, o cargo de se .. 
cretãrio da Assodação de Amp'aro 11. 
Fôrça Expedicionária Brasileira . .. 
Nesta~ co11diçóes; ped1na .. que V. 

Ex.a mandasse republicar o . Requeri
mento n. o 118, com a inclusão de meu 
nome. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. a 
será a.tendido. 

. O SR. JACI FIGUEIREDO _:...Sr. 
Presidente, peço a palavra, sõbre a. 
ata. 

. O SR. PRESIDENTE - Tem a pa· 
l!ivra o. nobre Representante. 

O SR. JACI DE FIGUEIREDO 
_....., CSôbre a ata) - Ontem, Senhor 
Presidente, q u :1 n do discu1;sava o 
Deputado Benedito Valadares e, de.
tú.rpa.ndo como sempre . a verdade, 
atlibuia ao seu partido a vitória ri~s 

urnc.s, parecendo-me, J}elo que oú
via, emprestar S. Ex.a ao pleito · pre
sidencial em Minas o sentido de 
uma aprováção à sua catastrófica 
ação administrativa, no longo pexio
élo em que arruinou o nosso Estàcjo, 
niacula.ndo as mais nobres tradições 
de grandeza moral, es,pírito democrá
tico e independ-ência polítiCa de s·eus 
homens públicos, lenibr.el-me ·de -sá
lientar que, só na-s ·vésperas do pleito, 
se lembrara de substituir . numerosos 
prefeitos muitos dêle·s fnteiramente 
malquista·dQs, desmoralizados, p:or vê· 
ies e completamente, _' pela nefasta 
ação a.dministrativ3. que estavam 
r ealizando, int.eira;mente à im~.gem · E 

semelhança da do "chefe", o nãa 
menos n efasto Governador, de queD! 
eram, até então, cs homens .da maiol . 
confiança . _ · 
· O orador cortou-me a frase -e ' 
pensamento que não se completou f 
adulterando-lhe o sentido~ tentO! 



atribair.se Pf~ q.ue ja.ma.is 
teve," · istO· é~ o · éie r·espe1ili ··e á,cáta-· 
mento à · opinião de nos.Sos concida-
dãos. . 

Tiv:esse . o -ex-Governador Valada
res · ·um resquício ct.e:sse respeito e 
acatamento e nã{) teria, por certo, 
necessida·ct·e de, só depois de .anun
ciado . . o plei-to, mendigar sofrega
mente o apô!o · da opinião pública 
dos · mtinicí.Pios que obtinha ~m in
decoroso . merca!d-ejamento de cargos 
e pôsições, eXplorando por tôdas as 
fornúi..s, já . com . ámeaças, já com 
s-edutoras promessas, os · sentimentos 
mtmicipalistas d·e nossa gente, pro· 
curándo, enfim, numa. dessas moda
lidades de "dist.úrbjo de maus exem
plos'' a que se r·eferiu o Deputa'Clo 
Mílton Campos, polnlir e amesqui
nhar êsse nobre sentimento de ca
rinho; de afêrro ao torrão nataL, 
qne, nas cousas políticas, geralmente 

• coristitüi o primeiro amor do ·• cidà-
d~. . 
. Com o meu ·aparte, que nenhum 

outro sentido pooe.ria ter no .~~~

tante em que foi proferido, quiz 
apenas · significar muitos dos homens 
que justamente ·com S. Ex. a. . des· . 

·servira-m o Estado durantê largos 
anos, foram abandonados às véspe· 
ras do . pleito, substituídos ·por outros 
que ·se detza.vam . vence·r · pelo a·ri1or 
à gleba natal - pois des·ejavam pon
tes, hospitais, escolas e estradas, que 
eram. em: compensação do voto, í'ir· 
meniente prometi·dos. · QueTia signi
ficar, com o aparte, que os votos 
ctàdos ao General Eurico Ga.spar 
Dutra em Minas níio importavam, 
nem ja,ma.is importarã-o em modali
dade de aprovação à nefasta admi
nistração do Sr. Benedito Valada
res. 

Adulterando-me o , se-ntido das· pa
lávras, quiz S. Ex.a apavonar.-se de 
demo:rata. Eu é que não lhe for- . 
necerei ·as penas. 

Se S. Ex.a prezasse, realmente . a..s 
tra.dições d·e altivez e dignidade . do 
povo mineiro, s~ procura.Ssé · real
mente interpretar os sentimentos do 
povo mineiro, não t·eria, em · 1937, 
tra:ido José América desprezando to .. 
dos as s:entimentos c'l·'.:! dignida4e, · no• 
breza e amor à democra.cia. de · nos-

so po.vo . e l~o . ~. mmea-àye~ 
mente atre-lada à.. qüf.ui:!iga do · Diia
do;r~ 

Ness.e ens-ej'O, é que S·. Ex.a- . belÜ 
demonstrou . os .. próprios sen tim·entos. 

Era o que tinh::t a declarar. Cil!uito 
bem.) · 

O SR. · PAULO SARASATE 
Sr. Presidente, peço a palavra, sôbre 
a ata. 

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

O SR~ PAULO SARASATE (Sôbre 
a ata) - Sr. Presidente, com pulsan
do o Diário da Assembléia, ·na ·parte 
em que foi .publicado . o discurso ôn
tem proferido pelo sr. Deputado Be
nedicto Valladares, deparei com o s~
guinte trecho: 

"O SR. PAULO S.-\RASATE -
Quando re é eleito pelo .. próprio · 

· }Jartido. · 

o SR . . BENEDICTO V,tl.LLA· 
_ DARES - V . . Excia. parece ter 
muito receio de que se · governe 
com partidos... (Risos)" 

JNieu segundo aparte, em. resposta 
à afirmação . do Sr. Benedicto ·Val
l::tdarês é que peço agora fique con
sigriado, porque foi omitido. Disse eu 
precisamente o seguinte: 

. "Não· tenho êsse receio, mesmo 
porque nunca fui da ditadura. 
Aliás, nem haveria • de que arre
ceiar-me, porque em meu ' Estado 
o meu partido é majoritário." · 

Feita essa observação, Sr. Presiden
te, peço vênia para lêr o seguinte te
leg-rama que recebi, ·· hoje, a propósi
to do requerimento que · visa o .. res· 
tabelecimento · da medida proib~tiva 

da elevação dos alugueis de prédios. 
o telegrama é de Campinas e está 
assinado pelo Presidente e Secretário 
da Associação . dos Inquilinos, da·que .. 
la cidade: ·. · 

"A, Assoeiação dos Inquilfuos de 
prédios comerciais e residenciais 

· de. Campinas presta homenagem 
de grande sunpatia a v .. Exce
lência, · acompanhando, eoa vivo 
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entusiasmo, sua atitude na As
sembléia Constituinte, defenden
do a situu.ção r-mgustiosa em que 
se tmcontr~.m aquêles que não 
possuem habitaçlâo própria. Ape
lamos pam os nobres sentimen
tos de V.. Excia. na defesa. de umu. 
causa j'..lsta .e humana, que é res
tituir a t.ranquilidade aos lares 
ameaçados . pela~ ações de despé
jo. visto que, na major pa.rte, pro
prietários se transformaram em 
neg;ocinntes de habitações, aufe
ríndo h.1cros e.<.ipantosos à sombra 
elas aqões de des!)í.~jo: e, por isso, 
julgamos nece!:.sário e de boa dou
trina econõrnica que estas sejam 
suspensas nesta época de anorma
lidades. - Em.ilio Porto, Presi
dente. - Jurandy1· Goulart, Se
cretárí o. " 

Dada a importância do assunto que, 
como ~e vê, é de úmbHo nacional e 
não apenas regional, peço que o te
legrama fique cnnsignado no Diário 
ãa Asse'mbZéia, T3ara os devidos ,efei
tos. (Muito benu 

Q SR. PRESIDENTE - Será fei
t~ a retificação. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sr . 
.. Presidente: peço a palavra, sôb~·e a 
ata. 

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

O SR. VIEIRA DE MELO (sôb,rc a 
· ata) - -Sr. Presidente, não vou fazer 
nm discurso sébre a ata, m~.s, de 1fato, 

. retificá-la. 

PeÇo, apenas, que a Taquigrafia Pl'O

videncie no sentido de . se fazer a ::;e-
I 

g·ttinte corrigenda: onde se diz "de-
sineumbindo-!ne", o que tira todo o 

. I 

sentido da frase, diga-se "d·,estn-
cumbo-me": 

·É a retüicação que peço a V. Ex.a 
seja feita na a.ta da última sessão. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex .a 
será. atentido. 

O SR. ALOISIO DE CARVALHO -
Sr. Presidente, peço a palavra, kõore 

. I 

a. •• 

O SR. PRESIDENTE-· Tem a pl\• 
lavra o nobre Representante. 

O SE,. ALOISIO DE · CARVALHO 
(Sôbre a, ata) - Sr. Presidente, não 
é a uma possível inexatidão da atn 
que venho fazer referência, mas, ao 
que me parece, a uma omissão. Tra .. 
ta-se da publicação do . discurso do 
Sr. Deputado Benedito VáJadares. 

Há um dispositivo regimental, se ... 
gundo o qual os discursos lidos de
vem figurar na ata impressa com a 
declaração de que o orador o lêu . · Essh, 
omis15ão não é, talvez, a primeira qnc 
se verifica nos "Anais" de nossos t!·a
b9.lhos. Se não me falha a memóri<A., 

. quando o Sr. Deputado Sousa Costa 
proferiu seu discurso em torno do fi
nanciamento do algodão, não saiu '=lSSa 
nota. Entretanto, no "Diário. da As
sembléia", de ante-ontem, ao discurso 
de nosso destinto colega Sr. Deputado 
Abelardo Mata, lido da tribuna, foi 
acentuada · tal particularidade: 

É uma ajuda que venho trazer à 
Me~a para a perf·eita observância do 
dispositivo regimental. 

Por último, quero deixar bem fri
sado que não estou interferindo m'. 
pcli1;ica de Minas, com a observa.rão
que ora faço; é elá simplesmente-de 
ordem regimental. · 

O . SR. PRESIDENTE - V. Ex a 
tem razão. Providenciarei para que 
.se corrija a omissão. 

Não havendo mais que·m peça a pa
lavra .ôbre a ata, encerro a sua dis
cussão e vou submetê-la a votos. 
<Pausa.) ' 

Está aprovada . 
De,vo trazer ao conhecimento dos 

Srs. t~.epresentantes que ontem S. Ex.n 
o 81·. Ministro interino da Agricultura 
ccmpareceu a esta Assembléia para da r 
uma satisfação relativamerita ao in
cidente que teria sido provocado por 
mn oficio assinado pelo seu Chefe de 
Gabinete. 

S. Ex.a, tendo conhecimento do fato, 
apressou-se em vir comunicar-me que 
se achava fora, quando, por inadver
tência do seu Chefe de Gabinete, fôra 
por êste assinado o ofício em questão 
no meio de outros papéis. Mas o Sr. 
Ministro trazia a segurança de seu 
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~PP.!Çú a. e::n;a casa e a certeza de que 
o gesto não tinha sido intenciom·J. 
<Pausa.> · 

Passa-se à leitura do Expediente. 

O S~. LAUj?tO LOPES (~.0 Secret{~-

1'!0, servindo como 1.0 ) procede à. lei
tura do. seguinte: 

EXPEDIENTE ·'<~ 

Telegramas: 
1'Exm.0 Sr. Dl'. Fernando Melo Via

na - É com o mais profundo pesar, 
que vimos comunicar o :falecimento em 
LuXemburgo,· sábado · último, do Sr. 
Gaston Barbason; fundador da C ia. 
Sidet·w·gica Belgo Mineira e Presiden
. te de Honra do seu Conselho consul
tivo. - Atenciosas saudações. - T1'(J.-
1ano de Mirànda Valverde. ~ Edmun
do da •Luz Pinto, Diretores·. 

Dos Sindicatos dos Trabalhadores 
de Santos, São }laulo, comunicando 
medidas tomadas pela polícia social, 
daquela cidade nas comemorações de 
1.0 de Maio.·- Inteirada. 

Ofícios: 

Do Sindicato dos Trubalhc.cloi'eB na 
[ndústría de .· Calçac~os de Põrto A1e
gre, Rio Grande do Stt!, sôbre ,1.s
suntos constitucionais - ·A Comlssáo 
da Constituição.· 

Do Senhor Ministro da Viação ·e 
Obras Públicas, interino, trn.nsmitill
do informações solicitad.as pelo De .. 
'putado Prado Kel!ly. · - Ao solici
tante. 

.REQtr.!Rn~tENl'O N. 0 119, DE 1946 

SoZicÚa intonnações ao Poder 
Executivo sôbre o ·início das aulas 
de Mecânica Racional e J-Iistórir.t 
eüJ, Arte n.a Faculdade Nacionul 
de Arquitetura do Rio de Janeiro. 

Requelro sejam. solicitados ao Poder 
Executivo, as seguintes inforl11ações 

l - se as aulas das cz.deiras d;:. 
"IY.f:ecânica Racionr.l" e "História da 
Ade", na Faculdade Nucional de Ar
quitet\lra do Rio de Janeiro, já foram 
iniciadas no corr~nte ano. 

2 - No caso negativo quais os mo
tivos? E a quem cabe a responsabili-
dade? · · 

Sala · das Sessões, r:'m 7 de m:::i~ 

de 1946. ~ ·Café Filh() .. 

ll:I.QUERIMENTO N. 0 120: DE 19-16 

Solicita infonnaçóes elo Poclcr 
E:rccutivo sôbre a e~r.ecucão do 
DecretO-lei n. 0 8.475, de l945, qr:e 
alterou carreiras· nos quadros per
mannete c Mlplem.cntar do Mi·nls
tério do Trabalho. 

Requeiro qm', ouvida a A~;sembléiJ, 

sejam sollci.tacla.G ao Poder Executivo, 
por intermédio do 1\1.inistério do Tr~ ·· 
b':t!l1Ci, Indústria e Comércio, as se
guintes inform~u;õe:J: 

a) Se foi dada exccuç:io ~o Dem·c
to-ld n.0 8 .475, de 27 de dezembro 
de 19~5, que alterou carreiras nos 
Quadros Permanente e Supl2mentar 
elo Mil'1istério do Trabalho, Indústria, 
e Com5rcío; 

b) No caso negativo; quais os moti~ 
vos que levaram o Govêrno a acliar 
indefinidamente' sua exccuçlo ~ 

Justifi.cação jJ 

1. Aú adota,r o Govêrno Provisório 
instaurado pda. Hovolução da 1930, 
I bis de proteção ao trabalho, 11ão h::~

via no· Ministério do Trabalho, In
dú.<otri~, e Comércio, l'ecém-criado, um 
crg·ani-::.mc especializ7tdo para exercC'r 
eficientemente a fiscalização dessas 
1eis. Foi entilo que se criou a Inspe-. 
toria do Departamento Nacional do 
Trabalho, composta · de reduzido nú
mero cl~; l'unc.ionários e não menos 
l'ctiuzido número de contratados, en
tre os quais se contava o autor dês
te l'f:querimento . 

2. A essa Inspetoria do Trabalho. 
di:;,~igldn. por um Inspetor-chefe, . coube 
a ingente t.al'efa de instruir emprega
dores e empreg·ados para a fiel obser
vância da nova legislação, realizan
do tarefa cujas dificuldades não pre
cisam ser ressaltadas. 

3. Vencendo impeeilhos muitas vê
zes criados 110 próprio Ministério de 
que ·fazia parte, a Inspetoria do Tra
t~alho oxerceu com eficiência seus mis
teres, respeitados os direitos dos seus 
funcionários ,efetivos e contratados , 
até que com o reajustamento do ftm
cion:?Jismo, foram os fiscais e guar
das-fis·cais efetivos e os contratados 
transferiçlos compulsoriamente para a 
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carreira administrativa e para funções 
internas, com flagrante postergação 
dos seus direitos. · 

~~. :Na impossibilidade, porém, de 
c~~:;rcer a fiscalização sem o concm:
so dos ·que compunham o seu quadro, 
a Insj_Jetoria do Trabalho manteve no 
cxerc:lcio das funç6es fiscalizadoras 
todos os que vinham ~!~ traba.Jh&n~ 

do, clando-lhes nrbitrs.riamcnte- a de
nominação funcional de inspetores e 
fiscais do trabalho. 

5. Essa situação perdurou até a 
vigência. do Decreto-lei n.0 6.479, de 
9 de maio de 19<14, qus criou a co.rrel
m de Inspetor do Traball:o, a mef:.
ma carreira que a lei n.0 284 havia 
extinto. 

6. Era de esperar-se, tendo-se em 
vista o que sucedeu per oc2..sião da 
l'eforma do· IPASE e com a trans
formação do Departamento Estadur.l 
elo Trabalho de ~E.o P:n~lo em De
legacia Regional cio Ivrinistério do 
Tmbalho, que os fnncio:1ários e con
tra-tados · da. extinta InsiJetoria d.o 
rrrabalho, transformada e1~1 Divisdo 
de Fiscalização, fêssem aproveitados, 
o que seria um ato de inteira justiç:,l, 
!\·Tas, P.O contrátio, admitir8_m-se ei.n 

. I 

cud.t0r interino dezenas de pessoas 
inexperientes r~ara exercer as funções, 
com a rcmoç1o para o Serviço Inter~ 
í10 de todos os que, há mais de dicz . 
f~nos ;se dedicaram às funções de 

I 

fi::;calização. 
7. Fci em face dessa gritante in~ 

,iustiça que o Govêrno do Ministro 
,}m;é . Linhr..res assinou o D2creto-~ci 

n.0 8 . 4'i5, em cuja exposição de mo
tivos o titular da, pa,sta do Trc:Lbalho, 
major C81'11í:Ül'o de Mendonç·a, dcclu.-
rava: 

"As medtdas de exceção acima 
previstas resolveriam com justi
ça a situação anômala que de há 
muito se verificava na fiscali:.::a
ção das Leis do Trabalho e res
guardam por outro lado o prin
cípio de seleção pelo mérito e

1 

o 
do provimento dos cargos públi
co~." 

8. Exigindo o r eferido . Dcc1·eto··lei 
n.0 ·a.475 que os iúter:ssados, entre 

outras coisas; provl:l-ssem que exerciam 
função de fiscalizacão ao entrar .. em 
vigor o Decreto-lei n.0 6. 4 79, de · 9 de 
maio · de 1944, e que contavam dez 
anos de serviço público, os beneffcia.~ 
ctos com a medida reparadora realiza
ram despêsas não pequenas, certos, 
porém, de que não o faziam em vão. 
Decorridos, toda via, os sessent~ dias 
que o mencionado diploma legal es
tatuiu para que o '1Ministério do Tr~ .. 
balho, Ind~stria e Comér.cio pro.vi- .. 
denciasse a revisão da carreira ·. de 
Inspetor do Trabalho, criando-se os 
cargos necessários à inclusão de todos 
m beneficiados", até a. presente data 
essa determinação expressa da lei não 
foi cumprid8, 

Sala das Scssõe:.;, em 7 de maio ele 
194ô. - Café Filho. 

REQUEF.lMENTO N. 0 121, DE 1946 

Requer a nomeação de uma co
misstlo de três memb7'0S, incmnõl· 
aa de n"ivestigar as causas da tat ... 
ta de andamento do Plano Nae?.O· 
nal ele Educação, previsto pelo ar
t igo 152 da Constituição de 1934. 

Requeiro que a Mesa da. Assembléia 
Constituinte nomeie uma comissão · de 
tl·ês de seus membros, para investig~u· 
as causí3,S porque o Plano Nacional de 
Educaç5.o, pl'evisto pelo art. 152 d~ 

Constituição Federal de 1934. e envia· 
do com bastante antecedência à Câ .. 
mar a de '1937, para ser aprovado pela 
me3rna., não t:=ve, nela, o devido anda· 
l:.!.ento, nem sequer havendo sido a 
matéria submetida ao conhecimento 
do legislativo, até à dissolução do Con
gresso, em 10 de novembro daquele 
ano. 

Sala das Sessões da Assembléia Cons
tituinte, 7 de maio de 1946. - Altami
rando Req'uião 

INDICAÇÃO N. 0 G3, DE 1S46 

Propõe ao Poder Executivo a. 
imediata con::Jtrucão do trecho ro
doviá?·io "Cant~CÍos-J oazeiro", no 
Estac!o da Bahia, entre kracdj'li e 
J oc.:-~eiro. 

'""Requ-:o:iro ut!·avés da Assembléia 
Constituinte seja sugerido ao Poder 
Executivo através do J\1inlstério da 
Viação, o seg·uin te: 
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Oonstr\lçlo intedi~ta do trecho ro- . 
r.loviário · "Ca;nudos-Joazeiró'', na Ba-
11ia, .na estrada entre Araca.jú e JoaM 
zeiro, projetada pelo Departam•ento de 
Obras Contra a.s Sê~·as. 

Justijicação 

o Departamento de Obras Contra 
as Sêcas está presentemente constr,uinM 
do o tr~ho de Canudos a. Geremoabv 
na mesma· estrada com a administra
ção . localizada em Canché. Seria do 
mais alto alcance atacar o trecho, Ca
nudos-Joazeiro, que Émtronca a. Estt·a
da. Transnordestina na altura de Ca
nudos. Não só haveria conveniência 
administrativa, pela fácil execução do 
serviço com uma r~sidência ún:ca, as
sim como atenderia aos reclamos ci::ts 
populações ·do Nordeste baiano. As 
classes produtoras de Joazeiro insis
tem na urgência desta ligação. Só <>s . 
que ·conhecem a região, aquilatam a 
valia dêste empre·zndiment.o, que re~ 

solve o problama dos transportes en
tre Joazeiro e Bahia. O tráfego . entre 
as duas cidades é :ntznsissimo. A . Es
trada de F~rro Leste BrasH::iro, desa
parell1ada e com seu material rodante; 
obsoleto e quase imprestável, rião 
ntende às necessidades do s•m grande 
comércio. E' de todos .s::~.bido, ser 
Joazeiro o maior centro importador e 
exportador do~ alto São Francisco e 
nordeste baiano, e com larga irradia
ção no Piauí e Pernambuco. 

A· construção da estrada Canudos-
Joazeiro já · proj•::tada, facilitaria o 
escoamento dos produtos regionais. 
presentementê· . feito em condições 
pés.simas, visto que os caminhões s~o 

forçados a percorre~· est radas carro
çáveis c~1e desgastam o material ro
dante· e encarecem os fretes. O tre
cho em aprêço é de 164 quilômetros, 
de fácil construção e tudo depende dJ. 
boa vontade do Govêrno F\;;deral. Não 
se comprende que, a Bahia possuindo 
uma árêa sêca correspondente a de 
quase to(los os Estados nordestino::; 
juntos, seja contemplada no .ano cor
rente .apen·as com cêrca de Cr$ ••... 
3. 000. 000,00 para obras CC?l1 t.ra as sê. 
cas. 

Apelo para o Exmo. Sr. Ministro da 
Viação, a fim d'8 que ; seja atendida 
esta aspiração dos sertanejos do Nor
deste baiano. 

Para tanto basta aume!ltar a dota
ção de obras do Departamento de Sê
ca.s na Bahia e autorizar a. con:struÇ}ão 
do mencionado trecho no ano corren
te, medida indiscutivelmente urgênte 
e inadiável. · 

SaJa das Sessões, em 7 de ms.io d ·3 
1946. - .ilfanuel Novais . .,._ Otávio 
Mangabeira. - .Juracy l'rfagalliães. -
Dantas ·Júnior. - Joã.o Mendes. 
Aloísio de CarvalllO. 

A imprimir. 

INDICAÇÃO N. 0 64, DE 1946 

Sugere seja . estudado, pela 
Mesa da Assembléia, um Pro-
jeto. de Resolução alterando o 
Regimento Interno. 

ProponJ1o que a· Mesa estude u:.n 
Projeto de res9lução (alteraÇão do 
Regunento) no sentido de 'que, · nos 
meses de Maio, .Juúho, Julho, e Agôs·, 
to, as sessões da. Assembléia Nacio-. 
nal Constituinte se iniciem às 13,30 e 
terminem às 17 horas. 

Sala, das . Sessões, 7 de maio df 
1946. - Afonso de Carvalho · 

O SR. PRESIPENTE :- Es·tá finda. 
a leitura do expediente. 

Tem a palavrá o Senhor Aloísio de 
. Castro, inscrito pa.ra falar sobre ma, ... 

téria .constitucional. 

O SR. ALOISIO DE CASTRo <Le 
o seguinte discurso:) Sr. Presidante, 

. Srs. Constit-uintes; o meu pendor pe· 
las letras jurfdicas, aliado ao ·meu 
perene oolto ao apostolado daquele que 
i' oi e continuaria a ser, se · vivo fôss~. 
o maior dos brasileiros -'o Cons. Ruy 
Barbosa, dá-me o direito . se não me 
impõe o dever indeclinável de suscitar, 
no seio desta mágna Assembléia, os 
debates derredor da matéria constitu
cional pertinente ao Poder JucliciáriD. 
Bem creio que, neste cenáculo político. 
em que cintilam figuras de relêvo das 
letras jurídicas nácionais, menos de 
minha voz haver-se-á de esperar o que 
mais ex-professo poderão dizer e sus
tenta!·, a respeito do Pocler Juc:Uc!áno, 



tantos jm·isperitos que, fora e dentro 
da. Comissão Constitucional, já se em
penham no estudo do projeto que ar..~ 
siosamente aguardamos, para. desobri
garmo-nos da árdua tarefa, que nos 
foi cometida. Por menos valiosa que 
possa. ser, entretanto, a minha con
tribuição, no pal'lticular, dela eu l11t,) 

não devo escusar~ porque, convicto das 
abt'iga,ções que me pesam, hei por irre
missíveis os· erros e as omissões em 
que todos incorrermos, na feitura dessa 
obra. sôbre tôdas releva11tes de qu~ 

1109 fez :u"tifices preferdos a vontacle 
da, Nação, no memorável pleito de 2 dt~ 
d~embro. Não sei se chegarei mesmo 
a · tér a, felicidade d·e trazer aos me-:.1s 
nobres colegas achegas aproveitáveis 
à elQ.boraçio do nosso diploma íunda
·.nental, no tocante à org-anização e 
funcl<>namento do ·Podtt• Judici~ri'), 

n~, ainda, que não o lobrigue, n3 
mais .minim~, parcela, considerar-:!ne-ei, 
de todo em. todo, desincmnbido ela 
minha missão, porquanto em tempo 
hábil e dentro nos . limites da opr;r
tunidade, falo aos eminentes I pa•rcs 
aquilo que lhes devia e devo l'alar, 
propelido pelos anelos d3 quem., nes·
f.a. Assembléia, . se inspira exclusi,'a
m ente nos mais puros ideais der,hocrtt
ticos da. . gente brasileira. 

S.r. Presidente, Srs. Constit~üntl':s: 

:::fig·usra-se..:me desnecessário acentuar 
nqui a. importância do Poder J~Lldicii

l'io, em quaisquer que sejam a~ o~·g3 -

nizações políticas sob que vivam n'; 
~:ociedad.es humanas. Hoje com:J on
l.eni, ·a sua posição destaca-se pela iiWl 

função ·equilibradora no concei.to do:3 
I 

l)oderes estatais. No âmbito dos i:1-
• I 

:erêsses privados, como na esfe-ra dos 
:nterêsses públicos; é sempre o m~snm 

:> seu papel~ velar pelo respeito hs re
?;re.s legais e aos princípios cons~itu
~íónais, restabelecendo a ordem jurí~/ 

dica. onde quer que tenha .sido Yioi:l.df-1., 
~em á.tender a.cs pretextos dt> qn·~rn :-\. 
violou ou · transgrediu. · 

O Poder Judiciário, Srs. Constituin
tes, o Poder Judiciário, no Brasil, n:. o 
tem de que ·se queixar da soc.icdaáe 
brasileira, q_ue é sua jurisdicionada, v:s
to como, por maiores e mais acesas qne 
tenham sido as lnt~s que se desfeehnm · 

no pretório, com o veredictum da rna
gistratura se conformam e se ajwi
tam os litigantes mais f~rren11os, cs 
postUlantes mais irreconciliáveis, os 
clesavindos mais t€miveis; e isso ~orque 
as decisões dos Juízes inferiores, os 
arestos dos Tribunais dos Estados e, 
afinal, os acórdãos da Supr-ema Cõrtc · 
de Justiça do País, jám?.is deixararn 
de merecer até hoje, fôssem quais fô~
sem as circunstâncias em que se en
contrassem os personag·ens das deman
das, o acatamento quase 1·eligioso das 
consciências em causa. O mesmo, con
tudo, não se poderá afirmar de refe~ 
rência ar.s dois outros ramos do Pode::.· 
Público em face clêle, tôd-a vez que é 

. ehn.mado a julgar da legalidade dos 
atos politico-administrrativos ·ou d2. 
constitucionalidade dos de·cretos legis
lativos. Tanto quanto eu, há de sal:le~· . 

sem dúvida, esta. Assembléia C!Uaht..) 
tsm custado ao Poder Judiciá1·io, ne:St& 
Pais, fulminar, pela raiz, atos do Po .. 
der Exe-cutivo que ferem, de frente e 
em c:1eio, os mais cristalinos :extos 
de lei, e mais custado ainda pôr abai
xo leis e resoluções do Poder Legisla
tivo, em chocante dissonância co.~1 
mandamentos constitucionais 'de sen
tido nitidamente conforme aos prir~~ 

cipios básicos da nossa estrutura· po
lítica. Da. coação mais ou menos dis
farçada à prátioca de expedientes os .. 
t.ensivos e gritantes, por parte elos · 
[~g·entes do Executivo ·e do Legislatlvo, 
não se exce.~ua sequer o Supremo Tri
bunal Federal, que, como os demais 
Tribunais federais e estaduais e .os Juí· 
:z.es da instância inferior, tem sofrido, 
para tristeza nessa, duros golp-es de de· 
:: a.cato, de desapreço ~ · de desconsidera
çào, qüe importam na sua diminuiç{io 
e no seu rebaixamento em face da
queloutros poderes. Aliás, .manda a 
verdad..e que eu sublinhe, sem ambagesj 
que essa diminuição · e êsse rebaixa~ 

menta do Judiciário a que se ~mre· 

gam Executivo e Legislativo, em d-eter .. 
minadas emergências, remorJ.tam n nma 
énoca muito anterior à d!t Ditadura, de 
que acabamos ele sair; e, por isso m~~ ·· 
mo, foi qu~; em diversas' ocasiões, o 
inolvidável brasileiro, cons . Rui Bar
bosa, s~mpre nue se lhe ofereciam er-~-



aanchas, preg·ava, com o seu singula1· 
ardor de apóstolo do Direito, a .t+eces
sidad-e d.e se fortalecer cadà .vez mais 
o Pode·r Judiciário no regime presiden
cial, porq1.1e, pondera êle -

' 1Em todos os regimens Lvr2s, o~ 
,P.o.deres políticos têm freios c. con., 
t!·apesos, à sua vontade, inchnada 
sempre a transpol' a.s barreiras 
legais. Sob o govêrno de gabin::
te, êsses ft·eios e contrapesos es
tá.o quanto ao Poder Executivo, 
na responsabilida-de M!nisterüil, e, 
quanto às Câmara:s Ltegislativas, 
l10 d!ssolução do Parlamento. Com 
o govêrno presidencial, onde não 
~e:.dste ·nem o a pêlo das maio1·las 
pai·lamentares para a Nação, nem 
a · responsa.bilidade · parlamentar 
dos .1\!!inistroB, a garantia da m:~ 

dem constituciom\.1, do equ:líbl'io 
constitucional, da libcrda<le cortsti·· 
tucional está nesse templo da Jus~ 
tiça, nesse invioláve~ · · sacrário d~, 

l•ei, onde a consciência jurídica G.o 
Pafs ·tem a sua sede suprema, o 
seu refugio ip.acessível, a sua ex
pl·esão :final''. 

Com o advento da n:tadura, que se 
instalou no BrMil ·ele 1930 a 1934 e se 
reinstalou· em 1937 para só sair defi
nitivani•ente em· 1945, com o advento 
da, Ditadw·a. astutamente titulada de 
democracia autoritária, como não se
l'ia de est;;:;aÍ.ihar. m&.is precária se 
tornou a posição do Judichíl'!o, que, a 

. bem dizer, perdeu a sua caractcrí.s_ 
tica original de um dos órgãos d•:t f;O · 

berania' da Nação,. transformado qu~ 
ficou numa mera carr-zira de funcio
nários. públicos togados, sujeitos à 
exoneração ou aposentadoria arbitra
riamente decretadà nos têrníos do ar~ 
tigo 177 da Carta outorgada a 10 de 
novembro. De então para: cá, nada 
restot~ fazer c·ontra o Jud:ciário. Re
duziu-se ou aumentou-se o núm•ero de 
membros do$ TribUnais de acôrdo com 
as conveniências inconfessáveis do 
Chefe ·da Ditadura ou de seU!) 'Delega
dos nos Estados; declararam-se insus_ 
cetíveis de SleU exame as maioree c 
mais iÍnportantes questões que se pc 
derlam .formular, em nome dos direi .. 

tos individuais e das liberdades p(t .. 
blicas; . excluiu-se · de sua competência 
o conh•ecimento ·de matérias de Direi .. 
to privado, que passaram a ~~r juris
dição especial, a serviço da qual se 
puseram leigos ou mal entendidos na 
vasta seara das letras jurídicas; reti
rou-se de · súas atribuições o julga. 
m~nto de várias infrações penais; em 
suma , neste · período sombrio da nrusíl 
existência republicana, ·prepararRm-!:e 
e manejaram-se contra o Judiciário tô
das as armas 1ncUspensiveis à destrui
ção de suas prerrogativas constitucio
i1ais como um dos órgãos · da soberania 
nacionoJ, prerrog·ativas, que se fincrr
vam nas garantias da vitaliciedade, da 
inamovibilidade e da ·irredutibilidade 
de se1is provzr;tos. E assim, e neste · 
and:n·, ::tr.::l.bamo::; por ver, constante
.cnente, que os ::tcórdãos do Supremo 
Tribunal Federal nada valiam oem 
fac . .e do Poder· Executivo cloublé de 
Leg:slativo. porque êstes os pulveri?:H
YEJ.m com -decretes tevalid-antes dos ates 
ou. leis dcr:.1arado:3 por aquêles de in .. 
constl tnciona is. 

D~~nto de tudo ~sso a que tivemos a 
d esventura de assistir foi qtte, por mais 
ele wn n. feita, no desempenho da mL 
nlla atividade profissional de· advog·a
da, tive ·ensejo de lamentar, da ir:
IJÚna judiciária., no meu Estado n ·J
tal~ a má sorte dos qua serviam à n ü i

gistratura brasileira naqÚeles dir-. s 
trevosos, porque, aniquilada a ind:'
peúdência do Poder Judic!ál'io, iln~ 
possibilitados estavam :de acudir aos 
sum:erncs int::? rê,s,<;es da Justiça. 

Pass::>.do, jã agora, o período br:t
moso~ ~enhora a Nação da posse . de 
si mesma, cumpre-nos, como seus re~ 
presenta.ntes, nã\l deixa~r em o1vídio 
que é impres-cindivel reintegrar o Ju~ 
diciário na plenitude de suas funcões, 
restituir-lhes todo o âmbito de suas . . 

atribuições e competência, repô·lo na 
inteireza de sua tra.cticional esfera d€ 
ação e movimentos, levantando em sua 
def{)sa barreiras tais e tão gigantes
cas, que, de futul'O, lügar não lla.ja 
})B.!'a sofrer intromissõeiS quaisquer tio 
E:,:ecutivo ou do Legislativo, à fôrça 
de nenhuma iniciativa direta OL1 incli~ 

l'etamente nlane.iada. mercê dos camj. 



chos p:Olítico-'Pal'tidários ocasionais. 
Ir:npõe-se, d,ess'arte, sem quaisquer 

r~eios, que, por todos os m~ios no 
ncss·o -alca:1ce, cerquemcs o po':ler Jn
cticante de tôd.as as garantias acau
te~atória:s d·e sua SCib:re·vivência, do 

pl'estígio de sua.autol'idade, da intan
f?;!.bilid&de de suas decisões, certo~ de · 
que, se de raro em raro um ,Jniz ou 
Tl'lbunal incide em êno e dêsse êr:..-o 
o:cmlta algo de malefício, maiores, 
muito m:dcres e de graves conseqüên .. 
das fàcilm:mte previsíveis, são os dis· 
túrbios a que se expõem as sociedad,:!S 
:::ervidas po1· uma magistratura togad:1 
a que se deneg::>.ram os requisitos es
sênciais ao. m~erci-ci.o regular de dUa 
st:blime missão. Não foi · se:1ãu tendo 
€ffi vista isso mesmo que o Go!1s21hc:i
ro Ruy Barbosa, combatendo o projet.() 
d~~ lei eE:~ecial regulador[!; da respm.l
s::~ bilida.de dos Juízes pelas sen"'.Bnças 
que pronunciassem, disse em b:·::~hante 
pág-ina· de comentários: 

"Os tril:f'unais não usam es:n:das. 
Os tribunais não dis:Jõem do Te
scuro. Os tribl:nais nã-o nomeiam 
f • , • 0 t "b . _. I uncwnanos. s n u.na1s nao e:,s·· 

· colhem Deputados e Senadol'e13. 

Os tribunais não fazem Mi.nistr::1s, 
não distribuem candidat.'JS. n::í.o 
elegem e ·des.:!legem Preskten':~s . 

Os Tribunais não comandam miF
cias, exércitos, esquadras. "NLs, 
é dos tribunáis que se ter~sm e 
t!·emem os sacerdctes da imacuh
bilidade republicana." 

Vejamos, ad·emais, que a necessidade 
de . fortaleeimento dô Poder Jnd:ic1á
rk~ não · é coisa que se tenha ,:;ncan:
c:iào, ape!1as, no Brasil·, à fô!'ça d e 
p:·et2xtçs m on1entâneos da ;;oH-; i:<:~l. 
p:::.rtidária. Se. ccmsultarmos o "Feqe
relista'.' com qu.~ Hamilton, J.:ty e 
J t: ff::::rson coment:uam a C011st.itui;:ãa 
nnrte -am·ericana, lá encon tri1rern:JL{ 
o i::s ;:rvado q-de "o Judi~iário é o m ais 
f:t<.~O dcs três ramos do Poder e, cO!'l
.scglüntemente, o n~.enos prbpr'!1:.;o a 
Hsurpar, não tei!1o .influên c\?., rrlg"unm. 

. s~bre a espada ·?u a b6lsa. públ j.crr, 
na,o podendo, n..ssnn, tornar n~El":uma 
d~:libe!·açào n.tivn. e de:.;end~.mdo, n tó 
afinal, . elo Govê~·ao p:na a exccucã~1 

das móm·ias sentenc::ts". 

A. experiência colhida, no dtcurso 
de cinqüenta e seis anos de' nossa. 
vida republicana, está, p·ortanto, a 
aconselhar-nos a adoção ele quantas 
meddias sejam possívéis para obstar 
que . o Poder Judiciário, mediante 
qualquer que s2jam os instrumentos 
das excbgitações tendenciosas, se tor-
111} alvo de. diminuição detrimentDsa, 
I"Ul desincumbência de ·sua magnífica 
e insubstituível tar~fa estatal. · 

Que é que pret·endo, afinal, neste 
passo, advogar em pi.'ol do Pcder Ju .. 
diciário, para livrá-lo das investidas · 
dos outros dois ramos do Poder Públi· 
cc? indagar-se-á. 

E lego . r2s:;cnderel que, e!~ fa•;Jr 
déle, nunc:1 se rzclB.mou senão à cs· 
tritame!lte. p!·-eciso, para que a nin 4 

guém hltass·ê, n~.s hm·as d~ bquieta
ç&.o e O.esasrossêgo, em que só a Jus
tiç:1 é ca}.:mz de prover com acêrt::>. 
Ainda agora, é muito pouco . o que, 
em be:1eZício comum, para êle 3e r·e~ 

quer. Entendo, em síntese: P!'imeiro 
- que o nílmero de. membros do su
premo Tribunal Federal deve ser fi~ 

xado no texto constitucicnal, per . que 
SP. evite que, movic:o por inspi!.1ÇÕ23 
sabalternas, o Govêrno, pela sua m2.ió
rla p:1rlame~i.tar, tente e alcance argu .. 
mentar ou r-eduzir ê·.sse número, a fim 
d~ assegurar-se a situação· ·desejada, 
ncs julgamcnt·o3 de c::tusr.s qne n:~em 
relações entre os indívíducs e o Es
tado. Convém assinalado que a nos.S:t 
Carta Constitucional de 1891 determi
nou que· o Supremo se .comporia de 
15 membl'OS (art. ·56) , determinação 
que desapu,rec~u no Estatqto de 1934 e 
assim permaneceu no diploma outor
gado em 1937. 0 3 inc::mvenientes dess.1. 
omissãa têm exen1plos bam d~sa'gra
dávels, nãu só no Brasil, ma1; até nos 
E~.ta.dos Unidos, onde, CCJTJlo alude Car
l;:,.s M a:dmiEano: 

"Cong-r-ess-o e Presidente, con
jnga.dos, mndexam, m3.is de um~ 
vez, t1e caso p 2nsado. a orient a
ção d 3. Có!·te . Líncoln pars. Vên
cer a oposi~ão t en:1z . qu~ fazh a. 
maglstratura suprem:1 aos se1.IS 

atos de gr ande energià humanit~
ria, conseguiu que as câmáras 
e~va.ssem D número de .Juizes. a 



- 23'7 '-

nomeou homens da sua confiança; 
filhos . dos Estados do Norte." 

E acrescenta Carlos Maxim1liano, 
citando o Duque de Noailles: 

· "Várias vêzes, a legislatura ~ri
ou ou suprimiu lugares na· cõrt~ 
mais alta, e sempre por motivos 
polit~cos. 

Estando em luta, em 1866, com 
o Vice-Presidente em exercício 
Andrew Johnson, sucessor ue 
Abrahão Lincoln, e . devendo veri• 
ficar-se uma vaga, o Congresso 
deliberou qu~ se não preenchesse 
esta e mais duas no Tribuna!, a 
fim de privar o Chefe . do Estado 
da Faculdade de . nomear um amJ
go, ou melhor, algum indivídl~O 

, oriundo de Estado do Sul". 

Em Vf:Z · dos dez, a Côrte viria · a 
ter sete 1nembros. C nún1ero de Jui
zes foi fixado em seis em 1789; P.tn 
sete, em 1807;.em nove, em.1837; em 
dez, .em 18G:3, em sete, em 1866; e em 
nove . em 1869. 

Entre nós, inexplicó.veis foram e 
são as razões da reducã.o dos tn~m

bros .do· Supremo. Tril)ttnal de 15 P8.4":l 
11. Melhor direi qu~ se não exnli
c~rani e.;sas razões, porque de fundo 
totalmente inconfessável, sabido que 
é que se avolunia.m na Secretaria -da. 
alta Côrte ou em poder de seus Jui
ze~ -durante ·anos a· fio, dezenas, se
não centenas de feitos, procedentes de 
tôcias as circunscrições do f ôro IJru
sile:ro, à espera. de · julgamento, por
que. a tarefa em muito sobreexcede 
a capacidade dos que dela se hão 
de desempe~har. Vale diz~r. por con
seguinte, que as razões confessáveis 
seriam e são pelo aumento · do nú
mero de Juíz~s. e nunca pela sua dt
minuição. , Segundo - que, Pilt·a 
maior segurança da· própria indepen
dência do Poder Judi(f,árío, é de nu:;. 
ter verificar a magistratura em tocto 
o País · dar-lhe uma só organização, 
porque dai resultará a libertação dos 
Juízes e tribunais estaduais da influ
ência dos podcr~s locais, . evitando, ao 
mesmo passo, os males de uma juns
prudênc~a variada, divergente e desa• 
Justada, em virtude de d~ssidentes in· 
terpreta.ções dos textos legais. A tmt• . . 

ficação da magistratura, ao entendi
mento do Cons. Ruy Barbosa, se im• 
punhai porque. · 

"Entregue ao arbítrio dos po
cl2res locais a magistradura ba1· 
xou, moral e profissionalmente, 
de nivel. Profissionalmente, por
que os . magistrados estaduais não 
têm h01·izonte. As suas funções mal 
retribuídas, a sua estabilidade 
pr~cária excluem, em geral do seu 
quadro as melhores capacidades. 
Moralmente, porque · abandonada 
aos interêsses da província, às suas 
revoluçõ~s. às intolerâncias dos 
seus partidos, a magistratura lo
cal tem de acabar resignada ao 
papel de instrumento político, e 
vegetar nessa condição desmora
lizante". 

E, continllando, Ruy concluía: 
•· A constit'Qição, portanto, devo-

ria ser r~ formada: 
1. o - para que se unifique · fJ 

dir-ei to âe legislar sôbre o proces
so; 

· 2. o - para · que se wlifique a 
magistratura". 

Muito me apraz referir neste ins
t'rmt~ que o primcil:o objetivo já fot 
alcançudo, por isso que temos hoje o 
direità processual unificado. Resta
nos ainda, porém, promovér . a un1f1-
cação · da magistratura, . como tam
bém o queria o inexcedível diagncs
ticista dos males da Eepública, des
ta Repúblíea que êle ajudou a fundar 
e pela qual bat::tlhou contra· tudo o 
que · se lhe afigurava propicio à cor
rupção· do regimen. 

Senhores Constituint~s. não me 
e.sca,pa ao conhe•ciínento quanto se 
dissera, no seio da Assembléia · Cons .. 
tituinte de 1934, em favor da idéia 
unificadora da Justiça e do que em 
contrár'io também ali se sustentara. 
Vejo nesta Hustre Assembléia indivi
dualidades· marcantes que se puséram 
de um e da outro lado, nos debates · 
então travados neste recinto, ·todos 
êles, inquestionàvelmente florões da 
inteligência brasileira, a serviço da. 
nossa cultura jurídica. 

Permitam-me, contudo, os que, 
àquele tempo, divergiram do pensa-
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m~to unificador da magistrattn·a e 
O$ que agora. também dêle discordem, 
escudados nos mesmos mptivos, -que 
eu declare, sem rebuços e sem temer 
contradita, qua tais motivos, ontem, 
como hoje, desprevalecem, se desftt-
2íe-~ e ae diluem qiante de. 4Tiperu~ivos 
mais fortes que estão a aconselhar· n 

. unidade do apa1êlho judiciário. 
Est.adearem os seus opositores, em 

1934, entre os quais o notável jurista 
Sr. Dr. Levi Carneiro, que descon
. vinha a unificação, porque dela pro
. manariam maior fôrça e prestígio 
para o Podel·- Federal e tam bám por-
que d-ela a.dvil·iam novos encargcs 
financeiros à União. Não vejo como 
se fortalecesse mais o Pode1· Federal 
pelo simples fato da unificação da 
magistratura, desde que fon1. de dú
vida é que o Pod-er Judiciário é um e 
l'mioo, em todo o p3.ís, põsto que mais 
de uma seja a magistratura que a êle 
se~:ve. Quanto à sobreoneração finan
ceira. que acarretal'ía a un!ficação aos 
cofres federais, confesso q1,1e não me 

· pr>.rece sequer motivo examinável no 
·trato de tã>o transcedente questão, até 
porque tôda a gente sabe que 9. \Jnião 
tem si.do até aqui o maior polvo das 
rendas púbUcas em comparação ao 
que arr$·ca.d.am os Es'ta.dos e, m~tito 

al;>aixo dêstes ainda, os Municinio.s. 
Ora, se a União é, como tem si·do, tt 
maior arreca.d~'<dora, a ela: devem pe ... 
sar maiol·es encargos, e, por mais (lue 
êstes· cresç.8;m, restam-lhe sampre · os 
meias de prover, desem]Jaraçadament~. 
as necessi.da,qos acaso ctescobe1•tas, sem 
as ·restrições il-.1pcstas aos Esta à os, · 
CG!:P.O até agora se há ve;:ific!ldo. 

Isto pôsto, não atinl ond·e esteja 
a relevância das razõe,;:; dos que s2 
contrapõem à úni.d::~.de <.'a maglstra
tura, . tão lôtJ:do~·cs~m8nte pro:pugnrc rJ.íJ. 
p~lo Cons. H.uy B3.r};osa, que j :::.mc:us 
se teria p!'cposto a defendê-la, s~ lh :: 
'{>ar3ca-.ss-e ab;:o:cvente da auto~1o:min. 

ti~$ EEtU·QQS e bfensiva de m·incíp~G3 
fur,;~amentais C:. o re2:ime. 1 

Ent · terce!ro lugrs, S1·s , Const:lttl
intes, L:'Uero encan~er ~ nece.sslctade 
de uma justiça do trab:11ho togada , 
em todos -~ graus. Náo se comm·e
·ende que ccn'ttinuemos a m~nter iuna 
justiça tr2.J::alL"t.sta sorvkla, em g:ounde 
parte. por leigoS'( n em tampouco que 

o Conselho Na·c:iona.l do Trabalho 
constitua uma. ill.stâncla pa~·a julga
Jne.nto das cntlMs ent1·e putt•ões e em
]1l'egado.s. Como já o acentuo\1, em 
incisiva oração neste recinto o ilust1•e 
S:. Dzputr..do Plú1io Ban·eto, é po
sitivamente contri.stador o que o,corre 
no seio cie.ssa JustiçCI.,, qua11do se tn'.t::t 
não· só de jÜlga~nentos perante as 
Juntas de Conciliaç~o assim · também 
de julgamentos perante os Conselhos 
Regionais, em cujo seio figuram 
cidadães a~olutamente alhelos à 
doutlina jul'idica, da.í resultand.Q de
cisões que, sôbre conflitl.ta.rem com os 
mais cómesinhos prindpíos de direito, 
aca.rretam, uão raro, prejudiciais re
sultantes ·à. economia priva:Q.a. 

Pocte .. se afirma1•, sem e~o.ge1•e.ção, 

que menos de dez por cento rlDs 
decisões das Jtmtas de Conciliação e 
ctos Conselhos Regionais são fav~

ráveis ~os empregadores, e mais de 
90 % são p1·onunciadas em l:>eneflcia 
dos empregados, mencs pol'qué a e"tss 
a;,sistam direitob do que pelq prc::
suposto de que a Justiç;a trab:Ilhh:;t.a. 
st? instituiu pa1·a satisfa:;er a tâdas as 
suas p1·ztensões. 

O SR. FERNANDO NOBREGA 
Não há. organizaQão mais defeituosa 
do que essa jw.;t1Çll, porque nem Q vo. 
gal dos empregadores vota, n.em o vo .. 
ga! dos empregado~. Aceitam a deci
fJão do juiz 1wesidente, que, em ge:rr.l, 
é escolhida pela critério partidário. 

O SR. ALOISIO DE CASTRO -
DE-vo d~clarar a V. Ex.a que SO'll a.dvo .. 
r:rado bá 25 anos n?, minha terra natal. 
Co-mparec1, porém, uma e úp~ca. vez a.o 
'I'ribunal trabalhista, para nunca maia 
vo1tnr, em virtude de uma decisí,\o da 
Junta de . Concilia(}ão. 

Q SR. PLINIO · :BAR~ETO ....-. !aso 
tom acontecido a l!ll.1.itQs advogldos. 

O SR. ALOISiO DE ·CASTRO c
No fim de co:::1tz. r: , a t al se tem mesr.nq 
r estringido essa Jn~tl.ça, que se oro~ 

nuncia em nome de U111{1 ordem ~l!"l"' 

nõrnico-social, co~no se, acaso. essa r.r ... 
clam não períelitatse aos repetidos 
cho:;tues l'es'l)lt/lntes, de desequUp:~r:o'.l 

· provc.cados por ctcnisõcs que se alh~~Jo.m 

cl::~ iúterê.sses vitais ao d~senvolvim~n
to da economia geral. 



tJtge, por eonseguh1te, conferir · a 
juízes togados a. Justiça trabalhista, 
juízes a · que ·· se · defiram as mesmas 
garantias asseguradas aos servidores 
da Justiça comum, juizes que gozem 
de estabilidade, de il'rectutibilidade de 
venclmentos, de inamovibilidade, in
teiramente a salvo ds.s deliberações ao 
Ministério do Trabalho,. e· cuja inves" 
tiQ.ura inicial se processe mediante 
provas de habilitação e concurso. 

O SR. PLINIO BARRETO . - Essa 
é a boa. doutrina. 

O SR. ALOISIO DE OASTnO -
Em qua.rto lugar. po;nho a questão re
lativa aos vencimentos da magistra~ 
tura. O velho princípio constitucional 
da independência do Poder Judiciário 
ao invés de constituir um brazão, con
verter•se-á em supremo sacl'ifício mo
ral, enquanto não atribuirmos aos 
Juízes uma remuneração à altura d~\s 
suas necessida:des. Refiro-me, prind
palmente, àqueles que exercem a JU
dicatura nos Estados, à exceção, ape
nas, talvez, de São Paulo, Como nos 
dema~s :Estados do Norte, os Ju~s e 
Desembargadores na Bahia . ~ão UJ.Ç!J 
pagos, como sempre o !oram, e, neste 
mom.e:nto, pior ainda o são, em vir~ 

tude da. chamada care~tia da vida. Os 
vencimentos que lhes . têm si?o fixactJs 
não bastam sequer p~ra satisfação dRs 
exigêncitls pr1n1árias à Stl'bsistênda, 
quando chefes de num::l'osa !.q.mília. 

A maioria dêles vê-se 1mpossib11i!·a
da, de adqu!.tir livros, à falta de re~ 

curso,:;, e dessa jmpos;;ibilidade cons':"' 
ternaclora advem, 'contràriamentc·, o 
desnível da cultura ~:los nossos m:lgis
trado~, imp~cU.dos de accmpanha1·não 
ió a evohlção da. doutrina jürídica ma,s 
rd:é a juri.sp!·udência dos dmne-is 1'ri
bmuüs dó País. 

Acompanhrrl1do, p(;las colt.mas C.:o 
1'Dit\rio da A~cembléia", os trapn.lhc3 
da Com!ss5o Constitucional, li, nun-~a 
de sue.s últi;m2s edições, sç núo incido 
em e:1x:.:mo, que, no seio des~a Com~r, .. 
s.?,o. se ft{an, em artigo, o c::-itório (J:t 
r~m;.~n~;;:'?.çf.o c~os Dzs~mb?.rgr..dcres à 
b~~c 2 15 <!os Yi'~ ~-:cirn:;ntos r..'hib~iidcs 

an3 r·,:t~.~~l ! 2troz dJ E:ur)r -~l11~ T:·i1J:l1~:~,l 

bretudo, intei1•amente arbitl'ária. Quer 
parecer-me~ Sl'S. Constituintes, que o 
pon:to de pa1'tida, no caso, devera ser 
o subsídio dos Governadores ou Presi
dentes dos Estados, subsícUo que é de-

· terminado, via de l'egra, pelas Assem
bléias Legislativas, tendo em ·vista a, 
renda dos respectivos Estados. Na Ba
hia, por exemplo, é extrannável que os 
Desembargadores percebam, apenas, 
metade do que percebe o Chefe do Es
tado, em favor de quem se estipulam. 
ainda . verbas de representação e ma
nutenção, que os libertam, 'nteira
mente, de quaisquer dispêndios outras 
:raspeitantes à moradia e alimentação. 

Entendo que acertadamente anda:rá 
:P.. Assembléia se substituir a disposi
ção do ante-projeto, no particular, por 
outra em que se declare que os van
c1mantos dos Desembargadores não 
serão nunca inferiol'es a 3/~ do subsí~ 
dio fixado para os Governadorer; dcF:; 
respectivos Eatados, a cuja. arrecada
ção devem, antes de mais nada, aten
der, notadamente se Láo vingar a mi
nha proposição relativa à unif!ca;:úo 
da Justiça. 

Incluo, afinal, no rói das minhas 
ccnsiders.çqes o que diz respeito à -com~ 
petência do Po-der Juc;Uciário, compe
tência que, até então, se btlE-cava cer
cear, re.string!r, delimitar com as cha
mac'i[\S que~tões políticas. Po!·que o ato 
do Executivo au o decreto legislativ,, 
envolviam aspecto político, argüia-~2 a 
incompetência do Feder Judiciário. paxa 
obstar que por ê.ste fôsse p;.·oinmciads. 
a ile-galidade ou inccnstauicitm.alidade 
que os viciassem. Arma perigpsa E~ .. 
pu:nhada pelos CllefeJS de Estado e pe
Jg~ ma.iorias p:u·Iamentares, comlJG.,t;:: .: 
ra,m .... na sempre .Ruy, no Brr...~~l, e 
CountrymRn, n:;s E;sta.dQ3 Dnictos. O 
primeiro, em sil!.tcsç feEz) :mskntou: 

"Mas, ccl-n.o qt;er que s:;ja, e s2-
jn. como fô1· Senhores, o que .rüo· 
t em dúvida nenhu!J:l..a , é qne a nte 
as dispcgir;õ~s com;titt<c:o::rais, cujo 
te~cto ff!!l.i do SuprEmo r;rri~:n~nl 

Frd1?r:J.l o jp.ízo rle últim!l instfm .. 
ci3., nc.s pL:iks on.::le f!.:ç argülr:::m 
de incc~,,stitucionalid8.d·2 ates p:·~ .. 
sidenc~~ ~s no lsg!slativo, êsse Tl'i
bunsl é o arbitro final d2.:s:::s 
q;.:sstõ::s, o julz e.-;clusi v o da :::;u:J. 
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compBtênCia 111esma: · êsse 'fl'ibu
ual nã'o pode estar sujeito, nos 
se'..l.S membros, a responsabiEdr.dc
pcr decis{les Pl'Oferidas no exerci
cio de serú.elh:nte autor1dr.-de; ê~~>e 

tribunal, nas scnt::Ú1Ças que, em 
no1ne dessn. a1..1tcridad~ pronunciar, 
tem o mais ab::;o:uto direito. a vê
ks ncatat~::.s e observaclas pcJ.J.r-> 
out!·os doi::; po:::t~r·:::·s". 

E. por Sl<a . nz, C c Ll.llt~·ym::-..i.1 qcn~
v:;ou: 

''Não hi e;;:::<pc:.f~o cu exclm.S.o 
co~ltra cs ca.scs Qtc(' ~~ przsen t :w.1 

· ouestões de natureza polít:ca ou 
Énvoln.m atos oÜci:.üs dGs ramcs 
pc!iticos do gcvê2'!:.o. Qüando quer 
qÚe se impugnarem msdidas polí 4 

tks.s, legislr.tivr.s, executivas o Ll 

. admíni:::trr..tivas, m.:m pleito let;:~-:.1. 

como caw;a. pl'Ó)drtu de um~ le:.;ão 
donde re;;ulte chmo, aleg~mdo-:,:u 

que tais mt:did:ls nlo s?.,') aLltorl~~t~ 

das pelr.s h"is do P~~ís, cu as trans-· 
g:r·idem, êsses atos se tornum 
~ujeitos ao cGnhecimento da ju~t~
ça: entendendo-se que, ou emanep.1 
do Presidente, ou provenham d o:;_ 
SE:US subordináclos, ou sejam dil'~:' 

ta·ll1ente a.uto.rizudcs p-slo Congres
so; i.rrvestido está o ti'ibu.nid de ju
risdição, para, 11.:1 lide pênd·~nt~. 

.c_.~ · direito ou cqnidad~. c a~ o -e h 
<:·nvo1V8. ê.sses a:t.c-3, quanto à sw~ 

c6nst.itucionalidade, investiga·r ' e 
dwidir se são válidos ou nulos. O 
uc.e·ncir.l. pz.ra existir u jurl&diç8.o, 
é, mlicamenie, que uma pcss t.~a 

idcnes, como âutol'a no pleito haja 
sido lesada ou prejudicada - por 
certo e determin!?.do ato oficial, ou 
do govê!'r:o e com êle se · averigpe 
t:zr-se corüravbdo a ConstitL~i

çáo''. · ..... ~ ............................. . 
A ccnclusão ge:·[tl, portanto,_ po

de-la-t=mos enuneiar nêstcs têr-
mos: as -lides políticas vêm a eatr 

scb a competência do Pode:· Judi
cial, tôda a vez que envolverem a 
que2táo de se o ato, que se discute, 
do Poder Executivo ou Leg!slati
·vo, infringe ou não infringe pre
ceito da Con.stituição". 

A ca.rta outorga-da a:10 de i1ovemhro 
de· 37, Srs. Constituintes, e com _elas 
diversas leis ordinál'ias ultrapass:uam 
a tudo ql~9.nto, no particular, se ·hou
y:;ra ante!·iorment3 feito para cercear 

' n. competência do Feder Judicit.rio. 
}ia carta nludida, estabeleceu-se, per 
cxcn;.plo, qu~ cs a~Ds do Ex~cutivo ba-:
s:::?.clD3 l'}.O art:go 177 eram insuscêptí-
veis de ex~une pol' parte dês3e Poéler, 
Cfl:e .iá pel::>. Constitttição de 1934 flcaw 
Lt inY[l:;dido de conhecer de ~tos do 
go·v~n-:o provisório instituí-do .em 1930, 
pc:-que os ap:::ovúa a Constituinte 
a:r2. v és do · r.rtizo 18 das. di3posições 
trandt.órir,s dessa últí ma carta. 

• 
Não me11os ehc-cJ.ntes .são os cor . ..t-eú~ 

á.o:; de ~:-is ordinál'li<s de sentido veda .. 
tório a pretêxtn de seu carMa. po .. 
ht~·t,). 

Sz·s. Constituint::·~;: Concluindo. esc;:~ 
s~e;intas eon:üdera(;õe:> clerr-edor l1Ó 
PoJer Juõ.iciá!·io, .(i).lel'o ~ignificar-lh·::s 

que, neste insts.nte, a minha maic:; 
prec-cupação está em quE-. a Nação óe 
fut~ro, repouse na ::;egurança de 'ltl~ 

co.ntra ntos de arbitrio elo Poder ,ri;::ce
cntivo e ::1:s inad.Vertéücias das maio:éins 
no Parl~-:.mcnto haver~ o Poder Jwii
CHU'lO, . p~ra os requerünentos indís~ 

pensá.véüs. Para isto, é de mister que 
bein lembrados da::; lições tão. póuco 
li;wngeiras do pass~do, confiramo~ !.io5 
agentes do .f"ocier, Judiciário tõdas zs 
garantias que a experiência nos tem 
aconselhado, abstraindo-nos das po
slçõe::: partid:il'ias em qm nos col,).?!1• 
1.:-J.'::J:: nesta emergência, porqt:le, · gover
no hoje e oposição .~.manhã, caref_:0 .. 
mos viver possu:íd_os 'la convicção i J.18-

balável de que .sejam quais forem · as 
circunstânci~s. para nós e· para catta 
tan elos brasileiros que aqui repres~n
tamos, nZ.o faltará. jamais a jt1.sttça 
dos nossos Tribur ... ais, aentro no te 
gime presidencial que ac..Jtamos, como 
refreadci.ro dos abusos do~ outros d:JL5 
poderes do Estado. (Muito bem; mu2- · 
to ·bem. Palrnas. ) 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a hora do expediente. Vamos passar a 
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ORDEM DO DIA 

Comparecem ma:s 169 Senha ;:es 
· Re;rcsentantes: 

Partido Social Democrático 

Acre:- Castelo Branco: 
Amazonas: Alvaro Maia, Valdemar 

Pedrosa e Leopoldo l'eres. ' 
Pará: Duarte de Oliveira e Lamel

rclr Bittencourt e Moura Carvalho. 
Maranhão: Ciodomir Cardoso, Vlto

rino Freire, Odilon .Soares. Luís Car
valho e José Neiva. 

Piaui: Sigefredo' Pacheco.. · 
Ceará: Moreira da Rocha. 
R. G. N arte: .Qeorgir .. o A vellno e 

· Mota Neto. · 
Pernambuc"o: Novais .Filho, Etelvluo 

Lin:s; Agamemnon Maga:ihães, Jarb!ls 
Maranhão, Oscar Curneiro, Costa 
Pôrto, Ulisses Lins, F:erreira Lima c 
Barbosa Lima. 

Alagoas:: Góis Monteiro, Silvestre 
Péricles e José Maria . 

Sergipe: Graco Cardoso. 
Bahia: Lauro de . Fré1tas, Fróis da 

Mo ta e Luís Barreto. 

Paraná: Flávio Guimarães; Roberto· 
Glasser, Munhoz de Melo, Lauro LC•· 
pes, Aramis Ataide e .Qomi Júiúor. 

Santa Catarina: Nereu Ramos,· Ivo 
c!~Aquino, otacílio Costa, Orlanc.~o. 

Brasil e Roberto Grossembacher. 
R. G. do Sul: Erntsto Dorneles, 

Adroaldo l\4esquita, Brochado da Ro
cha, . Elói Rocha, Teodomiro Fonsooa, 
Damaso Rocha, Ante:ro L..eivas, Sou&a 
Costa, Bitencou~t Azambuja, Nicol~u 
Vergueiro e Pe~o Vergara. 

União Democrática Nacional 

Pará: Agostinho Monteiro e · Ep! .. 
logo Campo~. 

Maranhão: Alarico Pacheco e An
t~nor Bogéa. 

Piaui: Adelmar Rocha. 
Ceará: Gentil Barreira, Fernandçs 

Teles, José de . Borba, Leão Sampaio e 
Edgar de AriT.da. 

R. G. Norte: Ferreira de . Sousa I 
José Augusto, e Aluisio Alves. 

P:1raiba: Adalberto Riteiro, Arge
miro de Figueiredo, João úrsulo, Pli~ 
r-io Lemos, F'ernando l~óbrega e Os
mar Aquino. 

E. Santo: Atflio 
Lindemberg, Alvaro 
bal Soares. 

Vivaqua, Carlos Pernambuco: Lima Cavalcanti, 
Castelo e Asdru- · Alde Sampaio, Jo.ão Cleofas e G1l-. 

berto F'reire . 

Distrito Federal: Jonas Correia, 
José Romero. · 
·· Rio de Janeiro: Pereira Pinto, Amá. 

:ral Peixoto; Eduardo Duv~vier, Heitol' 
Collet, Bastos Tavares, Erigido Tinoco 
e Miguel Couto. 

Mir~.as Gerais: Benedito Valadares, 
Juscelino Kubitschek, Pedro Dutra, 
João Henrique, Wellington Erandf1'>, 
Joaquim Libânio, A .. tg'usto Vieg~s, 

Gustavo Capanema, Celsc Machado o 
!Jair Tostes. · 

São Paulo: Antônio Fe:llciano, Césãr 
Costa, Martins Filho, Co~ta Neto, José 
Armando, Lopes Ferraz ·e · Jo§.o Ab
dala. 

Goiás: Dario Cardoso, Caiado Go· 
dói, Galeno Paranhos e Guilherme 
Xavier. 

lVI. Grosso: Ponce · .. te Arruda, Ar• 
gemiro Fi alho. 

Alagoas: Freitas Ca-valcanti, Márlo 
Gomes· e Rui Palmeira; 

Bahia·: Luis Viana; Clemente Ma
ri~ni,. Rafael Cinctu·á, ,A.liomar Ba· 
Ieeiro e J;?.ui Santos. 

Distrito Federal: Hamilton Nog,le~· 
ra, Hermes Lima, Euclides .. Figueiredll, 
e Jurandir Pires. 

Rio de Janeiro, Prado Kellf, Romão 
Júnior, José Leomil e Soares Filho. 

São Paulo: Pa~lo Nogueira. At Aa .. 
reli ano Lei te. · 

Goiás: Jales Machadú. 

M. · Grosso: Dolor de 
Agrícola de Barros. 

Andrade e 

s. Catarina: Tavares d'Amaral, To
más Fontes. 

R." G. Sul: Flores Wa. Cl.l.llha. e Osó· 
rio Tuiuti. 
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Rt1~Mêo Trabalhis:ta .JJr:asHeiro 

Bahia: Luis Lago. 
Distrito Federal: R1ú Almeida, Ben

jamim Farah, Vargas Neto, Benício 
:Pontenele · e Bae·ta Neves. 

Rio de Janeiro: Abelardo Mata. 
São Paulo: Hugo Borghi, Guarnci 

Silveil·a, Romeu Fiori .j Berto Condé. 
Paraná: Melo Braga. 
R. G. sul: Artur Fischer. 

Partido Comunista do Brasil 

:PernambtlC.;o: Gregório H e z e r r a, 
Agostinho Oliveir~ e Alcêdo Coutinhc. 

Distrito Federal: Carlos Prestes, 
João Amazonas. 

Rio de Jàneiro: Alcides Sabençr:,. 
São Paulo: José. Crispim, Osvaldo 

Pacheco, e Caíres de .Brito. 
R. G .. Sul: Trifino Correia. 

Partido Republicano 

Pernambuco: Sousa Leão. 
Sergipe: Durval Cruz. 
M. Gerais: Da.niel ele Carvalho e 

Artur Bernardes. ' 

Partido Popular Sindicalista 

Pará: Deodoro MenC..onça. 

Pw·tido · Democrata Cristão 

Pe:tnambuco: Arrud:i. _ Câmara. 
São Paulo; Manuel Vitor. 

. I 

Partido Republicano Prog1·esstst a 

R. G. Norte: Café · Filho. 

O SR. PRESIDENTE - Acha.-se 
sôbre . à Mesa requerimento contendo 
matéria urgente: O Sr. Deput1lrlo 
Batista Luzardo solicita licença para 
desempenhar a missão diplomática ele 
Embaixador do Brasil junto ao govêr
no argentino. 

O parecer da <'cm:[:i:ão de J?oticla 
está assim redigido: 

A ComiEEão de Polícia, to.ma.i1-
do conhecimento elo pedido rle 1~ 

cença do Sr. Deputado Bat:ls t~l. 

Luzardo, a fim de que possa al
1

jei
tar e desempenhar a missão rU-· 
plomútica de Emb~ixador do B

1

>ra
sil junto -ao Govêrno da Repúblt-

ca Argentina, opina no sentido de 
que seja concedida a mesma li
cença. 

Em 6 de maio de 1Sf6. --: Fer
·nando de Melo Viana,· Presiden
te. - Georgino Avelino, 1.0 S ~:; 

cretário. - Lauro Lopes, 2.0 s~
cretál'io. Lauro Montenegro~ 
3.0 Secretário. - Rui Almebcia, 
4.0 secretário. · 

Em discussão. (Pausa.) 
Não hav·endo quem peça a palavra, 

declaro ence1·raoa a discu,sEão. 
Os Senhores que concedem a licen

ça solicitada., queiram levantar·se. 
(Pausei·.) 

E' concedida. 
Também se encontra eô"Qre à Mesa 

o seguinte 1·equerimetno assinado p•)l!J 
Sr. Altino . Arantes e outros ilustres 
Repres~ntantes: 

Requerendo que se consigx'la na ata 
dos nossos trabalhos um voto de pro
fm1do · pesar pelo falecimento de sua 
Ex.a Revma. o Sr. D. Frei Luis de 
Slmtana, Bispo que foi das Dioceses 
de Uberaba, . no Estado de ~inas,. e 
de Botacatu, no Estado de S. Panb. 

Sala das Sessões, 7 d,e maio de 1946. 
-- Altino Arantés. - Toledo Pisa. -
PZ·ínio Barreto. - Lycurgo r.eite F:-
:nw. Jcwy de Figueiredo. 
:José Monteiro. - Hort2cto Later. -
Gotredo Telles. - Avelino ;.,eite. 

O SR • . ,ALTINO ARANTES - ;.~3-

nhor Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Te·m a pa. 
lavra o nobre Rspn:sentante. 

O SR. ALTINO ARANTES <Pela or
dem) ('~ ) -Sr. Presidente paço vênia 
pa1•.a fala1· da bancada, 

S1·. Presidente, Srs. Constituint~s. 

os jornais de Siio Paulo, chegados es
ta manhã trouxeram a dolorosa no .. 
tfcia cl.o f;:üecimsnto, na cidade de :Eo~ 

tuca1iú de D. Frei Lufs de Sant' ,.A,.na 
cllgnfssimo bispo de.qt.<2ln cidade e dio
csse . O infausto acontecimcntó r~

percutiu profundamente na alma da 
populaçt:'to paulista que, como todos 
1-:ós, conhece de sobra as virtudes · e 

( ») Não foi revisto pelo orador, 
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·os grandes dotes mol'ais · dêsse ilustre 
. sacerdote que. dedicou smt vida tôda. 
ao serviço da 1·e1igiúo c de sua pá .. 
tria. 

Não ·era brasileiro de nascimento; 
mas ,apenas atingiu .a maioridade, 1'(~
quereu natural.ização, ao mesmo tem ... 
po que ingressava na ordem c1os Fra::'L~s 
:l\1:enores· de Sfo F'rancisco, lF~•.tk:?.ndo 
d::ntro elos conventos c dos estabeleci
mentos· daquela instituição gr.1ndes 
atos de desprendimento qu_e fizeram. 
de seu fundador o paradigma da vir
tude suprema da caridade crir.>tã. 

D .· Frei Luí.s de Sant' Ana to v e ain ... 
ri.a papel altamente simpatico por 
c~asião da luta que se desenvolveu no 
Estado do Paraná, quando as fôrçad 
legalistas, que ali combatiam, pediram 
nssistência religiosa para si e seus 
comandantes. 

O virtuoso bispo D. Duarte Leopol .. 
do Silva, cujo nome pronuncio nesta 
Assembléia com profunda saudade c 
imensa veneração, atendendo à so~ 

licitação designou D. Frei Luís de 
Saut'Anà para acompanhar aquelas 
fôrç~as. E de como êle se desempenhou 
do mandato ci'Vil e religioso, que en
tão lhe incumbiram dá autêntico tes
temunho a ordem do dia ~.ssin:.:>.da pe
lo general Cândido Mariano Rondon, 
concebida nos seguintes têrmos: 

o 

u A. designação do capelão mili
tar recaiu em Frei Luis de San
t .'Ana, que aceitou p1;ontamentc 
êsse encargo, partindo logo para 
o campo das operações, lá p~r

manecendo até o final da campa
nha naquele Estado. 

Numa ordem elo dia publicada 
· pelo Coronel Mariano Rondon 

constá o ~egninte: "Fôrças em 
operações nos Estados do Paraná 
e ~an. ta Catajina, Quart::~l Ge11:~ 
l' ?d em GuaratJava, em 3 de ma10 
clé 1925. Visita de sacerdote brasi· 
leiro. Visitou-nos hoje, em des
pedida o capuchinho brasileiro 
Frei Luís Maria de Sant'Ana, da 
Arquidiocese de São Paulo, que . 
passou dois mêses em assistência 
religiosa junto aos hospitais e 
unidades do primeiro escalão des
tas .fô1:ças. Este sacerdote, cuja 

perm~nência se pern1itiu lmlto às 
fôrças, em virtude de p~dido dos 
oficiais e soldados da União ca .. 
tólica do Exército, compartilh~.;u 

com os nossos camaradas da fren• 
te, das rudezas da campanha. per .. 
manecendo sempre desinteressa .. 
dnmente à di.c.;!JOsi.ção da tropa 
para o ministério sacerdots.l e 
conquista!ldo a 8lmpatia de todos 
pela sua cati·. )~1te personalidade. 
Antes de r~ t.:: :1r-~e teve a genti• 
leza de celebarar oficios religio· 
sos em Cascavel, Mallet e Gua• 
rapava, em sufrágio dos mortos 
desta campanha. Em suas pré .. 
dicas assoc!ou-·se à catJsa da or
dem, pregando a obediência à.-; 
leis e autoridades constituídas, o 
devotamento ao serviço público 
e a fé nos destinos da pátria',. · 

Subscreveu êsse documento o Ge ... 
neral Cândido Mariano· Rondon cuja. 
autoridade não preciso encarecer nês
te reciutà. 
D~ Frei Luís de Sant'Ana foi, du .. 

rante 7 anos, bispo de Uberaba, sen .. 
do, em seguida removido para a diocc .. 
se de Botucatú. Em ambas circuns~ 
crições eclesiásticas, sua atividade não 
eonheczu pause.s nem remissões. Foi 
vm grande educador e missionário. 
Fundou diversas casas de ensino re• 
ligioso e cívico. 

Por todos estes motivos, entendo, 
muüo mais como brasileiro que como 
católico, que esta Assembléia deve ma• 
nifestar seu pezar pelo desapareci-. 
mento dessa. alta e grande figura, in· 
serindo, na ata de seus trabalhos de 
hoje um voto de profundo pezar pe• 
lo falecimento D. Frei Luis de Sant'
Ana . · <J:Iuito vem, mui'to bem.. Paz .. 
mas). 

Srt. PRESIDENTE- Vou subme• 
ter a votos o requeiimento. Os senha• 
res que o aprovam queiram levantar
se. (Pausa). 

Está aprovado. 

O SR. MEDEIROS N-ETO - Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela. or· 
dem. 

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

. . I 
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o SR. MEDETROS NÉTO (pela or
dem) - Sr. Presidente, nobres Cons• 
tituintes. Nesta altura dos aconteci· 
mentos humanos, concebo, . entendo e 
crtio que não podia passar desperci~ 
bido, nesta Assembléia à.e homens li· 
vres, mandatários e reprGsentantes de 
um povo livre, o mer.norãvel episó<üll 
em· que, mais · uma vez, se afnmou a 
soberania do povo fl'ancês, neg:: ndo 
seu referendo à Ca:rta · Magna ·1:1 
C . .. a.rta República.. E' que o espi::ta 
àa França, que inspiJ:ou os dogmas ::in 
ciil'eito d<:> homen1 e dos cidaàãos,. q~1. ;~ 

presidiu f:. reforma elo direito públ!c::>, 
qtte deliniu ' as liberdades essencm1s 
e fundamerüais da p~:::soa .bum:::.na, não 
podia. homologar um Estatuto fl·)líti .. 
co contrá:::io às su.a.s tl·adiç:ões já vei 4 

cuiadas à história, nas pascnas ~an-
~rentas cio:.: seus h8roi.•; . 

A F!'ança, filh~L pri.moi;f!liLa dn ci
viliz9.çâo o~idenüd, nio pc-dia ennsen
tü· · que arrancassem das nüos de 
Paris o termômetro com qt:e, após 
a Hevoluç;?;.o, s~mm·e ·mediu a ternpe
h~tur:;~ do organismo · moral e politieo 
do mundo. E' cêdo, muito cr~do, palia. 
que outros es})iritc.s_. ·que nfi.o o - da 
Prança, dirijam e presidam os C.est.f· 
nos do mundo. 

o espírito d.a demccrucia está de p(.~ . 

He.ssalvada foi sua estabilld::tde, sqa. 
manutenção, cmno fôrça de coesão e 
ccmpreens:lo, centralizando os mag,:
nos anseios do mundo. 

Srs. Constituinte-s, o roEndo, a hu
manidade e a civilização acompanhar.n. 
nestJr hora, com desabitusJ e des'!:tsado 
interêsse, o r€suHado do pronu~cia

Ir:.ento do povo francês, no refc:·en!T.o 
à Carta Milgna rla Quartr.. Re!Jübli
ca. 

Dizia · Bossuet que ~-.s oscilações da 
França abalsm o ·mundo. Por certo 
o é, porquanto s:mtirnos que, n:t prp
gressão. esférica e geomstrica da hls 1 

t6ria, a França vem sendo sempre o 
cronõmetro, que . marca as hor;as 1:ie 
vicissitude da humanidade, como . as 
horas de paz e tr9.nqWlidade dos pb
vos. 

· Uma emoção, · pois,· pouco similnr, 
invade todos os coraçõe~, que ·pulsam 
c gravitam, nesta hm·a para êsse ·cen-

. I 

tro mündial que ainda é Paris. A Pá-
tria. uo pensamento, mãe espirittLal ·

1

rio 

mlt.mdo ocidei.ital, não deveria séti "ve
redictum" senão a. uma Constihtição, 
que estabelecesse a continuidade · d!i. 
sua. marcha histé'l'i:Ca, em defesa · das 
liberdades públicris. . 

·. O espírito da França, equidistante 
da reação e dos que pretendem <> ani· 
quilamento das fõ!.·t;as espirituais, ain· 
ch é gJ.rantia, a siüvaguarda, a E-spe
rança, em que repousará a lntmunida· 
de: , no · f_uturo. . . . 

Venceu, pois, o esp~rito francês. Foi 
um aptlo ao céu para. descer á e~feta h o ... 
ri:;ontal dos aconteclme.nLcs humt-..nos. 
CCJm tal restiltado nós prevemos, Se· 
nho:res Constituintes, para onde vài 
marchar o mundo. Sab~mos· qual se· 
ri:. o roteiro, que êle vai aceitar. Serâ. · 
o de:::sa democracia, que o :Srasi! en
c~rna, desde os iD:stante~; prime.vos de 
sua evoh.1çãO. histól~ic9., ~té :êstes di~'8, 

r~ cabelecendo tlma ccnnmihão entre o 
sangue de Tiradentes e a ~lma vibran-
te elo povo de hoje. ·· 

I"J.rn.!·eh:::..remos para a demoe:mcb, 
p.':lra . fazê-la sempre a continuidade 
.daqueles principias inelutávei:~. q\.1e 
a Ravolução · l'1ranc~sa estab.:lecen, 
sa.ngrando o esbo~:o · c e uma civiliza
ção de liberds.de e de direito. 

Neste Brasil democrático, pois, Se .. 
nhores, nós nos ergueremos; hoje, nó.~ 
nos levantaremos para · gritar, a pul~ 

mões abertos, que te!11os· uma homena
f!,'em para esta França imortal, .eterna, 
sempre na guia e na salvaguarda do 
n:rundo. CM~,tito bem; muito bem,. Pal
mas.) 

O SR. HORACIO LAFER - Sr. 
Presidente, peço ~~ palavra, pela or
dem. 

O SR. P~ESIDENTE- Tem a pa• 
lav!·a o nobre Representante. 

O SI"!,. HORACIO ·LAFER (Pela or .. 
dern) - Sr. Presiqent.e, pedi a pala· 
vra, apenas para 'encaminhar b V. 
E::-:.a requerimento, com a · resp~ctiva 

jus~ificaç5.o, nó sentido .de . c1ue a As· 
SE:mbléin Constituinte solicite ao Ga.. 
vêrno prorrogação do plano de o;mer
gzn.cia para · fins.ncie.mento ela la•. 
voura brasileira. · · .. 

A produção de artigos que a : sub· 
sistência do povo brasileiro requer e 
à bataiha do trigo são· dois · pootos, 



1r .. meu · ,.er, funda!rÍél'ltais, ao Brasil 
de hoje. 

Era o. que tinha a dizer. (Muito 
~m.) 

o oraàor en'lt'ia à .·Mesa a se
guinte: 

INDICAÇÃO N. 0 65~ DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
'PTOJ-rogação do atual Plano de 
Emergência para o financiamento 
de 'produtos agrícolas. 

Quando se ·temia, no ano passado, 
a maior crise nacional de suprimento 
de gêneros de primeira necessidade, os. 
meios rurais de São Paulo organiza
ram um· plano e o apresentaram ao 
Govêrn~ · Federal, destinado a encora
jar as atividades ·agrícolas, ·e dessa 
maneira afastar as preocupaÇões de
correntes da e5cassez de alimentos . bti,
sicos em nosso meib. ~sse plano, cc'n
substanciado .. imediatamente em de
creto-lei, . tal. a urgência do· assunto, 
estabeleceu pela prime~ra vez no p:1ís 
o :princípio da garantia de · preçoa .à 
m!lioria dos produtos agrícolas. N e
nhum lavrador nacional deveria mais 
temer os azares .das flutuações de pr~
ços, 'tão comuns nos domínios da · agri
cultura. ·Pelo .· P~no de .. Em·ergê11cia 
es'tava-lhes . assegúrado "preço mini
tno" julgado :'sàtisfatório pelas pró
prias assbciações ag-rícolas ·· do Sul do 
pais. · Conipr01netia-se ainda. o Govêr
no FederaL a financiar êsses produtos, 
em bases razoáveis, d~sde que · deposi
tados· em armàzéns · · idône.os, devida
mente classificados e expurgados. 

. . . 
-Apes.ar do Plano de Emergência ter 

chegado relativamente tarde, qÚarido 
mUitos agricultores já haviam fetto 
planos de exploração, · ainda a;;.,im 
,os resultados obtidos são con~iderador; 
extraordinários. De fato, . nos princi
pais Estados do Sul do pais, como Rio 
Grande: do Sul, Paraná e São . Paulo 
- · s6 para ·-citar três dos ·mais im
portantes centros abastece dores · de gê
neros ·de primeira necessidade - o 
'estíinulo dos ·preços mínimos do Plano 
d.e Emergência foi de tal monta. que 
neste ano as safras dos cereais mais 
desejados 'estão pràticamente dob!'a
das. De a.côrdo com estatísticas da 

.,.,. ' . 

Secretaria da Agr-icultura de São 
Paulo e informações do govêrno do 
Paraná, a produção de feijão, milho 
e arroz naqueles dois Estados é de 
molde a atender . não somente às ne
c~ssidades do . consumo, em qualquer 
volume, mas ainda permitir a expor
tação de milhões e milhões de sac'l.&, 
para . satisfazer às necessidades ina
diáveis das populações famintas da 
Europa e da Asia. 

Transformou-se assim -o Plano de 
Emergência em instrumento de salva
ção não somente nacional, mas até 
internacional, permitindo a tranqul
lidade do abastecimento das. cidades 
brasileiras e assêgurl:mdo igualmer.te 
uma cota· generosa . d.e alimentação 
para outros povos -. do mundo. 

Pode-se, · portanto, ass3gurar qne ·o 
Plano de Er:nergêncla do Qovêrno Fe ... · 
dera1, .decretado em. Agôsto do ano 
'p!:tssado, .atingiu, quanto . ao volume, 
os _objetivos · visados, pois as estatís
ticas de previsão das safr~s dêste ·ano 
estão acima dos alvos apçmtadcs no 
referido trabalho. 

Foi, assim, inteiramente vitorios:l 1 
sobret.udo altamente oportuna a . pri
meira tentativa de defender as atlvi .. 
dades rurais do país,· em· bases se
guras, garantindo-lhes prêços mini .. 
mos e assegurando.;.lhes colocação para 
suas safras. 
··Levantado êsse Plano, com a . rapidez 

exigida pelos acontecimentos do mo
m:mto, haveria de: conter ·ralhas e de
ficiências. A experiência dêste . ano, 
a.liada a de outros países .onde seme
lhantes . providências . foram tomadas, 
permitiria, entretanto~ corrigir os se
nões · verific~dos, melhorando consid~
ra velmente a .. ef~ciência . dessa . inicia
tiva. 
· De outro lado, a situaç~o alimentf!.r 

do mundo . não é ainda . tranqumza .. 
dora. Tudo aconsEÜha o. maior uru
dência possível, : quanto às perspeéti
vas de regularização do suprimento ali~ 
mentar do mundo. Atendenqo assim 
as nossas próprias necessidades de 
abastecimento e as do mundo .faminto, 
e atendendo sobretudo à vantagem .e 
ao dever de se assegurar .aos meios 
agrícolas a mesma assistência do ano 
passado, tudo indicaria ·a. necessidadt 



de se este11der o Plano de Emer.genl.~j& 
~J.o novo' ano agrícola prestc.>s a mi
cio,r ... se na regHto Sul elo pais c que 
atualmente se acha em andamento 
na regiao Norte. 

Esta. Casà pcderiQ,, port~mto, apro·· 
Yftl' uma-l'ecomendação, solicitando aos · 
órgãos cmnpetentes do Govêrno Pe~ 

cieral o estudo do Plano de En!'?i··· 
gência, cuja terminação coincide ~tm 
a colheita deste ano, às atividàdes 
da p1·óxima estação agrícola. 

Alguns novos produtos poderiam set· 
incluídos n!J,s providências · e garan
tias ela próxima estação a.gTfcola., co
m-o, por exemplo, o trjgo em grf.o. 
:N:.lo poetcria m~üs o p~tis prescir~dir c~e 

uma expansáo ac:2ntuada de sua Ga
fra de trigo. Pa.rá isso, o caminho 
mais accrta·do, ou pelo menos, o que: 
tocará de perto e imecl.iatamente ao 
intçr~sse dos prodntorcs seria fu:Jsegu~ · 
rar ao tl'ir;o prc-dÜz~do no p!lis uma 
!'emuner2.çüo D.~in;~dora. Com isso, a, 
pJ:oduçr.a ficará ns:::;uj'~.<~u. livl'z>.:n
(to-u. d::.s mano:.;:·a.s que alg;um~s t2-
zcs se faz2n1 para afo:.;ar no nas~e
dc'..n'o e:::3as ini:b.~ivE:,s l~acionr:üs. 

De outro lado, o Plu.no de Em~:::z·2n

c::! v:~~e1·!a G::l' r:.~:=-~l~:::o a o· ... l~:r~s Icr-
. •. " • .. ... l mas d~ asc1s'.:cn~!u 1au.r~ta acs la· 

vrac.lores, ji c:::jdo c~ r::::cnte dL:c:.:c 4 

to do Gov&rno F~d~:ral, como a dis
tribn~:.B.o pelo cm.to, ou ao prc.ço mc.is 
bn.i~o po.ssível, de muquinaria, H!CTI
co~a, a.ch.lbo, inseti~idas e ou'~ras u:..i
lJ;Jades emprcguüa.s na la-.,.·e:tu:a. Gnm 
i~.:: o, o custo de pro:lt~~~8.o flc2:·b b;:: .. 
m ter. do e os l~l.vrachm::s auf{?:'lria m 
renda ms.is elcro.~ia. 

Para e~:::~s estudes -- a c::::te~1s0.o elo 
Pl~.no de Emergência e a sua t:J,ssur.:b~ 

çf:.o a oUt!'as providências 'Vis::mdo q 
barnte::~,mento do ·custo de produr;(;q 
a:;ríéola . no pais - r~ccmcnc!:;.ria a. 
n~rmeação im2dia ta de Ema Comi.~ ·.· 

sfl.o, composta de representantes ôa. 
C(:missão de Fln~nc!amento da l?rc'\· 
(\l.l ~::ão do Ministé:·io da AgrieHltura, 
elo BM:Co do Bl'rts11 e d~ E:::tndos p1·o~· 

ciutor8!3~ incumbic:~a t1c o.m·esent r.1· t!cn .. 
trrJ do tnn.is cm·to prazo porsíi.·~l ao 
Govêrno Fe-deral o esboço elo novo 
Plane> de. Emergência. ' 

A tranqliillclade de uma n(l,çl\o sõ 
pode se1· assegunvda. quando os seus 
rnujs importantes setores ecanômiGOs 
se acham equilib:!:ados ou igualmcltte · 
a.ssistidos. A vida rural é sujeita a 
i<1ce-rtezG"J,s e dificuldc..des decorl'Cntts 
do:s aziU'c:J c inclemência do tempo. 
Os pocle:>:·e~; públicos ost8.o no dever de, 
118.. med.ida do po;ssivel, at~muar essas 
cti1iculctnds:3, ga:!:an ti:r .... do as atividades 
dos campos umn. protsçúo adequada. 
Até hoje, nen:Puma. foi muis eficiênte, 
em qualquer parte elo mundo, que a· 
g~rantia de preços mínimos e a pro .. 
n1cs.sa de compl'a das ~rrfras. Assilrt 
Be fr.z nos Estados Unidos e assim 
se p1·ccc:~:e na Arci·~ntina. Quando os 
Planos de Emergência passsr(;m ele 
providências temporá:das, destinadas 
a r,cuc"Er cri::-;2:3 momer..tânens, para 
m&cUrlas de· C:.>.n5.ter permanente, a la .. 
vou~a do p?.is cntrn.rá em período ela 
lX::-:\~01' trr.nq;.lJlid:;~,dn e, cons~qüt}nte .... 
n-...·.= nt!~, c:s mf"üor inflEência na. vida. 
ecc:16mica do p~ís. 

:Cr;.qua.-nto pf:o ch~ar essa h~g:.sla• 
c :r'"' 1·1~ ~1= ~ , ........ ,, ("".; ... { ... , é t ·""'Y"':''':"'r"' ... :"'! ..... r: ··v!'! 1 ~o _d \..1 - .... ~.--~- '" --' ' - - , ~ .... . J_ ... .:·~.:.-!_,. c j,J -

1 -~- ;n, c-;.;:~:2.:·-z~ C: o p:.:óximo ano agrf .. 
ca:a, para cr~1:3 ::-.s var:b:~g;c:ns j~ a·ufe .. 
r~ L::.,::; r ,a n~d i'.l es1;r:.çi""to d~o fiquem 
pc:·<.l·,l.ci ~:. ::; e p;1.:'a que o Brr.sil pcs~a 
C üi.!.til~.U::l.l' â C.Í CLl' E'.CJ lllUü.dO uma C0!1-

tritiülj§.o cencro::>a no s.b;;u:: tcclmcnta 
(12..5 popula.çücs ~uminta.s e inquietas. 

A c:r~t.cnsf~o cb t:>.tu~l Flnno de Fmcr
g·~ -~1c ·rrl ~~ 11ova esl.:~~ .. ,_}áo ::l2.'l'leo1a elo J)~~Js_ 
é n:.:Jr.t 11. e c ·2~: :sLC.:•.rJ ~ nncionnl e ttm::l-
o br:igac;ü.o L1 tc t',:~ acic::· :' 1. 

A:-ssim rcqu::;!l'o se d.i]Tle a A~;~~n; .. 
})l(Út· Conr.<il;uhlte <.J.pru "Y~·.r um:1 mcl:
c?.r;ão ao et. I,1inís tro c.ta .F~t~:m.1da a 
1ht1 do o.uc seja. spôs os e:~~m:los ~e~ 

ccsr.á~ios pro:oTcl)a :!o cum a úrgôx:.c;ia 
ctrvida., ce:m a!3 111o~l.i.'fi~r..ç0r.s e extç:l
sô~s julgnd.<..s aconsclllúvcis o ati.<e.l 

Plano c1c EnT.:r:}·ência para o nnan ... 
Cl,".•I·l·.l.., .. t , Q r1e I...,l' r"'·~l1't" r: "'"f,,f,..,·.1r- :: 

' Á, ·~ - 1 .. ~ \,A j V · • • ~\ • ' • ' (. , _;:, • -'"l..- ..... A~'I.- ..-' 0 

salo. r~.ns s( :::,;:,ccr, 7 de maio dü 1340. 
Ilorácio ta.ter. 

O SE. EUJ.UGO SALES ~ St·. 
Pl'C3ldente, peço a r Javra, pela ür• 
dcm. 
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O sn. PRESIDENTE - 'I' em a. 
palavra o nobre Representante. 

O SR. EURICO SALES .(Pela ::~r

dent) ( *) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra, pant ler, desta tribuna, ~ 

nota oficial do Govêruo do E3tado do 
Espírito -Santo a resp~ito da questão 
de litnites entre meü Estado e o d8 
1\Iinas O e raie. 

A referida nota;, subscrita pelo .rn
terventol· Aristides Alexandre Cam
pos, positiva~ tle modo inclisfarçâvcl, 
aquilo que vimos denunciando a es
ta Casa: - e;dste, l'ealrr~ente, acupa
cão de ceita região elo território es
i;iritn ... m:mtense por fôrças policiais 
mineiras. · 

A nota é a segui.nto: 

. 
1'De.:sde que assumi a Interven .. 

torin do Estado n:iinha atenção 
.sempre se voltou para o munici
pio de Barra de São Fr&ncü:co~ 

pect.1ço do sólo capixaba, como se 
estivesse guardanào com o pensa
mento aquilo que os olhos não 
vi~m. as mãos não tocavam, mas 
que o coro.ção e o direito me di
ziam que era da. terra de Domin
g-os Martins. 
ReaLzei êste ardentB desejo na ex~ 
cursão que ora acabo de fazer ~.o 

Norte do Estadoj com ctcsL11o C>s-.
pecial àquela região connnante 
com o vizinho Estado de Mina.;~ 

Oe1:ais . 
O govêrno tem acompa.nhac.ló, 

com vivo interê~se, tôdas as demal·
cl1cs para a desejacb. solução, e 
ftf!rma, c!arament2, (ti.IC clefen ·~ 

dcrá com deci~ão e BC!n der;fale~i-, 

méntos os iniludívcis din:tos (\o 
Estac1o, na quesw.o. 

Visitfi,Ildo aquêh'} Municip!o 
constatei '" ocupo,r;C.o de gra-ndz 
p:'lrte ele s2u território, por auto.ri-
cbdes mineil·as, verificando en1 
Gabr:el Emilio, cujo- nome foi 
ariJltl·àriam~nte mudádo p:.u-.t 
J.VI~ntentts , a 1~r~seaça de pollci~:J.is. 
e óutro3 r epresznts,ntcs elo po:;~et 

públi.co mineiro, com ej:clu.são· s. b
solutn. de tôda. e qualquer auto
ridade Espír1to~Santense, v1::-ta 

c:· ) Não foi revisto pelo orador. 

que 1a não póderâ permanecer, 
st:ndo sempre forçada a se re
tirar daquela localidade. 

Em entendimento com os pl1n
cipa1s ocupEmtes da . região, rea
firmei o propósito de minha vist ... 
ta, na qualidade de Inte1·ventor 
do E;:> ta do ·do Espírito Santo, tns .. 
pecionando território capixabe,, 
salientando a inconveniência de 
atos inamistosos e ocorrênc18,8 
condenáveis que se têm verifica,. 
do, p9rturbando, dêste modo, ns 
relações de cordialidade que sem
pre existiram e deveh1 ~xtstir. ~Jl• 

tr~ os brasileiros de Minas e F .. ~ .. 
pfrito santo~ Fiz um caloroso 
auêlo àqueles compatrfcios, a fim 
dê que contribuam pàra e-vitar a 
l'eprodução de tais fatos, no intui
to de restabelecer a tranqu11ida.~e 

entre os habitantes daquela regl
íto, aguardando serenEJ,mente a pa
lavra empenhada pelo Sr. -Gen~ ... 
tal Eurico Gaspar Dutra, emineu .. 
te Presidente da República, para 
oue, como chefe supremo d~ ~n
ç-ão, no co~.~flito tão impatnot1~~· 
m'i?nte suscit::tdo, (ntre os ha~l

tantes dos dois Estaclos que sem
nrc viveram em perfeita harm~
;1ia e compreensão, no sEio . ü_a 
ra.mma brasileira. ~ D:;:. Artstt .. 
de:; campos, Interve11tor Fede .. 
ral'' . 

Esb, Sr. Presiden~r., a, nota ofic~al 
distr·ibui:da pelo Governo do meu Es
t s.,::lo à ü~.1.-pren~a, e que &.e~bo de ler 
na ·''A Tribun:1", de NiteroL Por ~i 
s::! vê que é absolutamente imp:rópno 
o ambient-e qu2 se quer fo~ar em 
tôn"lo da discussão do assunto, ora de .. 
sej ~u1do~.se relegá-lo para o terreno 
chwuêle .~ que provc-~9.m risos e me" 

• · ' · v;' lo d 13 <:!"'U t 2j os, ora procm·:tnC\0 ues "'"". ~ ~~ 

natur2J sent~dn jtll'idico eacial e PO· 
lítico. 

Não é crível que numa Assembléia 
de 11opres~ntantes da , Nação~ . ao . se 
ag:tr.r qu~~~.fio de bm;.,nh.a releviln~i:l. 
h~\il qur,r;1, d c.;'sp:·eo cqJ~do de suns 
rcspo:J. ::: abilic1r..-d~s de m~.n.da.túrio do 
povo, po:Jsa fazer pl!hé2·1a. em tôrn o 
da Ine!3ma, decepcionando, assim, o 
povo brasileiro, que· esperaria tôdas as 
questões aqtú ve11tiladas ·merecessem 
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de seus . representantes o respeito de
vido aos a,.rgumentos · desenvolvidos. 

Estando na tribuna, Sr. Presidente, 
devo acentuar que no seu importante 
discurso de ontem o Sr. Deputado 
Benedito Valadares não se referiu à 
questão, ~pesar de ter sido ela . aqui 
ventilada. 

o Sr.· Coelho Rodrigues ...,... Consi- · 
dera~a fato consumado. 

O · SR.· EURICO SALES - ·Esta 
atitude ·SÓ se poderia .compreender por 
duas razões: ou S: Ex.a despreza por 
completo o assunto; não lhe dando 
nenhuma importância, ou S. Ex.a re
conhece que a argumentação aqui de
senvolytda é · inteiramente procedente, 
eis . que, na .realidade, os .direitos do 
Es,pirito Santo vêm sendo ofendidos. 

Todavia,· causou-me tristeza a .. cir
cunstância de não haver sido atendido 
nosso apêlo para que a bancada do 
Estado de Minas Gerais, por inter- , 
médio de 'seu ·.ilustre líder, juntasse 
uma . palavra de trapquilid&de, nesta 
importa~te ,e . delicada questão .. 

'Amda mais, Sr. Presidente, estando 
ng, "tribuna, quero citar uma publi
cação .de' "0 Glo·bo" de ontem, feita 
sob· a responsabilida,.de do Comandante 
Thiers Fleming; que aborda o assunto 
impugnando-o de forma injusta~ Diz 
s. Ex. a. que . o Serviço Geográfico do 
Exé1x:ito errou na .questão, porque não 
atendeu ao legítimo critério da juris
dição do Estado de Minas . Gerais. A 
resposta a S. Ex. a é facflima de dar. 
O . Comandante Thiers .Fleming, ém . 
1938, q'!J,ando lá esteve o Serviço Geo.:. 
gráfico do Exército, não se encontrava 
na região . contestada. Ora, entre 
aquêles que, visitando a região, de
finira-m a jurisdição dos dois Estados, 
e aquêle que se deixou ficar no Rio 
de 'Janeiro, para opinar a posteTior'i, 
não. há dúvida alguma de que .se deve 
ficar com os primeiros. :itste o -dever 
de quem ama· sinceramente· a verdade. · 

Com ·estas considerações, ·Sr. Prc
sid·snte, espero que, dentro em breve, 
o Govêrno da Repúplica, que tem agora 
a palavra do seu imediato auxiliar de 
confiança, o Dr. Aristides Campos, 
ponha têrmo definitivo à questão, re
conhecendo os direitos legítimos do 

Espí.rito Santo . . (Mttito bem,·. · rntüto 
bem. Palm,as. ) 

O SR. MIGUEL COUTO - Sr. 
P:e~idente, ·peço a ·Palavra, pela or

. dem. 

O SR. PRESIDE.l~TE - T:~n a pa.· 
lavra o nobre Representante. 

O SR. MIG:JEL CÓUTO .:..... (Pela 
ordem) - Sr. Presidente, Srs. Cons- . 
tituintes, o calamitoso mal universal, 
que é a ttlberculose, · foi ~esta tri
buna, focalizado ·pelo ilustre' Depu
tado José L8omil, meu prezr::do ami
go da U. D. N. fluminense. 

S. Ex.a. chamou, com muito acêrto, 
a at~nção dos poderes públicos para 
os seus apavorantes malefícios e para 
a imprescindível necessidad9 ·de os 
combater com temeridade e . seni tré
guas. 

O nobre Representant:: do Estado 
do Rio cometeu; , porém, lamentável 
injustiça, adrede silenc~ando sôbre _os 
inestimáveis serviç ·. . prestadCJ ~ ter
r:1 flnminense para amciüz::o,r os t~r

ríveis efeitos dêsse grande mal, in.; 
felizmente· · c!isseh1inado como uma 
endemia por quase todo o território 
na~ional. 

O Sr. José .Leomil -V. Ex.a .con:.. 
te3ta que . a tuberculose · ,no Brasil .·se 
apresenta em forma epidêmica em 
tôdas as ca-pitais ? 

O SR. MIGUEL COUTO -Acabo 
de diz~r ju3tamente isso~ 

O Sr. José Leomil . - V. Ex.a ·disse 
que eu tinha cometido yma Injustiça. 

O SR. MIGUEL ·COUTO - Mir
mei que a tub~rculose s~ · apresenta. 
na forma endêmica, mesmo. 

O Sr. José Leomil - Então, vê V. 
Ex." que não pratiquei· injustiça. 

O SR. MIGUEL COUTO - Ainda 
não cheguei lá. . 

o' Sr. José Le01nil - Quero saber · 
qu~.l a injustiça que p!·atiquei. 

o · SR. MIGUEI.J COUTO . ~ Me
n.:x3pr2zan~0 os re,levantes serviços 
prêstados pelo . Govêrno de nosso Es~ 
tado, V. Ex.a, além de injusto, foi 
pouco fluminense, porque não pode· 
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mos, . em nossa terra, deixar de leu .. 
var aquêles que, realmente, t~·z.balham 
pelo . povo e, sobretudo, pelos enfer:. 
mos. 

O Sr. José Leomil - Parece que 
V. Ex. a não leu m~u discurso. Fa
lei sôhre a tuberculc.:e, examinando 
o. problema em carát.er g:;ral, em todo 
o Brasil. 

. O SR. MIGUEL COUTO -Eu até 
louvei muito o seu trabalhe. 
· O Sr.· José Leornü ....:..... Apa~.1as disse · 

que o Govêrno precisava faz:;r muito 
mais,· porque a tub=rculo3e estava C:i
zimando nossas popul::ç_ões. 

. O SR. MIGUEL COUTO - f\p:mas 
estou ·coni~çando o meu · dis·curso. 
<?uça V •. Ex. a • . 

O · Sr. José · Leomil - Não neguei; 
disse o que se fêz e o que se preci::::t 
fazer. 

O SR. MIGUEL COUTO - Como 
falo pela ordem, dispondo de pom~o 

tempo, vou . ~penas me r;;ferir ·a a l
guris tópicos de uma carta que recebi 
do ilustre e operoso Diretor do Ds
partamento de Saúde do Estado do 
.Rio, que v.el'n retificar o· di:curso da 
V. Ex .a.. · 

O -· Sr. Jos.é Leomil Estou com 
V. E;x> em que êsse Dirator é um 
homem opero~o. mas devo acentuar 
qu·e está nó cargo há· apenas do~s 

m~ses. 

O SR. MIGUEL COUTO - Diz o 
Diretor: 

. '
1Como responsável nelos servi-

. ços sanitários dó Estact'à dei Rio de 
Janeiro sou. óbrigádo a pedir-lha 
a ·gentileza de retificar. alguns tópi
cos do discurso do deputado José 

· LeomU especialmente os refer(m .. 
tes às campanhas cont1:a a tuoer
cufose e a lepra, nó Estado do Rio 
de Janeiro. , 
........ ~ ....................... . 

'
1 Com relação à tuberculose po

damos assegurar que o· Govérn~ 
t:::m encarado com o mai::Jr interes
se· êsse problema, dentro dunl pro
grama de luta p~rfeitamente de .. . 
lineado e compreendendo várias 
etapas. Assim .. · de 1938 até esta 

. . data foram insbl~.dos dispensârios 
ele tub:;rculose - integrados cte· 
Centros de Saúde -:- nas dez · se:. 
guintes cide.des: - Niteroi, Cam- · 

. pos, .PGl:rópo1is, Nova Iguaçú, Fri ... 
burgo, Barra do Pirai, Rezende, 
Itaperuna, São Gon::alo e Tere· 
sópolis, dirigidos por C3pecia.Iista3 
em tuberculose. 

1l:sses dispe::1sários r.::p:·e.:21~ütm 

o eixo da luta antituba:rculosa; a 
êles c2.be o descobrin1ento dos ca
[;cs, o cD,da:::t::o torácico, a premn
nição pelo B~G e .o tr~.t:;;,mcnto 

. amculn.tório." · . ................................... . 
''Prcs~2guinci.o com o mesmo in

terJ:::se na ex:::cução do seu pro ... 
grama· o Govêrno passou a comple
tar o armamento antituberculoso 
dotando-o de novas peças: Hos
pitais-sanatórios; Pr2ventérios e 
Colônias de férias." 
... ' ............................. . 

· · · "Qt:a!:to à aleg:::.ção ·do Sr. José 
Lec~ai1, de r~ue · nEta há verbas 
para o Sanatório, de · 320 leitos, 
recentemente c~mstruído na C:1~ 

pital cabe-nos apenas informal" 
que no orçamento do Estado PPvra 
o presente exercício acham-se co:J.w 

· signaà. os cêrca de Cr$ 2. 000 . 000 ,o a . 
pqtra êss8 estabelecimento." 

·····~························ ·········· 
O Sr. · José Lcomil - Então, a si

t.ua~ão é muito mais grave, porque, 
ré . é'xisté ,;;;rl)a de 'dois milhões' r.le 
cruzeiros, não se justifica que até hoje 
o hospital n§.o esteja funcionando, dis
póndo de quatrocentos leitos . 

O SR. MIGUEL COUTO· - ·Pediria 
permissão para. lêr os informes, os 

· quais V. E:::.o. depois podsrá contestar. 
Continuo: 

.. . ' 

-
111tsse Sanatório, m.agnífica.mente 

equipado e com um grqpo · de téc~ 
nicos altamente especializ::tdos, co~ 
meçou a ~.dmitir doentes desde ja
neiro dês te ano·, contando hoje com 
d rca ele 70 internadoil . · 

Se o número acima ainda não fel 
excedido é porque se faz m1stér, 
ein boa técnica hospitalar, que o 
ingresso dos doentes num hospi .. 
tal · recentemente inaugurado, se 



faça, gradativamente, de modo a 
permitir o perfeito a,justamcnto dos 
vã.rios serviços às novas exigê:.1 .. 
cí:ts." 
............. · ... , ........... -... . 
•'Continuar.do o plano de luta 

f!.t gtsndendo r..o problema da 
hospitalização de tubc1·culosos o 
Gcvêrno prcmoveu a co:nstrução, 
já em f:se fin~l, · dum moderno 
hospital no , bairro operário do 
Ba·rreto, com capacidade panL 
100 leitos e EJ.o qual d2stinou, 
no orçamento vigente, par::J. sua . 
manutencão cêTca de Cr$ •.•• 
600.000,00. 

Ainda dentro do m-esmo pla:no 
e em coiaboraçt o com a iniCift
tiva p~).ticular e com o Gavê:;,·nD 
Federal acham-se em co.."l.Struç[o 
um mod.erno Sa.m~.tório nu. ci
dade de Campos, e pavilhões ni'YS 
cid.ao.es ele P.etrópolis e Barra 
Mansa". 
••••••••-• ••••••••• • • •••••••••••••• I 

"Ampliando sua obl·a d·a as
si::tência c ps.s~ 11ndo dos cuidados 
ao doente à prevenção da doença 
,~em · o Gcvêri1o mantzn.do um 
Preven~ório em Jurujuba éom 
capacidade pa.ra 200 cl'iança.s e 
. realizan~o, tO•dOS OS .. a7..1CS , colô
nbs de férias pc.ra e~cclures. 

• d ~ L .C ' il' A:.n: a es~c ano ~ o:·r.m moD, Iza-
dn,s 1. 20ü criança.<.; qu0 r2c2:Jcram 
ésse grande b:~nefido·". . . . . . . . . . . . . . . . . .; ................ . 

"QUP. n· ;.o às .., -t i , •.. ...., " ,..r-,,..s ·do R. "' -
..... ~· ~ "- ·- - - .I. J.. .&.o..l~ ;f V t,. -• 

nh·or Deptit:::.d-o José Leom~l. 110 

que con~ ::me :·~ o probl::m-: c~a 

lepra n~.ste Esta:Io , pe.rm!ta-m~ 

fazer as segui!!tes c~n'3ié:e:·a 

çõ::s: 
. O censo de lepra, r ::s.lizn.do no 

período 'de 941-941, d ·ê~cobriu ura 
total de ·3:9 cl·oentes. 
~ste Departamento. rehtiv~'-

men-te ao peorf.Qido de 932-ti-10. Já 
t~nha. ~cmhe-cimentc da existên- , 
c ia de Lâ ~ ··proses n~ ter:·itór:o 
n~.unínense. 

A partir ele 1936 o Estrtdo c o
m-e~~ou a :r;:.·mnóvEr o int=rnamzn
to de leproso::" . ........... , ................. ~ .... . 

"Em 193S, cem a 1nauguraç5.o 
do atual Leprosário, que embora 

modesto, of.er~ce boas . condiçõ~s 
técnicas e so-:::iais àos 1nté.t'n31aos, 
com e-ficiente: a.ssist8ncia médica, 
foi possív.cl promover-se, em 
mr..ior escala, o internamento 
dcs p.n.dentes, de acôrdo com os 
númerns a.bs..ixo". 
•••••••••••••••••• 4P ••••••••••••••• 

"-Gemo s:; vê foram internados 
no Ls!):rcsá.rio do Iguá, no pe
rie:do de 1935-45, 838 doentes". 
............ ........ ....... -...... . 

E o Di:'o2tor de Saúde fa.z a 
rs·:p2ito uma ~é.ri-e de comcntá:::ics 
e Rfirma": 

''Só o des-:::onllecimento do 
m encionado no.socômio t el·ia. le
va:lo o D<::pl<'- C) Leomil a cla.s
.sifk i-lo de tt à.·erJósitb de doen
tes" . _· r;l!::t:-io, as~im, que Sua 
Excelência o visite e, de público, 
mmif.c·::te as DU:J..s impr e.:ssõcs". 

S2:1hcres Constituintes Vê-s•e 
clammente, pelos infmm€s oflci:üs 
qL~·e à~abo ie trazer à est:.t douta, 
r.ssembWia, qt!·L o Govêrno Amaral 
P2ixoto dedicou-s.e cc~n ezp~-cia-1 c?.
rinho à a.s.sistônda médiao-social no 
Est:ldo do Rio. 

Ssm r : :;::. tn.r · s:::..:•ifí~los , ê.ste · cs
cl:i:\~·cido .::. c~_:il~in:.strr~·c: cr ãa, t C!9 ra 
1'lum1ne;.'1se elevou progressivamente 
a V-erba do DcpJ.!· t•ll"l1 :: 1J. ~o C~-c~ SaD.!:~ c. 

que c1·a ern 1937 de c :·$ 4. 6G9. 233,00, 
.. , ... ,., ~ ~ e ~· ·r ··· ~,..-- ! tT.., C '! ~ .. ~ ., c' o 0 "' .. ~' -l' -'a""' .::. .:.~,~ ·.;:. .o 4 ttol. :._ .;.,., V~ ~ ·;·l • ,, • 

!?2. 2~l5 . 20.o ,oo, ·vzl'bJ: r~-ot2.d a. · r·t~.1~a o 
prcszn.te exu o slo . 
P-enso~ ScnJ1vr~: ~ R81:'it-3.s ol"l ':~u1 tc.s, 

qne não devemcs Eàln::: ·2r: ~ s:l.!h;nt<:r . 
c3 t e:..·!·lvei's efci t.o3 de t1n1 r=;.rr1-1 ~ -~ie 

1T i:l l e' p••"'·"'l'"'O t "! ' >1'1--/ •:'" .:oc··' · 't111i <1' ·' 1. (o~~ •• •••••J -••.l Jr...~,.., \.~.L.t. ..,, i/ ....... ~ 4 ,...., 4,1 - - a l.l • ~ 

q~l e r-::;a.lm~mt::? os <: c:::~b:;,~cm , IJl'cf:ro 
t: ::mp1·e enal t€~er c.s bcr.:.s tra M.lh ·J.; . 

A vc~·ch r!. e é que em t !Xlo o ~~~ t~ r:o 

do R.io sel"lte-se a ~ çã o ben!·az(:ja Ci.o 
f 2 11 Govêrno. 

Sr. · Prcsi-cLnt~, - n ft o cruc.:r o dei
'! gr esta trib.~i:i.~~·L c:·1de fs.lr:. !11C:-; !)·e:~a 

IJG~ • .ro, se:v.1 sa!le:'lL~1.r o grJ.i1 cle !.: 1 :.~ ::..1-;..-ce 

!'~ara o ccml;ute e prc;fih:.:i~ da t.;J

bet·cul.Jse de dois r ecentes <le~ :.:rtcl::; 

L·L> r:,:::;;,; lJ:l ::'.d. Cls p f. lJ P:· c2i (.~ ::n·~2 B1..:rico 
G ,, ,, .. , . ..;,. D" ' J.L·1" •' o qu.a ,..,. ~ Oll. · '·' ""R""a 

.,.., • .. ~ ...... ;., ~o.l ..... L~ '*" \.4.1 • ~ '-- • fi,."t/ ":"" "-" 

po~ml2.r" , propor cbn::mdo h abitaçües 
sadias, e o q-u~ doeu um c;;é::lito ·ex
traor-ciinár1o para a .... e~es ·:- contra a 
tuln-culo.s·e. 
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A sa.úde dos ·. brasU.eiros r·ecebeu 
em v.ercl·ade a,rmas poderosas a sua 
presCTVaç8,o •. -

Em nome dos que ~qui reptesento, 
tenho subi-da honra de enviar ao 
Ex.a. Sr. Presíd€nte da República 
oaloro.:os aplausos e agra.ciecirr..r.:n tos 
p-elas beneméritas · pr6vidênci1s em 
fa.."or do povo. <Muito bem; '!ltuüo 
"bem. Palmas. ) ' 

cJ SR. LEOPOLDO PERES -- se .. 
nhor P~:sidente, peço a palavra, pela 
ordem. · 

O SR. PRES1DENTg- Tem a pa
l~vra o nobre Representante. 

O SR. LEOPOLDO PERES (Pela 
ordei'n): ('~) Sr. Presidente, pedi a 
pal~ vra apenas para solicitar à Mesa 

. o encaminhamento à dottta Comisfifto 
CmistitJ1cional dM sugestÕ{)s que vra 
apresento, referentes ao probl-ema d:-t 
recuperação econõmica. da Amazô·· 
nia. Visam assegutar, em texto expx€s· 
soda novà Carta. Ma.gna da República, 
o caráter nacional que eminentemente 
l'eve:ste o problems, da Am·;tzôi1ia •. 

AJ!, sugestões em referência vôm 
su'bséritas pclâs bancadas do Acr{', 
Amazonas, Pará, Mato-Grosso e Goiás, 
sendo, ainda, honradas pelas assinatu:.. 

. ras de muitos outros ilustres colegas 
de representação nesta Cas..!t. 

Oportunamente, Sr. Presidente, 
quanqo nos to·car a vez na pauta das 
inscrições, justificaremos a -relevância 
da m-edida pleiteada, no que concerne 
ao inter.ês~e, à proS'peridaâ.e e ao des
th1o da-s pormlações setentrionais do 
Brasil. (Muito bem, palmas>.-

.O orador envia à Mesa suges
tões subre matéria constit·uciona..l, 
que Serão enviadas à Çomissão da 
Coiistíl'Uição. 

Ó . ·SR. PRESIDENTE - Em.. dis
cussão o requel'imento n.0 60. Tem a 
palavra o Sr. Deputado Berto Condé. 

. O SR. BERTO CONDÊ - Sr. Pre
sidentil, iris.crito para falar sôbre o 
requerim~nto n.0 60, que trata da m:l
joração de fretes sôbre gênero~ ali
mmitidos, tive a atei1ção despertada 

(*) N'áo foi ~·evisto pelo Ol'ador. 

para. o fato de conato,reiri . da, Ordem 
do Dia outrôs requerimento&, ta.is 
como: o de n.0 62, a 1·espeito do-pro
blema dos tra11sportes marítimos; . o 
de n.0 46, relativo ao transporte de 
cereais; c, ainda, o de n.0 20, sôbre 
ferro. 

A circunstância da repetição do as
sunto, em aspectos particularizados, 
demonstra que o problema tem raízes 
mais fundas, requerendo, efetivamen~ 
te, atenção acurada _ da Assembléia, 
para ir ao encontro dos reclamos de 
vários setores da economia nacional. 

Pensei, por isto, a.proVeitar a opor
tunidade para solicitar à ilustrada As .. 
sembléia um momento de atenção para 
o pro):llema, - que reputo capital, ~un- _, 
damental, - não com o fim ele expla .. 
ná-lo' de maneira doutrinária, :ne1n 
com a pretens§.o de chegar a solttção 
definitiva, mas, apenas com o intuito 
- que me parece a única coisa (jUe 
pos~So almejar em tão alta conjunção 
de . saber - Üe conclmnar os estudio
sos, .a fim de voltar~m á atenção, num 
passo d . .efinitivo, para o estabeleci
mento de um rumo . Vérdadeiro 21.03 
pro blernas nacio'!'lais. 

No momento em que eHtamcs reu ... 
nidos para decretar uma nova dons~ 
tttuição para o nosso p9.ís; quando 
todos, quaisquer que sejam suas opi .. 
n!ões par'viculares,-- se voltam para o 
ideal da nova estruturação da v!éla. 
pclitico .. social da nossa terra, a mim 
me pare·ceu indispensável Vir a esta 
tribuna ~dir aos doutos se pr~ocu .. 
pem com o estabelecimento de uma 
neva orientação - e rugo orientação 
para não empregar outra ·. palavra, 
condenada - ém virtude da qual seja 
possível realizarmos as nossas verda .. 
qeiras finalidades. 

Gomo estudioso das questões naol•J• 
nP.ís e dos problemas hmnanos: che
guei à convicção de qu~ não :nos é 

· possível 1·ealizar tudo quanto a nossa 
icle~,Hda.de nos apresenta, -relativamen
t·~ à segunrança da viela de um pais, 
estruturando-o sob um prisma estrita
mente políti-co. 

E é neste sentido que tenho &:&~pen
dido, melhor, repetido, opiniões que 
assinalei nos meus Estudos, em Virtu .. 
de das quais o problema da est.rutu .. 



ração democrática, .presentemente, Te
quer, de maneira imperiosa, que, pelo 
menos, atentemos para três aspectos 
essenciais: o político, o econômico e 
o· social. A democr.acla, que eu cham:1~ 
:ria de ontem, a democracia a · que 
assistiram os povos, durante tantcz 
~mos, baseada no tríptico - · liberdade, 
igualdade e fraternidade - foi sem dú· 
v~ da, uma das grandes conquistas,. uma. 
das notáveis realizações da História. 
Mas, o panorama dos di.as presentes, 
os acontecimentos a que a noss!t geJ:a· 
ção tem assisUdo continuadamente, 
2s convulsões sociais, as re1jetidas 
gnerras e os prejuízos irrepàrá v eis a 
que a. Humanidade foi conduzida em 
ncsso tempo, pare.ce-nos. o basta.nte 
para d.ar-nôs a certsza de não ser sufi~ 
cwnte restringir a estrutm·ação do Es~ 
ta do a -um· conjunto de normas poli~ 

t~co-jurídicas. E' ào consenso ·uni· 
versa!,· no momento que atravessamos 
não mais falar-se, não mais se dispol' 
s5bre . um sistema a que os autore~ 

denominam democracia neutra!, siste1· 
ma que se conforma em um ap~relha·.· 

mento politico-jurícl.ico, atento, ·senl 
dúvida, mas iner.te, inativo; diante da:

1
S 

instantes vibrações sociais. Um Esta-do 
s~rvido de poderes políttcos e de le·~ . 
gislações Jib~raís, servido de um apa .• 
relhamento j u di c i á r i o magnífi-co, 
aguarda.ndo, entretanto, que o conflito 
dt:: interêsses ent1;e os homens, o atl'ito 
das m·ais ingentes necessidades entre 
grupos ou class-es, se manifeste, par~.t 

então aparecer, com a intenção . d~ 
todo louvável e plausiv0l, porém. nem 
sempre realizável da reparação do 
dano causado. 

·O Estado moderno tem, eviden~e·

niente . missão, muito mais p'roíunda 
e . complexa. Enquanto ·o Este. do de 
ontem · coafiava no · entre·chcque e n:t 
h::.rmo21i~ação natural da concorrên
c1a livre das classes, o Estado de ho.ip 
conheca através os estudiosos e, mc
lh:;,r ainda, dos sofrimentés da Hmna~ 
nidade, quanto é necessário, inC.ispen~ 
s8.vel, urgente e .momentâneo evita~ 

nm-se, na medida do possível, m at~·i
tos, os conflitos, as ocn.siões de :nt~r~ 
vcnção coactiva. 

Para isto, nec;ssitamos alcançar 
nova mentalização estrutural de fina ... 
lidade.s à própria sociedade. Precisa .. 

nios estar atentos às lições daquêles 
que nos mostram nã,o só a necessida
de, mas a possibilidade de se condu• 
zil .. 2m às várias finalísticas· os indivi· 
duos que convivem em sociedade ' a um 
desenvolvimento harmônico. Para 
t:tnto é ·mister ingressarmos em nova 
ccncepcional mentalizaçãó · democràtL 
Cl, aceitando, talvez . com alguma sau
dade; ·taívez com alguma tristeza, · qu~ 
a sociedade, vasa.da nos· mais purój e 
empolg·al'ites idea_:s, faleceu através da 
experiência dos anos; aceitando que a . 
época de · concorrência desorde~1adn, a 
época de · apropriação dos · b::nefícios 
so~IalS; na medida da . ligeireza,. ·da 
inteligênCia ou mesmo do preparo de 
algtms homens em detrimento de ou
tros, pa~~Sou, e .passou através · dos ' 
maiores sofrimentos da Human:dade · 
atual. Para isto, . a certeza d·~ que; a 
democracia não é mais uma concepção 
meramente política; para isto a cer
teza de que· a democracia, nos dias que 
vivemos, é a democracia \ibrante; · a 
democracia, como a·· chamou, por 
exemplo ~.:Iannheim, fundamental, ··a 
democracia militante; · a democrac:.a. 
progressiva, ou seja . a democracia a:p·a
relhada. para levar os homen~ à con..;: 
secução de suas finalidad·::s harmôni
cás, a democracia aparelhada para 
conter, -dentro dos interêsses gera.is, 
as cla.sHs e todcs os indivíduos que vi-. 
nm dentro na comunidade. E' .nec~s

sário, é indispensável qu3 transmude·, 
mos, portanto, nossa finalidade~ Te .. 
mos de encóntrar, temos de ·descobr!r l . .. 
a forma ·de estruturar a nova . demQ- . 
cr~cia, no sentido . de que deixe :de 
ser privnégio d·e alguns contra .o ãi-. 
reito de todos, no sentido cte que deixe 
de ser um cmijunto de princípio~) · a 
propiciar a licenciosidade da lige:re
za para, efetivamente, d·zsde o cei·ne, 
desde os seus fundamentos maiores, 
co:1duzir, tanto quanto possível, ·na 
relatividade ·das concepções humanas,-: 
à existência de unia sociedade har- . 
mõaica. 

D:f.:se-vos e repito-vos, com inte:~·':l 

C0!1S~iência: não ve1iho procurar es
gotar o assnnto; venho levantá-lo, 
apenas, venho trazê .. lo à atenção dos 
douto~, para que o resolvam. Quer 
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parecer_me, porém, que há modalida
de, possibilidade de não ficarmos 
diante d·3 aspectos fraccionados, de 
at~·itos de interêses, ·qual nos demons
tra: a pauta da nossa Ordem do Dia 
de hoje, para, ao contrário, entra::.·mos 
l1,Uma estruturação que conduza, real
mente, às realizações de · nossas m:a.io
l'es · asp:ra.ções. · D:vemcs pensar -
não só pensar, mas inscrevel', na . Car- · 
ta Polftica da amanhã, o princípio do 
planejamento econômico-social. 

, . Bem sei que o enunciado dessa idéia 
causa, . muitas vêzes, a vários ouvintes 
làrgos .receios sôbre quaJ seja a con

. seqüência de tal ordem; bem se: qw~. 

falando em planejamento econômico
social, envolvo o estah.sleeimento de 
uma Órdem cuja coriformido:de deperL 
de; amplamente, da compreeüsão --:e
Tal . que· dela se tenha, e, do mesmo 
modo, · depznde de gra!ldes, · mú~iw.s 

concessões entre os coabitantes de 
uma sociedade; bem sei que,-enuncian~ · 

do- o d€sejo de fazer inscrever em a 
nova Carta Constitucional o princí- . 
pio· da estruturação · de uma comissão 
de plãnejamento . econômico~ social, ar
risco-me a ser :nterpretado como par-· 
tídário daquelas idéias que a fôrça das 
armas rep·::liu do convívio dos hmilens, 
ainda ontem. Falando, porém, para_ 
uma : Assembléia · culta como esta, em 
que ouso 'levantar a minha palavra, 
tenho a certeza de que O outro asp!'!C-. 
tó, de que a outra facêta, a outra fi-:
sionomia d-o planejamento econômico_ 
s<;>eial é .de s·::u pleno conhedmento . . 

· Tenho a · certe2;a de que todos conhe
cem ,que a ansiedade de coúduzir, de 
marie:ra útil, a multiplicidade de in
terêsses dos homens conjugàdos €m · 
sociedade nao constitui, hoje, progra
ma d~ nenhuma sistemática política,· 
que pretenda levar à fôrça, à . com
presão, ·à ·coação · os indivíduos, para 
a consecução do .ideal de um só h.o
mem, ou de . um conjunto r·zduzido de 
homens. Não! O pianeja.mento a que 
me refiro é aquêle em que os sociólo·· 
gos, os economistas, cs técnicos, os 
pedagôgos, os políticos e a opinião pú
blica, representada pela !mprensa, 
p-elo rádio e por outros meios quais
quer de publicdade, tome ampla par-

te, abram ampla · c1is~ussão, sôb:!.'e . & 
orientação necessá.rla para con~uzir a 
uma finalidade útil a ccsx~stência so_ 
cial. 

Hoje, tenho para mim .. que r::>vz3.o 
tem êcse -proscrito da Alemanha n.:-..
zista, para .ocupar uma cátedra · na 
Universidade de Londres, e que ;;c 
chama Karl Mannheim; parece-me 
q1.1e ninguém divergirá de sua E~à:J 

inestimável: "Se tivesse de resuniir a 
si tu ação em poucas pala v r as diria o· 
seguinte: E.:.tamos vivendo uma época 
de transição do laisscz jaire' para um.1 
~ociedade planificaãa. A sociedatic 
planificada futura podo tornar uma 
dessas duas formRs: dominação d:; 
m~ut minoria, median.te a ditad:li.'a, 
ou um ·novo tipo de govêrno, que :.;eJa 
rer;·u.lado· de maneira· democrática, Ii.Ü O 

ob3tante o seu aumento de poder'· . 
, Ninguém duvidará de que a épo~;a 
econômica clássica, a época. da lib~~:-

dade dos contratos, a época . da an:·o- . 
pl'iação ligeira dos bEnS éie USQ OU élr: . 
produção, é época pass:.>.da ria vid~:L da, 
Humanldade, e que, CO:J.S2guintenV·'l~te, 

temos necessidade - repito -:- urgente 
e ir..;?;ente, de dar novos rumos à eo::l .. 
secuçilo de r.cssas finalidades. Se, C:.:s
graçads,mente; se, por infelicidade 
no3sa, não tomarmos, nef.;te mom";a t.o 
propicio, a deliberação de traçar esses 
novos rumos, os acontecimentos se rr
petirão. Nesta hora em qtie os eoa· 
gressos do mundo inteiro proclamam e 
repetem, quase como um slogan .par::t 
não nos esquecermos, que é preciso 
considerar a Humanidade como inter
dependente, sejam quais forem as ;.; :tas 
aglutinações raciais ou políticas, c:nn 
maioria de razões, é indispensável que 
reconheçamos e procuremos ha:-mo
nizar a interdependência dos homens 
O.entro da mesma nacionalidade, den
tro da niesma e:::truturação polílica . 
Sem que contenhamos,· democràtica· 

. mente, pelo consenso da nossa Asr:em
bléia; sem que contenhamos, u2Ia 
ampla discussão, os desvios a que o 
homem é, naturalmente, . levado. na 
manipulação dos · seus interêsscs, não 
t ~rcmos alcançacto; de forma alguma, 
a ,democracia para a qual peasamó.s 
caminhar na hora presente . 

Não é mais possível olhar-se com 
desdém. nem viver ale:uém insensív~I à 
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dor, ao .t~ofrimt.nto, à csccssez, l mi.:;~

!·.ta em que vit:;) parte da popula~;àa 

do ~eu pds. Não! 'f E !nos de restab·~ .. 
l;;c:::r o prindpio de que os bens dil 

. produçáo, como o~ de consun1o, &áo 
bcr .. s ~od:üg; temes de tcrstabelccet' o 
principio·· de que no c!lfór~o de c~ch, 

i:ldiViduo se tHlete a pcs3ibilidr.ds de 
progresso da. própria .sociedade. 

O Sr. Azta·;nird.1tdo Requ.iâo - N~o 

~el·teuço ao P~u·t!do de V •. ~x.a Entrc
t:.l~lto. estcu aconiiJanl1andQ sua bn-
1h ~mtír::E1ma o!·acão com o mesmo vivo 
in.tstêsse e nãÓ menor entusias:ma. 
A!}l'OVe!to portanto a oportimidade 
ph!'a di:têr a V. Ex.a que, embora ns.o 
f<tt;a parte do Partido Trabalhist1, me 
sclidar!zo inteiran1e;.1te com V. Ex.'l na 
\jelís;;ima douttina que está e}tpl.:t.
nandO. 

O SR. BERTO CÔNDE' ~ Ag-:c:>,
dcço a V. Ex." o apóio que m:3 ·dá. 
e que níio .é realmente a mhn, mas 
que me vem revelar que tinha ra.zôes' 
s:Jb•:antes quando assomei a esta tri· 
lnma coin a ~ntén r: f.c· apenas d2 pro
vocar mrt a8SUnt.o. Eretivamente, até 
agora, por falb, d2 oportnnidàdo e ouN 
t:'ai razões que não quero prescrutnr~ 
não havíamos C'~üigidl'~ n.ossa atenção 
pri.ra essa possibiliàado .. , 

O Sr. Altarnirando l~eqt;ião - ~ue 

V.. Ex.a está faz:;ndo cmr. raro bt·Lrio. 
O SR. BERTO CONDE' - Obl'i .. 

gado a V. Ex.a.. 
• . . que, a rneu ver, ~ a ·única pn• .. 

:':-.'ute no inatantc que atravessa 'C' 
m~md.o, pa.ra a subsistê~1cia da pró·,~ 
pria huma..nide.d~. 

Estou, ainda, com 1.quêle mt>stre qtw 
citei e que peço licenç-a à. ilustre.daL 
Assembléia para rep,~tir: 1 

«A democracia, para sobrc\rivcr, 
. tem que t::ansfm·md,r-se em um f.~ 
democracia mmtante. Notú ·Se, 
desde logo, a difern:.ça fund.r,··· 
mental entre o espii·ito comb:Üi /O 

à os . dítado::(~S por uma parte 1·pe . 
tral;a de !mr>or ii seus coh~idadâo::; 

1.1!11 sistema to ~ li.! de Vàlores e um a, 
obr-igação soCial com. cartlisá dü 
tôl'ça, e utt}a ~bt11or;1'àcin mili.\~:tJ

te, por outro t~,ue irnicamente atin .• 
ja seus fins tf.lm a defesa do lJrt•· 
Ce$60 de mudan~à social tida cÓm.l 

Nst2. e daqudM vh·tucles de .V&:• 
1o1•es básicos - r,·aternidad~, aju ... 
da !11útua, dé:ênL!à~ justiÇa :;o .. 
cial, liberdade, respeito à pessoa, 
etc., que são os fundamentos <.lo 
funcionamento pacifico de L11íi~. 

ordem oocie.L A nevá democl'aciH. 
o:• ·militante terá que ctese11Volver, 

portanto, uma nova. atitude· a·ntt} 
os valot·es. Daverê. diferir do '·~a.is-

, sez /aire" relativista ela époéa i\!''" 
terior, na medida em que tenha;. 
co:rs.gem de chegar a um acôrcto 
$ôbre alguns Ya.lôres básicos ::v:~i. . 
tá-veis por todos que comungátil 
nas tradições d!\. :-lVHiZ:lÇão oddl)n ... 
tal''. 

:E;, como o Sl'. Preaidcnte acaba de 
anunciar que 1i1eu tempo está e1:igo~ 
tado, tcnnino como o aut01·: "ou uma 
democl'acia phniíica<la, ou a cer;,~za. 

de que teremcs de enfrenta.r os mes
l'i.los dissaboi'es que já, iJas~ánlo~u. 

(Muito bem, 1Wi.Uto bem. Palmas ) 
O . SR. PRESIDEN'11E ~ Tem a pa· 

la'll·a o sznhcr Jurad Magalhães. 
O SR. JUR,AGI . MAGALHAES -

\Movüíz.ento gerai de atenção) - (Lê 
o .'.le(Jitinte discurso) • 

St. Presidente. Srs. Hep-l•esentan
t.et:.. - 1!:: tradição . da minha vida ptl.
t;lic.lt não deix&.i' acusação Si;lm reSyCs-
r.a. Fr·cssuroso na defesa da m1nha 
dignidr\rle cívica acorro à arena sem 
necessidade de grande insistêtJcla de 

. 111eus ::t.dyersá.rios. Chamado ontem 
ao deb::lte po1• dois ilustres :a~presen: .. 
tantcs do Partido social :Oerllocráti ... 
co, sf:!Qão dg, :Sabia, venho, hoje, a es .. 
ta tribuna, porque não foi pos.Sfvel á 
V essa Excélê~1c!a, Sr. Presidente, con• 

• cedcr ... me a palavra quando a solici· 
te i ·para uma resposta i~edlàta .. 

O Sr. Aloisio de Castro - O Pàr
tido Soci~l . Democrático, Seção da 
Bahlà., só fala neste 1'ecii1to em con ... 
sonãncia com o Partido Soeia.l De ... 
mocrático Nacional. Por conseguinte 
saiba V. Ex. a que o Partido Social De .. 
mocrâtico, Seção da Bahia, falou on
tem no recinto com plena aquh~sc~h ... 
cia. e ·aprovar;:â.o do Partido Sócia! De'!' 
mocrático do Brasil. 

O S'ft. Jü:R.AOÍ MAGALHAES 
É questão de economia interna d~> 

Partido de V. Ex.a. ••• 
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O Sr. Aloisio c7e Castro 
Ex.á ciev;;:~·Ia saber. 

Que V. 

O SR. JURAO! l\.1AGALHAES -
Bem !oi, Sr. P.residente, que o Re
ghnent·} não me tivesse permitido fa- · 

.1ru• ontem, d.urunte cinco minutor1, u}.Jc
la orctem' ', parn que hoje, graças a 

· gentileza de meus nobres colegas, Se
llhores D~putadas Pa·,Ilo Saraf;ate e 
Jurandir Pires, pudesse eu, não ape
nas responder r.os ilustres opositore~, 
que t2.o pouco e tão ma.l artieularam 
acusações em desabono de minha cr:m
duta política, mas também dar utna 
cabal explicação da linha política qur. 
pesso2.ltnente venho advoga,ndo pa,ra 
meu Partido, · nesta luta pela redcl'Ilo
cratiz~ção do Brasil. 

O Sr. Rcgís Pacheco -Permita-m~ . 

V. Ex.l'l. um D.parte. A linha de conc'iu
.ta política de V. Ex.n. na Bahia tem 
sido s~::mpre a · dos cambalachos. 

<Trocant-se viole~ttos aparte:;) • 

O Sr. Fres'!.dente ja:z soar, in-
.... ;,~ ... ,,., .......... r--""t" os t•mpa1·o<•) cl'-·t'J .:.\.·J .. ..,:;..u"w-•- v 1 "' . ú tJ • 

O ER .• JURACI MAGALHÃES -
CGnç0cii un1 aparte ao nobre Deputado 
S~. Regis Pacheco rmra mostrar-lho 
a difereura do àmb'lente clemocrát!
co de!lta Casa daquela ·atmosfera àe 
terror que S. Ex.n implantou no mu
nicípio de Conquista, na Bahia, e on-
6.2 p2.rt'urbou _ crimf.nosmt1ente um 
ce:11íclo de propr.:;-nnda da candida
tura F1duarcio Gomes. 

(Trocam-:oe numcrows apar- · 
ter). 

O SR. PH:Ec:IDE]NTE - (Fa.zendo 
sca.r os th~JJC!.r:os) - Atenç§,o! Esta 
c ·:~m a p~•.L1n·o. ó Br. JuraoCi Maga
ll18~es. 

' 
O SR. JURACI 'M:AGALHÃES -

Expremendo c ;,3 arratoados elos nobres 
Representantes do Partido minori
túr~o ca Bahia, de tão grandes ambl~ 
f:6::s qüi'lo baleio de títulos concluiu-se 
-: ' ' . 

:l'àcilmonte: que um, em no1:1e pessoal, 
:'tttic:.lliJU qt!clxmTlé!; contra os che
rc~ d 8 uma ol':~:ru!i~r.çf~o nncions.l por 

· lhe nHo propiciarem meios C\e mon· 
tm· e manter na Bn.hia a múr~uina es
cru Vlzr,C:or8, da vontade popular. 

(T1'oc~m·se múltiplos a1)a1·tes) . 

O SR. PRESIDENTE - Peço a 
atenção dos nobres · Representantes. 

Estamos no 1·ednto da Assem'blé~'l 

Constituin~~1 oride devemos · respeibr 
a opiniã.o dos nossos c~legas. <Palma .. ~) . 

O SR. JURA OI MAGALHAES 
Sr. Presidente, agradeço a· V. Ex.a a 
lição de educação polítjca ministrad1 
a êste Sr. Deputndo, que nunca res
peitou o direito de seus adversário~L 

no Município à e Conquista. 
Estsja tranquilo o nobre Deputad'), 

pois falarei, aqui, neste t~cinto, a dcs
pei~o. de st~a vontade de fazer calar a 
yoz da Iiterdadc. (Palmas.) Agol·v., 
r&o mais se justifica a intolerânci;..L 
de S. Ex.n. naquela zona do sudoeste 
baiano, que S. Ex.a. vem infelicitando 
com a má'quina opressora de uma di .. 
tadura. 

Prossig·o Sr. Presidente. Dizia eu 
que um elos meus opositores atticulatll, 
queixumes contra os chefes de tuna 
oi·ganização nacional, enquanto out~:·o, 

em nome de sua bancada, insinuou 
que eu estaria me envolvendo, por 
portas trrvvessas, em câh1baHtehos po
l.iticos, dos quais resultv.. vrt o despres
tígio do fogoso e tréfego ex-secretá· 
rio cto interior do 'iqueremismo baia· 
no", que tanto usou e abuwu çlas po
sições oficiais e dos dinh:!iros pú
blicos. 

Ao .Prirüeiro responderei qac o cam· 
po próprio ao debate dos assuntos de 
seu partido nao será, de . certo, esta 
tribuna mas as salas de .sua sede so
cial. E mna questão de éticR me im
pede de debe,ter problemas nos quais 
eu não teria o direito de voto. 

Ao segundo reafirmarei o aparte que, 
cleselegantemente, tentou evitar: não 
me meti em cambalachos e desafio 
a Sua Excelência e a qüein quer que 
sej9., a provar o contrário. 

o Sr. l'ieira de Melo - Vou pro .. 
vá-lo. · 

O SR. JiJRACI MAOALHAES 
(lendo) - Mas l'a.ciocinemos um pou .. 
co em tôrno da afirmação de Sua 
Excelência o Sr. Deputado Vieira de 
lVI:elo. 

Para haver cambalrucho carecia. de 
existir troca ardilosa, permutação, 
conluio, trr.moia. O ato do c~mbR .. 



!acho dever-se-ia perpetrar de dois 
lados, de duas partes, entre duas ou 
mais entidades, entre duas ou mais 
pessoas. Eu, sozinho, não o poderia 
realizar. Com quem, então, o perpe
traria? Com Sua Excelência e o seu 
partido não foi. Com a d\reção na
cional do Partido Social Democrático 
ou qualquer de seus componentes tam
bém não foi. Com quem foi, então? 
Está evidente a malevolência do nobre 
deputado em chamar de cambalacho, 
as conversas que, na defesa dos di
reitos de meus corregigionários, eiltre
tive, com os honrados Srs. Presidente 
da República e Ministro da Justiça. 
Mas Sua Excelência se as tivesse ou
vido e assistido, talvez, se admirasse 
da altitude com que homens públicos 
decentes debatem problemas cruciais 
da. vida nacional. em busca de solu
ções, honestas, . sem necesidade de 
barganhar com a coisa pública. 

o Sr. Vieira de Melo - Quer dizer 
que V. Ex. a. confessa declaradame11te 
que teve conversas, na defesa de ·seu 
partido. Se assim é, como podia a 
U. D. · N. publicar uma nota decla
rando-se alheia aos entendiment.:os 
lia vidos · na política da Bahia? · 

Vozes - Oh! 

,O SR .. JURACI MAGALH~S 
Nada tem a .ver uma cousa ,com ou
tra. Os entendimentos que minti,;,e 
com S. Ex.a. o General Gaspar Dut;ra 
e o :Ministro Carlos LUz não são ·ato3 
inconfessáveis, mas atos praticados

1 

à 
luz nieridiana, para quem quisesse \rcr 
e dêles tomar conhecimento. 

O · Sr. Vieira de Melo - Para riós 
sã.o inconfessáveis. ' 

. O SR • . JURACI MAGALHAES :__ 
OS nobres RepresentantEs avançaram 
demais classificando de· cambetlacbo 
uma. atitude digna que, talvez prati
cada por êles, tivesse em vista o ganho 
e a barganha que me querem atribuir. 

O Sr. Aloísio éle Castro - V. E,x.a. 
está acostumado a fazer. barganha. 

O SR. ·JURACI MAGALHAES -
V. Ex. a. é que fêz barganha para ixm .. 
quistar uma cadeira de Deputado. 
Sel quanto ela custou a V. Ex. a.. ' 

. O Sr. Rtti .Santos O · ilustr9 
Deputado Sr. Aloisio de Castro t.em 
razão de sobra para dizer que ·v. Ex."' 
faz barganha, porque V.. Ex.a. · já ' o 
fêz Deputado uma vez, em 1934. 

O Sr. Aloisio de Castro - · Não! 
Protesto! Direi a V. Ex.a . qne 
fui excluido da chapa à Assembl~ia. 

Constituinte de · 34; porque o Sr.· Ju
raci Magalhães entrou · como Inter~ 

ventar. 
o Sr. Rui Santos - Que fêz a Vos

sa Ex.a Deputado classista~ 

O SR. JURACI MAGALHAES : -
· Tem tôda razão J Sr. Deputado Aloi
sio de Castro. S. Ex.e. só pode· dispu~ar 
e.leições na Bahi:l, contando com a. 
máquina do Govêrno. 

o Sr. Aloísio de Castro - ·Com:> 
V. Ex.11 • · 

O SR. JURACI MAGALHÃES -
Acabo de se1; eleito pela oposição, 
com uma votação esmagadora do povo 
baiana.· 

O Sr. Aloísio de Castro - Lem
bre-se de Simões Filho ••• 

O SR. JURACI MAGALH.AES .
Lembro-me, principalmente, . de Vo~sa. 
Ex. a, exemplo . ·daninho para· a ·vida. 
política de meu Estado. · · 

. .. ' 

O Sr. Vieira de Melo - V. Ex.s:.n.ão 
prova! Exemplo daninho foi V. Ex.1", 

que infelicitou. a terra baiana. · 
(Trocam-se inúmeros ·e . calorosos 

apartes.) 

O SR. PRESIDEN'I'E .. -· . Atenção!. 
O Regimento só-à.dmite ·apartes ··quah-. 
do permitidos pelo orador. .·. 

o Sr. Vieira ·de Melo ·~ ·Pemíit;a. 
'\'. Ex.a Sr. Presidente,- ••• ' 

. O SR .. PRF.SIDENTE ~ Perdão!~ A · 
Mesa não permite que seus atos -~éjam 
discut~dos. De outro modo, consentir~a 
em ser desconsidera-da. . (Palmas.) 
Re'!lllem-se nêste recinto pessoas de 
aprimorada. educação · e do m:ús ··ele
vado patriotismo, que, de certo, não 
confundem a Assembléia Constituinte 
- que tanto lhes custou a convocar 
(muito bem; palmas), como aspiração 
brasileira - com qualquer amontoado 
de homens sem expressão. (~poiados.) 

Ouçamos com pacíêncía - a maior 
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virtude do homem cristão - o que se 
diga de nós ou ·contra nós. A palavra 
está sempre assegurada a todos os 
Senhores Representantes para as res-
postas que porventura pretendam dar. 
<Muito bem. Palmas.) · 
, Continua cem a p&-1:. ;·j::. o Sr. ·Ju:·.:.:i 

Magalhães. 

. () · SR. JURACI MAGAI.~HAES -
(Lendo) .E' por isso que re·piló, com 
a màior energia e sinceri;dade, o con
ceito de cambalacho, com que o in
terêsse . contrariado visa macular so-
luções que. só. não são .melhores por-. 
que os partiocularismos egoistas buscam 
evitar; a 'sua . aplicação. na·cional. . To
davia, em honra do Senhor Presidente 
Eurico Dutra, a cuja compreensão fun
cional rendo justas h::nnenagm.:s per . 
já esta.rem· algum~s populações de 
estados brasilei:ros fruindo um· clima 
de ·aerriocracia·; devo· reconhecer - e 
as , diat:i:ibes 'do p~~~~dismo bc.hna 
fortaiecem o meu julgamento - as 
enormes dificuldades que estará · en
contrando S. Ex.a, para assegurar aos 
seus concidaeãos o dh·eito ele se go
vernarem por si mesmos, ao invés . de 
escravizá-los todos como agrarlaria ao 
ditatoriaÜsmo impenitente. Mas, desta 
ttibuna, reafirmo a minha convicção 
de · que · S. Ex.a encontrará meios de 
vencer os egoismos recalcitrantes e 
ajudará o · processo redemocratizador 
do país, levando a ·. tôda parte a o r- · 
dem, a justiça e a libevdade r:einant~s. 
por exemplo, no Estado de Sergipe, 
com o mesmo patriotismo vigilante 
com que ·cooperou para ··os felizes 
acontecimentos ci-e 29 de · outubro. 

Sr. P·!'les~d:ente! Srs. . Represen
tantes! Até aqui umas breves palavras . 
para responder aos meus ilustres opo
sitores que tão pouco e tão mal 
articularam acusaçõ,es à minha con
duta ·Política. 

O Sr. Rui Santos - Quzm em
preendeu a obra administrativa gran
dio~ q~e V. Ex.a realizou na Bahia ; 
que~n deixou o govêrno da Bahia como 
V. Ex. a o .fêz em 1937 ..• 

O Sr. · José Cândido - Nos bracos 
do povo, frise. bem . V. Ex.a. · 

O Sr. Ru·i Santas - . . . por não 
querer pactuar com o Estado Novo 
que se implantara.; quem, como Vossa 

ENcelência já foi · julgado pelo povo 
da Bahia, quando, simples aluno d,t 
Escola de Estado Ma.im·, p:::.ssou · p~lo 
meu Estado em direçáo a Pernambuco; 
quem, como V; Ex. a recebeu do .povo 
baiano a consagradora eleição que o . 
n1andou a ·esta Casa · - d:ve ezt::r 
plename:::rte díspensa.cJ.o dá defesa que 
está fazendo. (.llít.tito . bem. Palmas.) 

O SR~o JURACI MAGÁLHAES _:_ 
Muito c·brigado a v. Ex.a • . · . 

Daqui por 'diante explicatei a linha 
política que venho advoganc;lo para . 
meu partido ·nesta luta pela redemo
crr. ~ü:;aç~o elo Brasil. (Lendo)· • . 

Por defend-er, ' com tôdas as veras, 
essa conduta partidária, tenho sido ·e 
venho sendo seguida e ·repetidamente 
Yi~::~ .. ':lo e cc::.!::;:.t.:::ta. D::út:o d~ m~u 

pa'rtido, poderi ha '1('f. quem divirja 
· do crédito ·qe confimi.ça. abetto ao Go
vêrno da R·epública, ·nesta fase ' de rea.:. 
just9,mento de- vid:c1 C.~mccritica n?..
cional. · Alguns prflf.r;reriam uma opo
sição o.bstinada . . . Não encontro, toda, 
via, melhores estímulos pal'a suportar 
as acusações e in3inuações com qu:; 
se me pretende terir e para perseve
rar num . rumo que demonstrarei ser 
ademais cce1·ente; do que a unanimi
dade maciça, invarí~,vel, firme, inde
fectível dos representantes do !!leu 
partido n-esta· Casa, em tôrno das dh~e
trizes · tão brilhantemente expostas e 
defendidas pelo 'icsso em:inerit~ lider, 
Deputado Ot?.vio ·Mangabeira. (Muit'J 
bem. Palmas) . 

O · Sr. Vieira de J!llelo - Antigo 
acusador de V. Ex.a. 

O SR. JURACI MAGALHÃES -
A bancada da União Démoo3rática Na
cional nã.o tem faltado aos deveres de 
solidari~dade com os correligionários 
oprimidos, nem tão pouco falhou na 
crítica serena e construtora aos atos 
infelizes da administração pública ou 
ng,s . tentativr,.s de postergação . dos 
princípios clemoc:l'áticos na elabora
ção constitucional. Esta unidade 11.11-
par nos anais do Parlamento . en t·.::e 
quase uma centena de homens livres, 
independentes e dignos, velhr1s e jo
v{;ns servidores da ca.usa democl'ática 
é superlativamente dcmonstrativil, ele 
que só uma convicção plena de l'! .c;~ 

tarmos todos a serviço d:;J wna granel c 
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c a usa, poderia ser o íal".or ~ h uhn• 
de::>b. ãdmlrâvel cc~sáo. E s~ cl'i
ticos aóressados fizern.4n t\. a!;z. uns c1. ") 
uó.s e pr..rt!éularm(jnt..:' a rrl.ltn a ·ln.íur;.L·, 
r' -e ~t1P<n'·1~0t: seg'lÜJ.u:!o 1.tm nm1o ad·~ -

8'.oulst-a; c:~ ·r~_ tos vem e1enwn~t:::a11do <: 
o futuro eomprov~1'Li n ir.anidade de 
Eet~:s conceitos detl'imcnto.!c~. RcspeHo 
e confio 11tt sincerid~clc daqueles y,L1'~ , 

dentro cte meu })ul't·ltlo, ptt!fi>tin de!"'n
d2r mna ot'ic11tnção l)Olíh~<l cUferenle, 
nos debate.'! nns sn.lr..~ cto 11.0

• andár 
do Edifício Borba Gn.to tJU em no3::JO 
prox1mo con~tesso · partld~rio. Ali, 
cnde tenho· cih•l:l1to de ''Dto, nllo e:1ta ... 
r~i como ante os queixumes do Hus
L2 Daputado Negniro l;il'dcâo contrtli 
o ~eu pa1·tido e a re:5pe1to dos qunb. 
nu o me cabe opinar. Masj de logfJ, 
uma anrma.ção devo fazer: fle~ 110 
sist,()llla l'epl'esentativo, o IDE\l1datãt·io 
deve guiu'dar fidelidade ac4S tlcsojos dos 
rrp1·esen~ru:los, até hoje nao enr.cn .~r~i 

ela parte de nenhum, de nrnl:rl.tm só' 
dos muitos tnilhare8 <le f!i:[!itortf~ C{Ue 
me eleg·et'R,m, uma únlcrL voz qm: dls
crcpr..sz2 da, conduta polític~t CJ.Ue me 
honl'o de vir seguindo. Assim ~endo, 
terei ra.zões e fôrças para. opinar e 
defender com maiot' erttttsiasmo, o 
que sempre reput~i ser o melhor ca
m 1 nho rle !'w:·vir à clemo.praciu. · 

E quem Si'. Presidente, menos ue• 
s2j~ que êste ensaio de educação dc
m cor(l.tica prospere? 
T.odo~ ·aqueles - e são muitos -

que, coino o ilustre Deputado 'Vieira 
de :M:elo, t êm a nostalgia da era feliz
meiite finda a 20 de outubro. tst()s 
saudosos do clitatoria lismo é que r:e 
obstint\m e111 que se aplique e 1!5-

t f:nda a todo o tel'rltório I'll\cíonnl u 
t'órmula .1á aplicada em S~l'Silje e em 

_ c on1êço de execução na Bahia . 1~ 

qua-ndo ralo no emp1•êgo desta solu
ça o faço que:;Ulo de fl'isr.r que semp1·e 
2- advo(6Uei em CQ!'átet 11acional e ~em 
exclu.são ele tamhum dcs partidos 
existentes no Bl'a5il, 

O .Sr. lfictrct de M~lo - Mas V. Ex,n 
não aclvogoú 1H~m l'>ta ticou es~a fót
mula quando nb govêrno da l3a.h:3 , 

O SR JURAO! MAGALI1A~S -'--'- ~ 1 '11, 

esh fót"rntib r:.f'.J fol hp licada êlh men 
govêrno 11a Dtthia. cotno hâ pcmcos 
dias tive oporttmidadé de esclar::cet , 
num ptec~1·1o ambiente tl~ educaç~ Q 

política coino é o bx·a!:dleiro, 11~0 po .. 
demos deaejEu' quo a opo151ç~o vb~Je 
se~11 que o B'ovêrno lhe recot>heça to .. 

·eles os direitos. 
No meu govêr11o - jâ o di~ae eln 

entrevista - tendo sido um simples 
tenente forast&iro (não apoiados), J41tllll 
maiores tradições na vida da Bahia, 
pude, com â fôrça do prestígio nfi .. 
cial, o1·ganiZ~.1' un1 partido quo clel'·· 
rotou, colígadml, tôclas as antigas oPC>• 
sições do Estsdo. Foi e é o meu d~· 
poimento. Foi e é a minha experlên• 
cia . Do la àecorre a. m1nha atual po .. 
siçâo política .. 

o St. Alio1na1' Baleeiro - Pode•iie 
acresc~mtar, nindu. outra resposta. ao 
nobl'e Deputado Vieita, da Melo: no 
g·ovêrno de V. Ex.u. foram feitiàs elet· 
(iões municipais e em vàtios· inun\cí
pios baianos a oposição venceu, s~n· 
do-lhe reconheció.a a vitória. em tôda 
linhEI,. 

O SR. JURA C! MAGA.LR.,\'E8 ..
Perfeitamente. 
· o Sr. Vieira rle 'Melo - Mas isto 
depois das eleições mm1icipais. 

< Troca.m.·se apartes.) 
/ 

O SR. JUR.ACI MAGALHÃES 
Peco aos nobres cole'!'aS tme tenhBm 
pa~iência com o Sl· . . Deputado · vieil-~. 
de M-~lo. S. E};.a, se mM posções 
oficbis 1 nada cons3guil'á em ele!çóJ:> 
na Bahia. 

O S1'. Vieira de Melo - Como './. 
Ex.(!, l'l~.o con~c~uírla, se se Ci!lcll..ia,~ 
tasse. 

O SR . JURAOI MAGAT.JHAES -
Mas veja-se a. incoerôncia de S. Ex.a: 
afirmar isso a mitn que venho de 
disputar uma eleiQii.o em oposiçl o, 
t endo sido o n1R.irs vot~do . .. Já é r.o .. 
ragcrn! · 

O Sr·. Vü::ira de Melo ....... El'ltOU tne 
rcre:;:indo à clciçfi.o par rt Guvei'n9.dor 

. ('Olistituciomtl ct:.u Bal11a.. E\eço qüê me 
compl'Ot:n:la.. · 

o Sr . Man~cl Novd:: - Para o ttne 
contou com o voto do D~putado Aloi;., 
si o de Castro. 

o S1·. Vi~lra de M elá Nào erà. 
Deputado a ês15e 1empu. 

o S1'. Manuel Novais Más nlo 
fez · objeç ~,o. E logo depois ht pll~'::t 

a Cê.mâta Estadual. 
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O SR. · JURAO! MAGALHAES -
.Aliás, faço justi9a. no Deputado Aloisio 
de Castro. S. Ex.a me acompa11hou 
desde · o primeiro ao último dia c•. e 
meu govêrno; somente depois de ter eu 
deixado o governo foi que seguiu (m
troa l:umos. <PaZ1nas) <Lendo.) De
.se,1ar1a e desejo qtta c á.1b9,m às fôtça s 
majoritá~·las de cada município a rc~ 

gência dos destinos de cada um doe 
l'incões de nossa terra. 

N~,o · .se1·íu. a experiência . desta me· 
dida uma emulação salutar entre to
dos os partidos para a solução dos 
problemas do povo em cada municí ... 
pio? Não impc,rtariD, numa seleção na~ 
tural de valores dentro de t:acla par
tido e entre os partidos na esfera nn• 
cional? P e11a é que o emii1ente Sr. 
Presidente da República se sinta a 
cada instante a cn,da paBso pertur
bado e impedido de cumprir os hones· 
tos. ptopósitos da circular do Sr. Mi
nistro da Justiça, pela, cobmnça in· 
.sc.freada da retribuição de serviços 
nem ~emlJre leais, pois bem me lem· 
bro da hmentável cclivenção pesse
dista. Qaiana, para o lanç:unento <ie 
Sua Excelência. Mas não tzrgiverse 
Sua Excelência em trabalhar pelo 
bem públl:;o. E~~t:mda coraJosamente 
a fól'mu1a democrática á todos os mu
n:dpios brasJeíl)os e rcceb:;rá os aplàu
sos de um povo llvre . . Um homem que 
t c·;e a bt~vura de dar combB.te he
l'Ólco ao cai1~er multiforme do pano 
verde nilo pede h esitar em eliminar 
a sarna do "qucremismo", cujas co
ccit~s e pl·uri G! cs p::rturbam a pos::;i
biUdt.:êlc de que Sua Excelência possa 
r.P.·t\ c.c.n'lo proxnetcu, o prcsidel1te ele 
to ·1 os o·· 1.. -•. , (, 1·1 r.-. 1'"•o~ 

~ • .~ I..:J.. ._,_,.;~ .... v .L ~ • 

Várlns e repe·tlüas vuzes me GlJüS ao 
h cl!!'S'>.·do S :·. Presidente da Repúbli
co.. e .a m :Lnl'la opn5ição sempre foi 
dc~erre1Jtc da sua rczpc:nsabilidade no 
!:!Olpe c!e 10 c1c n ovcm b1·o e n u oricn .. 
tação nn tl·democrática ela poli'dca in .. 
h'?'l~~cir;,_1ul dn. dite..dun>, brm·ileira. As .. 
1i rn. co1no o · comlJ:;:,ti com tôdas as mi
nhas f6rças, sinto-me i vontade para 
chr aqui um breve e r á p ido testemtt...:. 
nho elas ra~ões que me leval'tun a 
pleite~r, junto a meus companheiros 

de partido, a adoção da linha pol!
tic::t ts.o injustamente malsinada. 

Não se tratou nunca de um. crécU:.. 
to aberto a um falcat.rueiro contuma~. · 
Tratava-se, quando muito, da abcr~ 
lura. de umHJ conta a quem, a lO de 
novembro, iludido em sua boa fé, t'oi 
levado a apoiar a maior de tôdas as 
falcatruas perpetradas no BraEH. 
(11-fuit o bem!) A convicç5,o deste fato 
eu a tive pessoalmente quando, em de
zcmb:o de 1944, transferido, pela di .. 
ta.clura, do P..ecifc pa1·a Florianópolis, 
1nrmtive no Rio de Janeiro, per inspi
l'ação c1os meus companheiros de luta 
democrática, . o meu primeiro encontro 
político com o General Eurico Oasp~u· 
putra. Não vale aqui l'ememc·ral• c.s 
Imenso~, .sa·crifí;_ios da luta "ul\~er
ground que, a:tmal, apresentou como 
troféu de um trabalho pertinaz a, pos
sibilidade da candidatura dêsse. ine
gualável titan de lenda que é o J.\.1a .. 
jor . Brigadeiro Eduardo Gemes. (Pal
mas) . A adoção de uma candidatura 
única era, entretanto, o sensato escõ
po de nossos propósitós. Qualouer hG
mem de bêm se1wia para opôr um 
fim aos descalabros da ditadura. ~4-.s 

demarches nesse sentido já são hoje 
do domínio público. Conspirando pela 
sua P2Ipetuação, o dita4101' con.segulu 
o hnçamento das duas ·candidaturas 
mil! tri.res. Queria o ach·ramen to da 
luta., do qual resultarir~ a anulação dos 
candidatos e a sua continuação no 
poder. Era a mesma técnica que hoje 
r epete no Rio Grande elo Sul, atirn.n
do trabalhistas con tra · passedi.~ tas pr1.- · 
ra surgir, finalmente, como o homem 
necessé,rio e provic1e11cial . 

O Sr. Toledo Pisa - Pr·eümct.en r e
petir, contr n. o B!.'igadeb:o Eduardo 
Gomes e o General Eurico Dutra , o 
mesmo golpe que dc.:·a , em 1937, con
tra os Srs. Armando de Sales Olivei
ra e José Americo de Almeida . 

O SR. JURACI MAGAl.rHAES -
Em várlas opor tunidades em que ul .. 
guns ilustres . companheiros de campa
nha. pr ncut avam ferir de pl'eferência 
o candidato hoje eleito, sempre t ratei 
àe persuadi-los de evitar o êxito do 
jôgo ditatol1a1. 



O Sr. Adelmar Rocha- Nêste sen
tido, oferêço o meu testemunho pessoal. 

O SR. JURACI MAGALHAES -
Muito obrigado pelo depoimento de v. 
Ex.a. (Lenclo) Durante toda nossa cam
panha encontrei-me em várias oporr.u
nidades com o General Eurico Dutra 
e sempre Sua Excelência me re!:\.firmcu 
o propósito de levar a luta eleitoral 
em terreno elevado até 'o fim, subme
tc:!ldo-se ao ditado das urnas. 

Quando a vitória nos parecia uma 
certeza e se murmurava a possibili
dade da retirada de sua candidatura, 
tive o ensejo, em um encontro, · em 
mei-o da no;;sa . campanha. de propa
ganda em campos ·adversôs, de mani
fesbr-lhe o desejo de tôdos nós, de 
que o seu nome honrado não fôsse re
tiradp do decisivo jôgo politico que 
t·ealitávamos contra a tirania. · 

· o Sr. Vieira de Melo - Qua.ndo o 
General Dutra foi acusado nesta As 4 

sembléia~ considerei o nobre orador t>-d
vogado de S. Ex.a, por que ninguém mé-

1 

lhor do que V. Ex.a, para isso. · 

O ·sR. JURACI MAGALHAES -
Já .o .estou sendo, contra as acusaçõ•.~s 

de V. Ex.a 

O Sr . . Vieira de ldelo ...:.. Ma~, énfim. 
V. Ex.ti. aderiu; e· não era· êsse o se.b 
pensamento antes . das . eleições. 

O ·SR. JURACI MAGALHAES ·-
0 procedimento de V. Ex.a é que varhl. 
de .acôrdo com as suas conveniêncii::ts 
pessoais e políticas. . . . 

O Sr. Vieira de Melo - Ninguém o 
está acusando de d8shonesto. 

O Sr. Ernani Satiro - A acusaç~o 
ao. General- Dutrâ, o ilustre Deputapo 
já a fez, quando falou em "cambala
~ho". pois. só poderia V. Ex.a ter f(~i .. 
to . cambalacho com o Chefe do ao .. 
vêrno. 

O· SR. JURACI MAGALHAEs · 
É unia injúria lançada a um só tempo 
ao egrégio Presidente da República. 
e . ao humilde Deputado que ocupa a 
atenção da Casa. 

O Sr. Vieira ee Melo - Para V. Exa.. 
Po,rque para mim, que co.nhe_ço o se~.ti· 
do das palavras, não há injúria nisso. , . I 

O SR. JURACY. MAGALHAES -
!tealmente, & injúlJia tem .signlfic,do 

de acôrdo com · à · pessoa · Q""-e &· · ârU· 
cu la. <M -zç,ito bem; palmas . ) 
· Pode se argumeutar que o não lan• 

çamento de objurgatórias contra o can. 
didato Eurico Dutra tenha levado nos
so partido à derrota eleitoral. Mas s~m 
essa posição política, não se . teria pôsto 
têrmo à nefan.da ditadura, a não ser por 
l,l.ma gucna fratricida de vitória proble
mática e que sempre proc~ramos todos 
evitar. Uf1.tito b~n1..) Com . ela. não 
chegamos talvez ao porto seguro . q\).e 
buscavamos mas co.nseguimos 6 espe
táculo invulgar da união total · dar; 
nossas .gloriosas forças armadas ·para 
o contra golpe saneador · de 29 de 
outubro. (Apoiados.) ,A . cêna . his~óri· 
ca daquela noite memorável do Pa.lá· 
cio da Guerra, a conduta dós . dois 
eminentes candidato:> e dos chef,es 
nlilitares foi bem c1ig~l'a da. grande:t.:.J. 
do golpe G,il;:) pôs têi·mo ao régime .que 
tanto enx~Jvalhou a nação · brasilei· .. 
l'a, (Muito bem.) Não nos iludtt,mos 
O ex-ditt~.dor ainda está bulindo, 
ensaia galgar uma posição no~ cená
l'iO e:;tadual e não lhe escassei~.m am .. 
bições ·para tentar novos .golpes·. :,!:le 
e os qu:remistas ai!ld~. são o .inimi
go, principal. da causa democrãtica: em 
nossa terra. (Muito bem.) Urge evt .. 
tar que o país · recaia nas · misérias 
que t3.nto aviltaram nossos ·costumes. 

Prosseguir · vigilantemente . nessa. 
conduta •. criticando . os desacertos e 
indicando as soluções, . apo!~ndo · de
Cidida e corajosamente tôdos ·. os. atos 
demôcráticos do govêrno 'nos . campos 
político, econômico e soc!3.1, ·é uma . di .. 
retriz que só pode honrar a que·m a. 
aclota e só pode redtmdar em ·be~1efi~ 

cio real para o· noss·o ·Brasil. · {lltfuito 
bem; muito . bem! PaZm[Ls~ ··O orador 
é muito cumprim_entculo.) 

0 SR. ~ PRESID~NTE ~ .Comun_i-co 
à Assembléia que, par:a ·.sups~itu;r o 
Sr. Renault Leite . na .· Comis.:;ão . par
lamentar incumbida . de próc~der· ·a 
investigiçõss · no Departamento .· F.e
deral de Segurançá Pública, nomeei . . ' 

o Sr·. S~nador Dar: J Cardoso. 
Tzm a p9.lavra o Sr. Pedro LuC.o'

vico. · 

O SR. PEDRO LUDOVICO . (Lé C1 
seguinte discurso) : - Sr. Presidente, 
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Sí·s. Constituintoo. Vou hoje fazer 
algumas considerações · sôbre a mu .. 
dança da Cat>i~al da Repú·blica para · 
ouGra região do Bra.sil, em virtude 
de· achar-me com autori~ad.: para f a· 
zê-lo, . po~s •. já l'E:aiiz.:i a mudança d9 
Capital de um. Estado •. 

Em 1930, a3:>umindo o GD'.'ê!·no dt> 
Goiás, v..ez·ifiquei; desde logo, que a 
sua ~ede ea'ta.va. erradamente localiza· 
da na velha cidade de Anhar:gu::;ra 
.situada às mal·gens do rio í Veroelho. 

Conn.p.cido de que o atrr.zo daquela 
un:lc.ad~ da. federação provinha. . em 
~:;·:·and.e · parte âas · concliçõa· de sua 
C;;.pita1, · de sua topog::afja e de sua 
sHuação geográfica, resolvi imediata
mente ventilar a possibilidade de sua. 
mudança. para uma outra cidr.dé que 
pnde.s.se, com vantagem, I'eulizar o 
papel de rnetrópÓlc goiâna. . . ' 

• . - - . , . I 

Muitos já. haviam tido e defendtdo 
e~s~ idéia, sem, todavia, .· poder con~ 

c:rztizá-!a.. Cotito de :t"!agalhã~s e 
cu4~ros chEgRrfl.m m;:smo a se erLtU· 
.s:a.:.ma.r por ela, não co!Be,guindo, 
entr;;ta.ntó, levá-la avante. 

Como não havia em meu E.:;t:ldo 
uma cidad~ que se presta~.se · a ser a 
!1fVa . Capital, cxldí construir · um::t 
para ê.sse fim. T0dos julgavam· tal 
gesto· uma anntm·a ou uma louca 

· temeridade. 
-·· · Como s~ faze!' obra. de tamanho 

vulto sem os n~~c~sários recursos fi
nanceiros? 

· Goiás rendia naquela época apenas 
cincó milhões de cruzei1·os. Ombrea
và.:se coin P ia.uf e 1\tiat.o Grosso, colo
cando~se, dç . quando em quando, em 
último lugar · em matéria de a!Tei:a

dação orçamentária. 
D:=pois de lutar contra inúmeros 

obstsculos, co-ntra a indiferença de 
muitos, a d.?.scrença de quase todos 
e a -hqstilidade de grande parte da 
população da ve.lhn. Goiás, deSJpre
zando -as ameaças de · tôda ordem, ini
ciei a obra. que ha.via planejado. Não 
fôssem .. o m~u entusiasmo, a minh:a. 
fé, a minha convicção de que estava 
!:izen.dc, . _um gtande bf!m à minha 
tena, . e, por ce1'to, teria fracassado. 

Os. cofres públicos ·não· dispunham 
de num:erário · pa.ra se dar início aos 

serviço!'!. Pa.ta. isso contl'aí um em .. 
préstimo · de três mEhõcs de cruz-:i-
ros. 

Apezar C:.ê;:;se grande empreendi .. 
mento me ap~orver todo o .tempo . e 
qua:se tódr.s as en;:rgias, não descurei, 
e:rcretanto, Je incentivar tôdas as 
fontes de prcctução do E.::tado, inclu ... 
slve uma p!·opag~nda continuada, in .. 
t.:::u-: a, de suas possibilidade.:;. Aliás, 
o Pl'ojeto da mudanç::t e.stava adstrito 
a eEsa-8 condiçõ2.:;, dependi.z. · . m :;smo 

· c.e.sse plan2jamento. N!lo errei nos 
meus prognósticos. Tudo se re:tliz;ou 
esmo eu havia pr.:vist.o. As rend~-ts 

públicas fóram aumentando de ai1o 
p:.ra ·. a!lo, correspcndendo a.os €.s!'o.r· 
ÇX e às ll~C~SSidades da a.dministra• 
ção. 

Lanç::c~a a pedm fllildamcnto.l t:~. 

ou.:s:da edHi<:a.ção, em umn. b.=lis:ürn.a, 
mas solitária. chapada, no dia 24 ele 
outubro ds 1933, muib. gente que pre· 
S~l10ÍaVa ' a SOlenidade apresentaV::t-SC 
chei~ de rcs:=rva., juls·nncio aquilo m.n 
SG!lho il'l' .:alizá. vel . 

N:.quela. zona. não havia o mate:·: rvl 
rnai:-1 indispê!1~ável às moderna-s c~:!.s

t~·t:ç;õ2s: ne!n .s2rraria.s, nem ohr~~B, 

lEm c.;rt.m:ca, nem operários f3P2-
claLz::!;d::Js. 1i:3 tes importei pouco s. 
pouco de São Paulo, cujo nümero chê• 
cem a ating;ir a. 1. 50~ llom~P~s. 

Foi pre-ciso organizar tudo par::t. lt\ ... 
va.::: a ta!·~fa ao fim, e. par~. não dt.:.; ... 
c:;!' a · det::.llles, que szria castigur li. 

atenção dos S!·.s. Constítuinte.~. deyo 
sintetiznt• afirmando qne, em 5 t,\t 
julho de 1942, inaugurei Goiânia. ' 

Convém ressaltar que a única ajuda. 
que recebi do Govêl'llO P ederal não 
chegou a cinco milhões de cruzeiros. 
sendo de notar que ê.;;:e auxílio foi 
da.do com a obrigação de· se -construi
rem quatro edifícios públicos destina. .. 
dos a serviços d~ União. - Fôrarri 
os prédios do.~ Correios e Telégrafm, 
Juízo Eleitoral, D~Iegacia Fiscal e Ins .. 
petoda Agrícola. :f~ justo que se con
signe o granel~ . esfôrço da banc.art8. 
goiâna e, príncfpa.lmente, elo ex=.Se"' 
nador Nero 11'acedo para. a. canse .. 
cução dê.sse auxílio. 

O Sr. · Daniel de Carvalho - · ~s.se 
auxilio foi dado pelo Congresso .e não 
pelo Govêrno. F ui o relator .•• 
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O SR. PEDRO LUDOVICO - Sou 
muito grato a V. Ex.a por ês.se 1;\.UXí~ 

li o. 
O Sr. Dan'i.cl. ele Carvalho - ••• 

do caso na C emissão de Finanç~-..s. 
O SR. PEDRO LUDOVICO 

Agradeci a V. fl:"·'~, em tempo, êsse va
lioso 2.uxmo. Declarei que foi pro:-por .. 
clonado pelo Govêrno Federn1, mcdi
::mte esfo1·ços da bar:.ca~:a goia~1~, no 
Congusso e de outros ;:>arlament::J.r~s 

como V. F.".n. 
O Sr. Lino 'Nlachaclo - Perfcit~

mente. V. E~~.a até dcclL10u o nome 
do S:maclor Nero de !t:I?.eedo. 

O Sr. Daniel ãe Can,alho ..:._ Çnr:.
tinuo a afll·me.r CJ.Ui~ o m~;·;ílio foi pL··::::
t::tdo pelo Con::;n•sf.o. 

O S::::?,. PEDRO LUDOVIOO 
(LendoJ C::mstruíd.a Go5ánlu, com um 
completo serviço de u;r;ô~o pluvial, e.s
gôt.o sani t0,rio. .,1e atas tecin: 2nb de 
áa·mu:, de comun3.caçõcs tele:fõni.c-as, 
com nnütos eüit'fdos para l'<~p t:trtiç0~:s 

públicas, como os do palfteio do Gu
vêrno, Sccr~t2ria Geral. Palácio (ia. 
Justiça, Sel'viço · T-:lefônico, 8crv:i:~ c, 

de Propaganda, S3rviços de Educaçiw 
e Saüde, Ssrviço de Estatística, Seg)l
rança Pública, Penitenciária, Qv.:::tr::fl 
ela Policia, Ginás!a d!:! Gci.ás, Grupú.:> 
EscolareFJ e mais os prédios dos Cíne 
Goiânia e Grande f!(lt~l. que são to
c1o.s pertencentes ao Govêrno, a situa
ç~.o financeira do Estado em ve~ de 
~e encoutrar ngTavada achava~se 

grandemente melhorada. 

Em princípios de novembro do ano 
pas.s:-,do, quando deix:::i o Govêrno, n 
Estado de Goiás que já havia ultra
passado, sem aumento "de impostos, 
dez dos seus congêneres da Federação 
em arrecadação orçanentária, · est;~; 

va sem nenhuma díyicla interna ou 
externa, com todos os pagamentos em 
clia. a não ser de processos dependen
tes de ultima,ção, e com quase qua
torze milhões de cruzeiros, deposita-, 
dos em bancos. 

A situação financeira era tão eufó
rica, que o desembargador Eládio 1 de 
Amorm, meu substituto, deu um a~o
no de Natal de dois milhões e sete
centos mil cruzeiros ao f\mcionalisxno 
oúblico. · 1 

o 51'. Jale::; Machado - v. Ex.• 
Hcl1r1.o que a situu9âo econômiea e n .. 
nn.nceil'a do E.st:Hio Na boa; 110 en .. 
tanto, Goiás não tinha estnuias, nem 
escolas e par,·ava uma miséria à rna-
gi::;tratura. · 

O sg. PEDRO LUDOVICO - ~ 

paixão de V. Ex.n Todo mundo sabü 
c~ue cons~ruf mais de 4 mil quilôme
tn:t> de estradas. 

O Sr. Jc~les !t/Iaclwdo - O saldo 
ctu·~ V. E~~.u. deixou estava om proces
::;c~; . conforme publicou. ha dir.,.s, a 
Sf~crehuia das Finanças do Estado. 

O sg. PEDRO LUDOVICO ..;_ Se 
V. Ex.:;\ prcvn· qEe digó in verdade.::;, 
Ie:nmcl.arei meu ce.rco de Sent'.dor. 
Ai'irmo que dei~:ei o Estado em ótima 
E.~twH;:ão financeira. V. Ex.a é um 
npa.b:onaclo. O povQ goiano sabe dis
tin~nür entre minha' pessoa e a de V. 
E:-:. 1~. 

O Sr. J ales Machado - Sabe pcr
f<:itamente. V. Ex.l\ foi eloito lJela 
máquina ela à1tadura e eu pela opo .. 
:úçEo. 

(1'mcam.-se vários a-pm·l:es. O 
Sr. Prcsiclente fet.z socn· os tímpa
nos, reclv.:ma·ndo atenção) • 

I 

O SR. PEDRO LUOOVICO L 
(Continua a leiíura) - Como vêm 
o::; l~ o)J:;.·es Hepresc:ntantes não é tão 
cUí'f~il mnc\ar ur:la capital, princip[d .. 
mente quando s~ tem a c3rteza de .que 
és8e ato é ne~essár!o, é justo, é patrió
tico. 

Terminando êsses esclarecimt'm+o:;, 
vou entrm· princinalment8 no assunto 
que me tr:?.z à esta tl'ibuna. 

O S1·. Galcno Paranhos __;. V. Ex.~ 

com a criação de Goiania, pro~o::rcio
nou a Goiás uma nova mentalidade, 
impul~ionou tõclas as fontes de riqueza. 
de nosso Esta·do e deu vida no curação 
do Brasil. 

O SR. PEDRO LUDOV!CO- M~ito 
obriga,do a V. Ex. a. 

O Sr. Diogenes Magalhães- o mes~ 
mo fenômeno se observara no T~rritó
:!:lo Nz.cional, quando se der a trans
f~rência da Capital da. Repúblic:l para 
o planalto central de Goiás. 

O SR. PEDRO LUDOVICO <Lendo) 
- Duxante muitos anos após o des• 
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ccbrhn<:nto do Brasil, por fôrça. de 
vãrias circunstâncias~ o seu povD::J.
l1lento se process'OU exc1us1vame!lte 
no lltoral. 

Aliás, · e1·a pequena a. porm1açào do 
R.eino Lusitano, que se dividia por 
tôda,; as terras e mares onde o gênio 
ousado do navt)gaclor português levava. 
seu comércio, sua religião e $eu;;; c:::~

tumes. As índias fas·cinavam a todos 
e eram uma realida-de palpitante par:-t. 
o comércio luso de especiarias, O Bl"él

si! . uma g~ande desilusão ou, quando 
múito, mna 1·emota p1·omessa, pois, o 
.Eldorado tão cobiçado não fqra en
contrado~ e a. POPl.tlação aborígene e 
inculta sem capacidade para manter 
tr411sações de vulto. Por ' isso, ficou 
relegado para. um S·3gun<lo plano nas 
cogttações. portuguêsas. Somente cl e
pois do l.nterêsse denwnst!·aoo pel:Js 
piratas franceses, pelo comérc:o do 
pau-bra:;;il, que se com!.!çou a pensar 
seriamente na posse efeti\•a da terra, 
b!asÜeira. · 

Vieram. os clonatários, os governado
res gerais, 1nas · tôda ~xpansfro p<ntu
guêsa se operava na costa, que. por 
ser imensa e desguarnecida, devia re1· 
o seu povoamento força-do, embor~-., 

err.. núcleos ganglionares, a fim da que 
outros povos não ~ormassem colôn\as 
:n ~ rtH~Iima • 

Além dessa nec-~osidnde militt1r ~~o 

r- -~~oamento da costa p:ua manter vi
gil~ncia efetiva contra aventureiros, a 
grande t. ... cilida;de de ligação dos nú
ci~;os entre si e com a metrópole pelo 
tr::\j..;t;>orte marítimo, contribuía deci
sivamente pJ.ra ãifi.cultar a penet:·a
ç&ü pelo "rJ.1tei'land". o principal 
pl'eduto e~:por~á.vel - o açúcar - era 
fàcilm'\'.~1te ob~:::Io pelo plantio da cu.nr~., 
no u·~ral, não obrigando os coloni
zadores à procura de grandes áreas 
n'J interior. Outl·osdm, a e<:lnformação 
do relêvo cesteiro, com l;evestimento 
vegetal espesso e pujante, cona"tituino.o 
uma verdadeira barreira; impedindo o 
livre- acesso para o Ple,nfl.lto, · exe:rc-2u 
~ aindQ, exer.ce dedsi v a i:nfht~ncia .nas 
relagões entre êste e o litoral. As es
tradas de ferro em cremalheiras, como 

·a Rio-Petrópolis, em grandes vi~dlücs , 

como a de Paranaguá·Curitiba, com 
grandes túneis como a São Paulo-Rio, 

e as rodovias acidenta<las que ligam 1 
interior com _ o mar provam sobe.ln
mente a;, dlflculdades para se ga.In.,·:-1.! 
o plamüto. · 

Outro fato que acolchetava os e!c· 
n1entos colonizadores à costa, era. a 
t:espeito que tiveram, de início, pelo 
meridiano ctemarcador das TordJ:Zi
lha.s, tanto que, quando o Brasil EC 

crganizuu em capitania;:; hGreditár·~:;s , 

foi aquele meridiano respeitado. Po .. 
rfm, desde que Portugal caíu sob do
mínio espanhol, após a morte de Dom 
Sebastião em Alcacer-El K1bir, !!B,o 
1-:..avia mais razão de ser no resp<!iro 
àquele trata-do. Então, iniciou-se uma 
época de g-randes incursões pelo i;'!
terior elo imenso wpar west'~ brasilei
ro, com o fito de · estabelecer contacto 
com as populações espanholas da cor 
dilheira andina. 

Mais tar-de, com a independência cie 
Portugal, não pal'aram · as g·rande3 
bandeiras para h!n t.erlftnqia ~ A cobi
ça · do o~m e a conquista dé índios 
eram utp. grande atrativo, e nada po
-dia. contê-las na. ânsia louca de de
vassar desertos. Assim, os ousados 
bandeirantes alargaram com suas G!.; 

tupendas arrancadas, o territól'io na
cional de cêrca de 2/ 3 . do que era 
inicialmente. 

Balizaram· os pontos externos de 
nossas fronteiras e voltat·am quase to
dos à origem de/ partida. E' fato que 
fundaram muitas fazendas e vilas, qu~ 
.são hoje cidacles, sendo que . vârias, 
por terem sido levantadas lQnge de
mais da civilização, foram aniquiladas 
pE'las distâncias. Os bandeirantes am
plié\ram nossas fronteiras, mas, até 
hoje, aproveitamos pouco dessa ex
pansão territol'iaL 

Foi como uma maré que crescesse 
e levasse as ág·uas muito longe e, logo 
depois, retornasse ao mar, sem cleixJ.r 
por onde passou senG.o pequenos ves
tígios . 

A descoberta do ouro deslocou o ce~1-
tro da gravidade eoonômica do :nor te 
pa1·a -.o sul, e a capi-tal do Pais trans
feriu·se da Bahiit para o Rio de J·?..
neiro, que ficava mf9.1S perto da Ba cia 
de. Prata, onde pot·tugueses e espa
nhóis disputavam lindes. 
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O Rio, desfrutando uma boa po
sição. geográfica e ótimo pôrto de mar, 
desincumbiu-se brilhantemente de S'J& 

missão histórica. Naqueles tempos em 
que a nossa formação territorial es·t~iva 
em franco processo de evolução, nc-~ 

nhuma outra capital poderia ser me
n~or do que foi o Rio. Entretanto, 
agora, os temp·os são outros e as n ;~ 
ce::;sidades do país são diversas e o se
rão no futuro . 

Resta-nos, presentemente, comp18t~w 
.a obra iniciada p2los bandeirantes, 
exigindo que o Brasil entre na po~~ae 
de si mesmo. 

Não podemcs mais delegar às g·~

rações futuras o indeclinável àever' que 
nos cabe de chamar à civilização i~:3.::es 
nlilhoes de quilômetros quadrados qu~ 
í'ieam a oeste da Enha balizada pelo;:; 
l'~os Paraná-São Francisco, e que C011S

titui, mais de 2/3 do nossQ território. 
E' chegado o momento de ós nobres 

senadores•e deput~dos da Constituint3 
abraçarem o ider.l dos constituintes de 
1891 e 1934 - a mudança da Capital 
Federal para a zona já demarca!.'la 
para fim. 

Nada de novo .estamos criando ou 
pleite~ndo, pois, . apenas se quer o 
prosseguimento de um trabalho já ini
ciado por outros, que só. nos podt~m 
merecer respeito. e consideração, p;:::h 
coragem e espírito público que tiver:':t:J.i 
em· inclui r nas cons ti tuiçõe~ brasil ei;~·n.s 

de 1891 e 1934 as s eguintes determi-
~ ' I naçoes ... 

O Sr. Coelho Rod1·igues - Vossa 
Ex. a . bem pode· imaginar que · :;<:
mente as grandes quantias gastas n cs 
ministérios, no g10vêrno passado, cla-
1"iam o necessário para a transferHn
cia da Capital. E!oje, será muito mais 
difícil. 

O SR. PEDlW LUDOVICO 
Adiante, no .meu discurso, datei a re:> 
posta. a V. Ex.a (Lendo) · 

Art. 3.° Fica pertencendo :1 
União, no Pla.üa.lto Central . tla, 

. República, uma zona c.\ e 14. 400 
quilômetros qua.drados, que s.:;:r;;i, 
oportunamente demarcada p:1l':1 
n ela est:::.belec er -se a, futm·a. ·C:~1.-

pital :federal~ · ' 

Parágrafo único. Efetuada. a 
mudança da capital, . o atual Dis
trito Federal passará a consti~uir 

um Estado. (Constituição de 1'891J 
Art. 4.0 Será transferida a ca

pital da União para um ponto 
central do BrasiL o Presidente da 
República, logo que esta cqnsti
tuição entre em vigor, nomeará 
uma comissão que, sob instrução 
do govêrno, proceder:i aos est.u
dos de várias localidades adequa
das à instalação da capital. Con-

. cluídos tais estudos, serão presen
tes à Câmara dos Deputados. qtte 
escolherá o local e tomará, · se!n 
perda de tempo, as ·providências 
necessárias à mudatiça. . 

Efetuada esta, o atual Distrito 
·Fe·deral passará a constituir tim 
Estado". (Constituição de 1934) 

O Sr. Coelho Rodrigues - Antes 
da construção da. eidade, há neces
sidade de prover a.as meios de co-· 
mu!licação com o resto do país. 

O SR. PEDRO LUDO\"'CO 
RespondeT·ei, igualmente, · a ·Vossa 
Excelência mais adiante. (lendo.) 
-. Em meados de 1894 o govêrno de 
Floriano · Peixoto determinou . o es
tudo da re-gião mais indicada para .a. 
futura capital da República. · 

Seguiu pa.ra o Planalto Central do . 
Brasil· â comissão geral, chefiada por 
Dr. Luís Crul;;, ilustr·e cientista, que 
demar-cou e- estudou em detalhes uma 
ár·ea de 14.400 quilômetros· qtl,adra
dos e na qual deveria ser escolhida 
uma zona destinada à · futura ca
pital do Bra.sil. 

Vale · a, pena. transcrever a seguinte 
parte de E:eu l'elatório escrito em 
1895. 

~ 

"Tenho absoluta, convicção de 
que a mudançu, da capital", a, 
pai' dos int-erêsses políticos que . a 
elà s·e p:r:endem, re:;;ultará· para. 
o Brasil, sua pl'ospelidade e de
senvolvimento futuro, a.s mais 
benéficàs cons·e.qüências , que 
atualmente n in.gut!:rn pode ava
liar. · 

O empr-e.e~1dimento, com quan.:. 
to de difkil realizaçáo. não deixa 

. de . ~er exequive.l, e pode .sê-lo em 
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·· tempo r:e-lativam:ente cul'to, o que 
depende exclus!vanwnte ·de uma 
via fé'!'rea . . 

Ora, du~s e.'3tradas estão atual-
mente co11vergindo para a cidade 
de Catalão, a Mogiana e a Oeste 
d-e Minas, e alí poderão ch~gar 
os · trilhos d-2-ntro de muito pouco 
tempo. Se, ao mesrr.o tempo, o 
~~o-vêrno fizer ativar o mais pos
~ível os estudos e ~ construção 
da estra:da. . eatratégica de Cata
lã.o, Goiás, Cuiabá, com . ramal 
p.ara o planalto, o . trêcho desta 
e.str:::vcla a construir entre Catalão 
e a nova capital terá um desen
volvimento' que não excedei.·á cte. 
muito· 450 qLl:ilôm:etros:.. ,. 

"Por ai vêcies Sr. f.:Enistro, 
qu.e a ligaçif.o, por m.eio de uma 

· Vilf férTea, entre i atual e a 
fuéura capital, é que.sláo de pou~ 
cos ano-s, embol':::t o u.pl·oveita
mento · dis f;.tt1ais estradas d·e. 

· 1'e1TO; já. exbtentes, te!lha o 
grande inconven1encia de along~u. 

có::.sideràvelmente, o desenvolvi
me-nto total do traçac:o; mas, . em 
to.do . o . caso, é a única solução 
que, por m·a.. se im~:Jõe, até que 
um dia seja levado avante o 

. projeto de _tuna E;.~ tradu. de 1<,-err0, 
de ... traÇado direl·o, · idéia · que ·já 

· aoressnt-€i no ~>Relató.!:io da Co
. I;J.s.são · Explorac;lora do Planalto 

Gen trai", e, aliás, . p2rf.eitam~n be 
realizável,· ainda que d-e execução 

. onerosa.'. 

O €1-êmento julgado. essen-cial · para 
e. exéquibilld.u.de da m1.1dança da Ca
pital·· era · mna estrada de· ferro que 
fôSsB até a região es-cólhida para o 
futuro ' Distrito F'écle1·al. No · momento 
pode-se dizer q·ue .essu. ferro-via já 
existe; pois . a E~trada . de .IIIerr.o Goiás 
acha-se com os ' seus trill1os a menos 
de 100 qtúlômetros da . zona demar
cada, _distância., aliás, insignliican ts. 
Demais, outras important-es vias de 
acasso para aquela l'egião já exis
tem, como a rodovia . que liga Vianó
poli.c;; , na E. F. G., à Lttziánia, Pla· 
naltina, Formo~a . e São João di!! 
Aliança, a rodo Vhl. que esta.belei;:e a 
comunicação de Anápolis com ·Plaa 
naltina e outras inter-munic}pais. 

No tempo em que e> relatório ~ ... 
f.e!'ido f<>i feito, 1'895, o automóv~l 

não tinha nenhum valor como agente 
efica.z . de transpol'te, razão por que 
11ão se cogitou de rodovia. 

Apesa-r de ainda muito defidéntes 
os melas ct.e transportes em Goiás, 
o que existe é bastante, inicialmente, 
para at:md~r às necessidades da cons .. 
truç5.o da nova c~pital. 

Isto pôsto, analisemos as va.nta.gens 
que adviriam para o País com a re
ferida mudança. 

A primeira de tôdas seria a ina.dia· 
ção. intensa de progresso, de inicia
tivas, públicas e privadas de tôda or
dem, para o desenvolvimento de re
giões qu~ só o t~riam CE1 conseqüên
cia de urfi elevado e pernicioso super
povoamento na orla litorânea. 

Uma capital colocada em regHw 
central, como a. do planalto, tem. po:-;. 
s~bilidades de ligar-se mais fàcilmcnte 
à uaioria das tJapitais dos Ests.do!3 
brasileiros, pois o futuro Distrito Fe~ 

deral é mais ou menos equldistante 
delas, como se pode verificar. fàcil
mente pelo mapa do Brasil. 

Sob o aspecto social, os benefícios 
s2riam notáveis. Sf.bemos que o Fdo 
se debate 1111ma grande crise de falta . 
de habitações, de transporte, de água 
e . muitas outras necessidades básicas, 
sendo que, entre várias causas dêsses 
males, avulta·, sem dúvida, o fato da 
ser a cidade já muito grande e poQ 
pulosa, e de recursos limitados para. 
manter sob boas condições tamanha 
população. A captar-ão de águas 6 
feita à custa de grandes ·sacrifícios, 
o abastedmento a consideráveis· di~ ~ 
tâncias . Enfim, o crescimento exa~ 

geraçlo da população urbana, alêm de 
um certo limite,. a caneta , mais difi
culdn.des que benefícios e gera pro~ 
blemas complexos, de árdua solução. 
A um enorme c.rescime.nto populacio· 
na l, devem corresponder facilidade:; 
'P!l.I'a o seu abastecimento, o que nem 
sempre acontece, devido às condiçõe~ 
topográficas, . geográficas e econômicaJ 
das regiões que se conn1nicam com o:s 
centros urbanos. ' 

'Tanto assim que, na Rússia, domina, 
hoje, o· pensamento de se construírem 
cidades para. populações limitadas· que 
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nao exc·edtun a poucr.s centenas o.e 
milhares. 

NÚ1UGle ~xtenso rxds se têm cdifl
c:J.do, últimamcnte, muit;1s cidade;; 
dssse tipo. 

03 m;banistas nlsms, depois de e ... -
t:Idarcm profundamente o probleme., 
chegaram a es~a conclusão, dando os 
motivos ra3oá.veis e científico3 que of: 

levaram a e~aa atitude. 
A tendência moderna é para a cnes

trução de ~~idades que cOJnportem 
200.000 a 300.000 habitantes. pelas rs · 
~ões já citadns, acl'?Scida.s das nec:.·l:i
sidades de defcs3. ~a!1it3ria e mDital'. 

O govêrno deve ter a prtocupaç5.o 
de ·que r:ei..\s fvndn:nirics trabalhe-m 
num aml:iente tnnt8' quant., possivFl 
c?Jmo e apro:priado. que nçm sempre 
as maiores cidarl.as o~en.•cem. 

Sob o ponto de vista ela ctefes::-1 na .. 
cio:nl. sa.lta. tws olllos de qualq1.w::.· 
leir.!'O n.o 1:1.ssnnto que o Rio está su
jeito ~ bcmbn.rdeio de nrtilhr.-ria na~ 
vg 1. sob a çA.o dirct[t, de Ll viôcs c ou 
base em nfl vic~, sob pos~ibi1ids.de , de 
des-embarque, etc., que trul'lnm, cer
t::~mente, pl'Cjlüzos m~ito maio~·cs no 
esfôrço de guerl'a da naçã.o c1o ql:~ ;;;c 
o mesmo nconteces~e com o govêr::.1o 
instr.lado num'rt cidade a mrtis de 
1. 000 ú'tülómr·tl'DS do litoroJ. 

A m;idude nacional ·seria refo~·ç s~da 
por uma melllol' articnlaq~o entre as 
unidades federadas . 

Poder-se-ia aventar a hipótese de 
quando houvesse guerra cogit:H-so de 
tram:::.eril' a capital. Is~o acarreta,ria 
sérios inconvenientes de ordem :r;ao~ 

ral e materiaL Também, seria muito 
mais fá.cil interceptar os a viées i.ni-

. migos num longo vôo no interior, elo 
que interceptá~los sôbre o mar ar.ttes 
de bombardear uma cidade costeira. 
- Outro fator de relevante imf-!or~ 

tância é o clima. Sabem os Senho
;:2s Constituintes, por experiência l~•l·ó
pria, o calor excessivo que sufoca, a 
população do Rio dlU'ante vários me
ses do ano. lt um calor tão intenso, 

I 

tão incômodo, tão deprimente, que 
desabona a nossa metrópole com o ci
dade habitável - A remodelação elas 
suas ruas centrais, com as sua3 cm:s ~ 

trucões anti~lligiênicas, só 110 per i.o -

do de alguns séctl~Os poderá ser con ... 
seguida.. 

o Sr. Coelho Rodrigues - Se hou
ves~e possibilidade 'de comunicações, 
talvez houvesse vantagem prãticu. nn. 
n1udança da. capital. Entn~tanto, há 
um ponto a sor considerado ~ a in
rluê!l c ia tl'ad:icional, histórica, nos 
ccstmnes brasileiros, da cidade do Rio 
d.e J aneiro sobre tôda a nac~ona11dade, 
C{Jmo Pari,s sôbl\3 a França, Londres 
l.'ôbre a IÍ1glaterra, Eerlim sôbre a 
Alerna:,ha, I'.OCoscou sôbre a Rússia, . e 
a::3in1 ta!1tn.s outras. Temos, no Rw 
de Janeiro, pc-"trimônio histórico q~le 

O 2~1. PEDRO LUDOVICO ~O pro
f:'l'esso cto Brasil está acima dêsse pa
trhnônio. 

O Sr. · Da1·ío Cardoso - A mudança 
da ca_pital não impediria que se ze~ 

la :-:se por êsses tesouros~ · 

O SR. PEDRO LUDOVICO - SabGm 
os nobres Constituint:Js que as gra.ndes 
capitais europé:as est&'io distantes do 
mar. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Na Eu~ 
rop3., as distâncias são muito pcqne
n:l.s. 

O Sr. Dctrío Cardoso ~ Nesse caso, 
})ela teoria de V. Ex. a., o Brasil deve- · 
xia ser 8.)Jandonado, por que é mt1ito 
grand-~. 

O SR. , PEDI-tO LUDOVICO CCon
tlJ~twndo a leitura) - Entretanto, l l O 

f \lturo n:strito ]\~\:!eral o clima é dos 
melho.r~s que S3 possa/ ter, em virtu
de da sua grand·3 altitt.:de e outras 
causas !ceais . 

O S3L.l ar é puro e fresco, sendo que 
as t8mperaturas máxirnus são da or
dem de 32.0 c., ClUta.i1tc curto período 
ele tempo, as nlinimas da ordem de 0.0 
e ~.s m :SdiJS de 19.° Ció!,b~ rt: p l'o .:\u~lr 

~--wui a.s pabvras do Dr. Jcf].o José de 
d:.lmpos Curado, enc:.u·l·~gado dos es
iuc1os de meteóro!ogia d:t co~liJs5.o 

desi~;nad~, nara os estudes do 1 f1:t11ro 
Dist:-ib F'erler·ui: · 

"N{{.o pos.:: :> fm·t?.:::-s.'lc ao d::·:; ~

jo d~ . ant0s d·~ t.ennlr: :;.:, fazer 
u:-na ob::; ;:;rvação a Pl'O_?ósito da 



excelência e salub1·i~ade cto clima; 
o qu{l me parec(3 nã.a sar invasão 
por-' t{!rreno alheio, enibora a ou
tl·em caiba tratar do assunto, 

Eá mais de um ano que ;:.sta .. 
mps no acampamento e, apesar 
<ia falta de aconch~gos a que e.s· 
tamos acostg~nadcs, temes gozaci.o 
completa. saúde e até m::smo aquê
leS! que sofriam de certus afeccôes 
quando para câ vi·::ram, viram:l;as 
desaparecer. E tive oc'a~ião ele 
obfiervàr que moléstia alg'trrmt se 
not;:t . que qenuncie mal.ls cfeltcs 
dQ clima, onde a pureza do ar. de 
qtle já. falei, permit·; conserva~-s<:! 
frçs(.la por muitas dias a c:u;ne. 
Atinal, o próprio d~flu~o, tã.o 
forte em c1ima.s c.nálogo:=;; é aq111 
brando · e de pouca importância·'. 

·Na l'egião do futuro Di!~trlto Fed~-

1'~1 ~ qu~lidade da solo· nã-o é elas tn :r
lh.ores que se têm nq Planalto, p!lra a. 
agricultura. Entretanto, existem :~.1 

próprta. tegiã·O demru·cacia, eomo · n:Js 
P~'Ol(imidades ime-tlillt~s, rios com vf!.tc~ 

cob~rtqs de tef!'{t da melhor qualid!:1d'-' 
que são muita favoráveis ao cultivo o c 
t!•igo, qtte Ui. se pl2,nta em paqu':'nu. 
escala, desde o tempo do Impé:·:~). 

:Esse trigo, já por diversas vG::::s e}: a~ 
mi·na.ão, foi considerado igual ao me. 
lhor similar tmropeu. o Ministé1•io ct ~t 

Agricultura, há dez anos, meis ou rne~ 
nos s·e int·'?"·"·::<~ o·il· y;..,.r .... ~,t c··l·"·l· .. " ' ' ""• _ .., ~..,...., .tt'\...1 ".;.._.\ " ~ L· l ' 'J 

naqq~l::t zona, oolnencto os melhores 
e~pécimes na Chapada d!ê ~; Viadnr .> :.; , 
cuj~ altitude é cie 1.700 rn. 

Quanto às águas, r.firraa, pito~·cs · 

camente, o último sobrevivente ca 
comü:são exploractora, H dão para ,\t c,
gar a humanidade". CGeneral Hfle· 
tt.mphilo ·a~ JY1o1.lra.) De Jato, da n~ 
gião ' do rutul'O .Distrito Federal Ema .. 
l'fHtm âgua.s que. vrw pnl'a as granctr:s 
bacias cto Arnazop~s. Prata e São 
l..,ranci.sco. E' o grande "divo1•tium 
aqur.rum" do Br~si1. 

· os· el~mentos básicos para a ·! a ~·mn.

ç&o de grandBfJ il1dústria~ também sno 
encontrados. A eletricidade pode zer 
o'Qt~Q,a fartamente dns qu~cta~ de va
rios f!Ol$. Um pou,co ao !lOrte, em Ni,. 
~u~lândia. encontra-se uma das maio 
res jazidas de n1quel do mundo. ·Ha1 

ta.mbém, poasibilid~-de de descohc rt~ 
de carvão ele pedra lÍos terrenoí:i p ~;·

nianos dos Vales do Tocanth1s c Ar:4-
gu~üa. 

Desde que a c~pital Sfr desla.e:c.~se 

para uma zona do ret-ângulo d.~ 14. üCO 
km2 de terra dema1"C3.<l::l, llO Plan:t!to. 
seria relativamente fácil a sLJa n~::.~ 
ção com as difen:nt:Es regiões da F:ott'C. 

Com os Estados do Pará e A!uazo .. 
n~.s. a ligação far~se~ia por int('l'-
médlo do Toc;mtins e Ar:~g'Liaia que. 
c~m1 Ulf!Uns serviço:': nos tr~chos cte 
mu~ta ccr~·cnt.::z~. se prestariam iJC:r-
1. ;-; it:~mr.nt\~ a um.a mtvc:gaç~o in1~en

.sivn. . Além da d:! cabotagem, hr.•;c·u 
pos::;ibilidacte de tl'ar.s'pm·t~rcm }:.>:J.r!l 
os mercl3,dos nort:;-ame!'icanos e eurc-

. . PZliS tanto o mü;.él'io de niqnel, d::; 
ulto teor, de Niqu2lân~lia, como os :or,J
<lutos de clima temp~rado pe.l'a 4\ zu~ 
na de clima equatoriat StlPBl'·úmido elo 
Ama;;;orias. 

Para Oeste, bc:~a1·ia fn.zer-se liga
ção com a. rodovia de primeira c l ~J_.;;:~e 

Sã.o Paulo ... Cuiabá, ora em adiantn ::to 
e~ tâgio de constl·uç:;,o. Para os E r;ta;1ç;:; 
do L~ste Setentrion~l, Bahia e· s~.r .. 
gip8, e NordEste, a. Hgaçgo poderl:l 
~e r l'0E>Jiz~da ccnstmindo-~e unu e .s- _ 
trata que teria, no m!l:dmo, 450 Km, 
do futuro Distrito Fede1·gl a um pont0 
naveg:ivel do São l!'ran~isco. 

O Sr. Coelho Roàrigw;~ - Com r r3 
dificuldade3 financeiras que enfren• .l 
o Brasil ê:::se plano só podení se1· r~ 8. 

lí~ado em futtJl'O muEu remoto. 

O SR. PEDRO LUDOVICO - O 
. pl6lno não deve1·ia ser empreenctici.) 
numa só ctc.cpa, mas em várias. o or 
çamento du República consigna r~ a. 
vcr~as, todos os anos, para a mudn n
ça da capital. (Lendo.) 

Alcr.mçficto, Sl': Presidente o Si ·-~ 

Fri:inciaco, dirigir-se-ia t:nra baixo ;,m 
bu.:;ca da Bahia ou dos Estados nor
destinos, ou para cima até Pirapor:1, 
ou de existe a. E. F. c. 1::. Para o su~ , 

as estradas de ferro e dt rodagem ~P
portariarn os maiores enc8.rgos, po~· s:·. 
destintuem ao Triângulo Mineiro, .Sfu· 
Paulo e Rio, direção em que .existl;''11 
mfios de trannporte mals eficien v:s, 
po:s o Estv.do de Goiás é penetrado ao 
sul por dua.:.· t en ovias .,..- a Oest e u ~:: 

. : ' 
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Minas, que liga ~..!~Jrite Carmelo o ou~ 
vidor, e a E. F . . Goiás, que vai de 
Araguarí a Anápolis. 

Para as intercomunicu.ções mais rá
pidr.s o avião resolve, plenam.ente, c 
prClbl8ma, porquanto o futuro Distl'i~o 
c1ists. quatrQ horas d2 vôo do Rio, t ::-ês 
ele Sáo Paulo, sete d9. B9.hia, dez de 
1\fanaus, oito de Recife, oito ele 
Pôrto Alegre. Acha-se sob a rota 
mais curta. dos E. E. U .. U para o R~ o 
de Janeiro, êOmo rsc~ntemente sa viu 
na viagem inaugural do Const~latiOtl.. 

Já sendo o Rio (,le Janeiro ·uma. 
gra:1de urbe, cem vida próp!·ía e gr,1.n
cte pôrto de exportação e importaçã ), . 
não sofrerá tanto prejuízo com o aLts
tam~nto do Govêrno Federal, - e 
~qui respoudo tlo nÇlb:~.·c Deputado ·
principalmente tendo-se em vista ·.:pJe 
continuará sendo cidade uúiversitárb~ 
podendo ter os mesmos efetivos mili.
ta.res que agora a guarnec2m, inúmt: .... 
roe funcionários federais e est:adua:s, 
dada a sua importâncüt. e ou~se o 
mesmo funcionalismo municin~l. 

O Brasil todo sentiria os· inflt.:t~cs 
benéficos oc!l::ionados -peh mud~~ü;;,.;, 

(" essa melhoria atingiria a t~dos E3· 
tados, sem exceção, embora indi:~e-

tamente. 
1 

Afinal, o- Rio perderia ·pouco e' o 
Brasil g·ani1aria mtlito . I 

Se alguém me obje.ta.s.se qu(' o g.)~ 

vêrno rec·entemente gastou inilhêies 
em pr:§::lios público;:, aqui... ' 
· O [Ir. JaJes lr1'cwhç.c1o - Também 

V. Exa. ji aLusa z. ditadura? 

O SR. PEDRO LUDCVIOO - ••. 
eu respondr:rict. que, com a valoriz~eo.o · 
dcs imóveis, t8is prédi;Js seri8.m V(;n
didos para UlJartamentos, f:ncrit6ncs 
e hctcis, com boa margem de lucros, 
e, .eom êsf.:e dinheiro, poder-se-i::mt 
COí~Stl'UÍ!' OUtl'Of~ tantOS edifÍCÍOS 

1 na 
· r..cva metrópole . · 

Estamos diante elo dilemn- de Em'li
des da Cunha: "p1·ogredir ou pe-
recer." I 

Qual não seria, hoje, o progre~:~·o 

do nosso País se a Capital Feder~tl u
vesse se 'deslocado do Rio para, o Pl~
nalto Central em 1895? 

Sejamos bons brasileiros e escoH:a
mo.'S Q caminho clw in~ erér3Se nacion.~l 

I 

- a execução do que dispõe o art. 3' 
da Constituição da .Hepública :..!.> 
Brasil de 1891. Oviuito bem; muito 
bem. Pcllrnas. O orador é cumpn-
1nentaão.) · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa· 
lavra o Senhor José Bonifácio. 

O SR. JOSJ:l: BONIFACIO (Movi .. 
1nento geral de atenção - Sr. Pre
sidente, as opos1çoes coligadas de 
!v.tinas Gerais devem a. esta .Assembléia · 
e ao Brasil uma satisfação ante a inex .. 
plicável atitude, ontem aqui · assumi
da, pelo Sr. Deputado Benedito vá. 
ladares, quando quís excluir a inter .. 
vençáo dos demais rep:re3entantes do 
povo, no esclarecimento .das suas prp
prias contas ou das contas de sua ad~ 
minbtração. De todos 03 llomens·. q'..te 
mourcjam nesta Casa, S. Ex.a é o m~· 
nos autorizado para fabr, em auto .. 
nonüa estadual e inVOC[!.l' o regiona"' 
lismo no bom sentido. 

Foi com seus apbusos culoroscs, com 
o pre::;tigio veemente de 1-;eu Govêrnc, 
dos col'res -de Minas e de sua fôrÇa 
pública. que .~e . lornou pos.sível a,o dit:l.
do:c, em certo dia de nossa vida 1·epu .. 
blicana, na pr~üa do Russel, em sole· 
nídade que mais parecia festim pa
gão, diants de um3. pira gigantesca, e 
adrcc1emente construída, incinenir~se-1 

uma a um:1, as bandeiras dos E.~~tadm~ e 
os seus símbolos • . (JI:lv..ito .bem.) 

Naquela oportunidade, dizia-se que 
bl ato faria desaparecer, de modo de· 
finitivo, um regionalismo, que era ine
xistente na verdade. O que · se consu· 
mia naquelas laca'!·edas eram as .tradi
ções do B!'asil, era o passado glorioso, 
com Ti!·n;dentes à frente; eram, enfim, 
as nc3sas glór:as mais puras e . mais 
Qtteri.das. ( Mu'ito bem) • E tudo por• 
que o dit:l.dor, na realidade, desejava, 
com aquela sua at1:mde, demonstrar 
que as tra,dições do Brasa s~ deviam 
fundir diante de sua vontade, então 
onipotente. · 

Sr. Presidente, Min;:rs ·Gerais - v. 
Ex.a. bem o sabe - é o Estado mais 
brasileiro do Brasil. O . seu norte está, 
todo êle, trabalhado pela gente noa 
da Bahia.; o seu sul é prolongament<:. 
de São Paulo, de quem recebe, não 
apenas riqueza rr..aterial, senão, tam· 
hém, a própria espíritualidade paulis~ 
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ta· na fronteira do Espírito Santo, se
cuÍarmente se dabatem as populações, 
d~putando terreno, ora de Minas, m:i.l · 
do Espírito Santo, e os laudos, as opi· 
niões e tudo mais se conftmde dian
te da frontdra, porque não se sabe 
qual a divisa entre os dois Estados. 
<Muito bem.) 

Já foi dito aqui, e agora acontuo, 
que o Estado da Goiás teve sua popn
láÇã.o aunientacla à custa dos mineü·os 
que se transladaram para aquela bela 
l'~g-ião do Brasil. , . 

. Assim~ Sr. Presidente, o nobre Depu .. 
tado .sr. · Benedito Valadares - cuja 
ausência. no plenário mais uma. vc~ 

se · verifica - não teve raz§.o quanr!o 
qui'> excluir do exame de· suas conta~, 
acentuk semprz, os dem~is re-
presentantes do povo. . 

Estamos empenhados num ·caso na
cional. Dêle ·devem participar todos 
os homens públicos do Brasil, porque 
o "casá Valadares", como o "caso 
BÓrghi", tem expressão nacional. 
(Muito bem. Palmas.) 

Não é ·possível, no momento exato 
em que poderosa unidade ·dJ. Fede
ração sofre uma administração no
civa àos seus interêsses, sequestrar-se o 
seu estudo para impedir que todos tra
gam sua palavra de solidariedade, 
pugnando pela libertação da nossa 
terra. 

Instalou-se no Palácio da Liber
dade - ironia da sort~: Palácic' da 
Liberdade! - êste cidadão, a quem 
pessoalmente, manifestei, · antes · de 
se:r nomeado, minhas esperanças ae 
ver Minas reintegrar-se nas suas tra
dições e no seu passado altivo; cida
dão que agora, empunhando a chefia. 
do Estado, se · declara. curatelado do 
Sr. B.enedito Val!:tdares, remEtendo 
para esta Capital o al.xJ da. politica 
e da administt·ação mineiras. · 

O Sr. João Henrique - V. ~.a 

permite um aparte? 

O SR. JOSÉ BONIFACIO -
Com todo prazer. 

O S1'. João Henrique - V. Ex.a ,não 
tem razão nesta afirmativa. O Inter-. 
ventar João. Beraldo é digno represen
tahte do P.S.D. min~iro, e está cum
prindo o programa do partido. S. Ex!\. 

não dá preferência a nenhum chefe 
regional. · · 

O SR. JOS:t!: BONIFACIO -
o aparte do nobre · Deput~.do não deve 
ter a gmnde autoridade que lhe quer 
emprestar, porqu~ S. Ex.a, há poucos 
d~~s. teve ensejo cb declarar qu~ nilo 
pertence à ccirientc yaladares, e ~stã. 

enciumado. (Trocam-se apartes. O Sr. 
Presiden,te pede atenção) • 

O Sr. João Henrique - A alegg,çô.o 
do oracor não ~rocede. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO ... 
Folgo m~ito em sabê-lo. 

o Sr. João Henrique - O fato de 
· pertencer à corrente do Sr. Benedito 
Valadares não quer dizer que tenna 
sido comnanheiro de S. Ex.a. ·enquan
to durou- o regime 6.ítJ.torial, porque 
sempre íui contra as ditaduras, ... 

o· SR. JOSlt BONIF.:\.CIO -
O que mY-ito honrou V. Ex. a · 

o Sr. João Henrique - .. • • o qne 
me dá autorlclac'l.e moral .para defén
dê-lo, neste instant~. das acu~aç.5es 

facc!os::ts que lhe · ·sE.o atirad~s. Era. 
o que tinhJ. a dizer. 

O SR. JOS-:t BON!FACIO -
Sr. Presidente, verá V. Ex. a qqe a 
atitude assumida pelas opoziçõ!:s co
ligadas em Minas, longe de s~r tar..:• 
ciosa, é perfeitamente isenta e sobre
tudo serena. A magistradura domi
nou um d~a Minas Gerais e, nessa. 
oportunidade, expediu um decreto ua 
mais alta significação e de tôda a 
expressão, decreto que instituiu aq:rt
lo que sempre desejou o povo mi• 
neiro e que muitos E.sta.dos dà -<fe• 
deração a :nda invejam, isto é, a po
lícia · de carreira. O delegado, piua 
atingir a primeira classe, teria de ser 
nomeado para a quinta classe; e, en
tão, à custa de seu esfôrço próprio, 
não à custa do empenho alheio, gal· 
garia uma a uma as posições da car
reira, até atingir a mais elevada de 
tôdas, a primeira classe. 

o Sr. Coelho Rodrigues :..- Isso 
não pods servir à política. 

O SR. JOSÉ . BONIFACIO -
Com esta providência se libertou de 
maneira definitiva a polícia . de mau 
Estado. Já os delegados, capitães do 



~~ato que er~nn aptii~W-1-Wnto _, o 1ne 
voltaram a ser hoj3 - não precisa
vam a~~u:::.r qç:m quer que fêsse e, 
Eobi·dulio, o · cücZe po!iUco lo~~:;;. l, 
!.:lOl'(i<le Cl'al:tl hC"J111Ci.lS 11\Ti.oS, Íl1~ é. l1P!l

t.ie11l;d, inLÚ'ilil1C:.i1i:e ~ntôr:::~102. 

lv.Lfs, ele outra . parte, is;~.a n2.o m
ter~ss:.r:a. à poLtlca parL.i.ci.b.ria, ue 
que o Sr. Jc],o Beraldo e agora ex
pn~ss5.o, na frase incisiva do Deputa
d.o João Henrique. E, por is.so mes~ 

mo, ao assumir o g')vêrno, a primei
ra providência que tomou foi preel
samente esta: revogou o çlc ereto pe 
instituir~'t a po.!Jcia d3 carreira e lW
UlE10U novam.2:1te um~ sér:~ de régu
los, aos quais denominou '' delegJ.
Ç,os de políc~Çt". 

O Sr. João Henrig~le 7"'" ~ urp.a in
jl1:?t~ça que V. Ex.a está fazendo açs 
cidadãos norns2.dos delegados de Mi-.... - ·· •. •. - r 

I 

nas. 
o Sr. Qq,bri~l Passos - lt a ver

ql'!.de, nada ltJ.ai~ do que a verda,de. 

Cl SR. JQSl!: BONI'VAQIO - Já 
que falámos em injufjtiça, Sr. P,re" 
sl.dente, exar.~.ünemos antão q, ~~etorma 
judiciária, a refonninhEt jucliçUtria 
prat~cadª' pelo Sr. João :Oo~·aldo. o 
Pe~emb~;rg;tdo:r Nisio ~a tis ta f~z ;3,o 
pQVQ mineiro a g:rata jt1stiça de da!'· 
lh~ um~ organlzJ.çã,.p judiçiária' per ... 
feita e instituiu ft carreira, tarnb\~1.11. 
no Ministério P(1blico. Va~e diz; e r: o 
m·op.1otor çl.e lu~tiç~, p8,ra,. atingir a 
qml.rt~ entr~.t1cia, ueveriq. ser nomcl1do 
para a pr~m(:)ira.. 

O $r~ Ç+a'Qriel Pq.$SO~ ..,__ E ficaTiÇ\ 
eom g~ranUas f\4!1Cion~i:;. 

Q BR. JOS1~ BONIF'-~CIO - E 
t~dos · se e~1çontrava111 rodeados das 
n~ais completas, das mais definitivas 
~axantias peswais e morais. 

:M;:3,s, como o c~imq. cl.a. libe!'d?-0~. 

como o cl~m;1 ela moralidaçlc n.ão 121-
ter.es;;a,. ao at11al goyêl'po d.e Mina,s, é 
'!laro e óbvic;> que q, 1ei ' tpi irrr ed~a.tf.!. 

mente revogada. Mas como e por q:Je 
forma o foi? SabÇ-lo-ú, d&.mtro de ~il

guns segundos .a Assempléia. 
o Sr ~ Juscelino K1lbitsch.ec1= __,. A 

~cusa9áo que V. Ex." está fazendo ..• 

0 SR,. JOS~ BON~F,AClO .,.... E,ston 
di~n!Jo a. verdade, p,ão estou [lCUS9.nQ.o. 

A. 1~~ e§~~ a.,qul~ PQr ep.qu~11to1 estou 
nan~~ndo; , vou acusf.!.r d.el3Pis. 

o $r. htscsftno l:f#Qttsql~~plç ~ A 
~cv.:mr,:J.q qu·J ~stJ, %q.;3q1ç1p ªP. Jpt:~r .. 
Vel"ftOl' j ofip Uuald~ n.J,O procede, pQ;t'• 
que s. i:;,~,:lo e:r~çpnt~'Q'.,l QS. çqfr~~ n\1 .. 
blicos e:.;got:+dPq c.p~n a§i qe;;p~§í1S g~ .... 
corr2~1t2s de nomeações feit~~ p~lP go ... 
vêrn.o que tomotl. conta do Estaqo· a 
~9 qe ov..tqJJrp. 

O SR. JOSE BO!'HFAQ~Q .. No 
entanto, criou mais a3 ca,:rgqs qe !'li-. 
reteres de grupo. 

o Sr. JusceliltO Kubitsçhek ~ f.a:~;a 
a Secretaria das Fimmças -:- VQU ~i .. 
tar apenas um exemplo .,..,. for~m r.g
mea.dos, em três meses, ne go.Vêllfl:O 
judiciário, 750 'funcionâ.rios, 400 cio9 
quais tomaram pos~e. 
··O Sr. Gabriel Petssqs - Con.v~m 

lsr;:J.prar que o Sr. :qeneqi~to VElll~

q~re;:; não assh1ava S$'\l9 atos. 
Q Sr. Jzwoelino J(Ub~t$cheç1c ~ Qs 

outros p.ão tf)In,anup. ppS~f3 pgrqy~ P,~O 
cabiam, fisicame~1te, gep.tro Q~ secre
taria. Nas we;:;~nha$ qesti:r~Jl<l~$ ao 
pe~$Pal; comr;çar~qn ;;t tr~\;l?-ll"~liu; !ll4~

tro funcionárlps, par~ qpe o loçal có!ll,
POrtasse 11 toçioi, fQi~ b?m: ~ :r~!orma. 
q, que o qr~dq:r f:i~ r~f~rÇ), e.v!t:tt::ntE!n:t~n
tf! o lnt!3rventor foi ogr~g~qg ~ f~;e~r 

para. . pqupal' O$ cQ~~·es ri~bliç99~ P9r
que só de aumento do fum\iona.\il5rno 
público o orçame11to recebeu a sopre
carga d~ çento e tant9s milhões çle 
cru~eiros. 

O Sft. JQ§~ PQN1FAÇIO .,.,.,. Sr. 
Prestc1!mte, a A,!:)peml:>léiª' Ql.lV~U. A- e~~ 

rJlip~ç~o go D pptl.tªd..Q Jq~~elü}P ;Ktlbi,
tsc}1eck., pecli~,j~ a s~ E~.ll-, jP, m.t~ é 
~m~go pessQs,~ go Rl~' ~ }3enecUctp VaHª 4 

qa re~, -q'-1~ lhe GOll1TI/;liOaS§e, 11~ Çy· 
rrtis~~o QenstitlJç~gn,;:il, qU~ ~qm e$tGll 
no pler::i.rio ª~ms~nqo ,S§t! ggv~ni?. 

Sr. l'n:~icJpnte, o P~l~ijt!tP.O ~ene .. 
gicto V~+llrWareÃ , cmancip goy~l'naçlor 
ele Minas, não qu,js tr.ab:1lhar, J?~J.'Çt. 

muitos, isso não é. matl gôsto ... UUso'> 
:E, em consequência, eDmeçou ª' vir e 
ir de Belo Horizonte para o Rio . . . 

o Sr. Gabri.el Passos """"' CeJ.1,ten~;; 

de vêzes. 

O $R, JOq~ :PQNIJ,i!AQlQ -=- , •• ~ 

amjgo m~u, com PflCi~nçl.~ 'b1me~Utmíll 



~rtoto1J que. ~m 1SM, S. E~.~ Vi!3ra ao 
Rio tan,t:>. s v.§tes tjl~e os ctL~s to·tos 
Eom~v:o3 eLl que ac;ul pc~·;ru::.1:: ·,!~:~u to
tab;;\t:rn sei~i m ·:.u,r; e sste dit',s ! 

O Sí·. .Ju:?.~:cltno E:a7:Jit.sc7:.cclc -- O 
Sl'. f':.'cs:de~;te Antônio O:n·lo~. qu::u·,cJ. ,) 
J'.o go-,'êl'l10 de Minas, foi em ccrt::, 
Gca:~~~ê. o [HJW\(htO de fn :~r.r nmitas vin.
gGm:; e éle rcrponde::u: n5 a ~:·ov.Lrno 

c,':m o~-: pé.;;: govenw ema n e;:]J!.:(êl. 
() ,Sr. Gal1ricl. Pf!<,W~ ··- Era A.1: tL:nio 

C:~·!'1cs ! 

O Sr. Paula Stlrct;;ail3 ,_,. V. E::. 4, 

s•·. Dc~:mt;:tdo :ru~Z"elinq Kui)tú:~'.::é'.l\:, 

:-1Jto ten1 me-do cio qne a cúgoln dest8.
Ca.sB lhe caia na cal)GÇ?.?! 

O SH. J·osf! HONIPACIO -. Sr. 
Pr::'édent:.;, o Deputado Ju~selinC> 

Kubit;:c~leck dGU re~posb~ a si própl'io: 
o Sr. Pre:-~id0nte A!1tón:o Car!os go
Vel·nava. com a C.'l.b;·:çG ..• 

Assim, nao trabalhando, o Sr. Be
ne,'Eto va:nc1ares 1üo pn;enchia os car
gcs v~.ges e não promovia aqEél:::s que 
nKreciRm promo~ào. Em conssqüência 
assy~).indo a rp.a;;;i:st:a tura p govên1o, _ 
encoritro1.1 setecentos lugar.c·s vagos, 
entre não nmn9ados e não promovi
dos; e, por conseguinte, pree.iJ.cheu~os 
a tcdos. 

1\'!a$, ao ass-umir o gov0rno, p Sr. 
João Eçra!qo que fêz? Negou pc.::se a 
ê.sses funcio~ários, e, depcis de pas::::a .. 
eles sessenta dlas q1.1e a lsi ª' êl; s 
cm:·~: día pRra tcmar pcs~:; . e cc-:n o 
não· o fizsram, ViGam então cs de
cretos de e~oncraçf~o por nti,o compa
recimento no prazo le~al. . 

V~-se q11e o a,.parte do nobre Depu
tado foi de~a~tro3o, 

O Sr .. J?lscelino K'l1-"bít$cheçk - V. 
E{{. a ~a},)e qu~ êsses fupcic~1ãrio;:; fo
ram dispe!f~ad.os' porqué não eram ne
ce~sár~os ~o serviço~ 

O SR. JO~~ BONIF4C.TO .,...,... Mas, 
Sr. PreBidente, o Sr. João Bera.ldo 
a.Ja..ba de pmtics.r, em Minas,,.um ato 
que relJ~lto da mais alta gravidade. 
N~o rompeu apenas com as tradições 
de Minas, o que jij, seri~ muito, mas 
também com as tra.ttiçõe-s da p~ópria 
naçgo brasHeira. O Mini~tério · Pú)JE
co, pelas grandes a tribuiçõzs que lhe 
sã.o cometidas, é, em Yêrdade1 de ta-

manh~ imDo1·tâtnç~~ em, ~1Q;;;§o, e,s~r\~Çtl!<! 

r~ ~olítiç~, que O$ g:ovcr.1q pr>.íOSJ.clQ~ 

l - ··nc"' t'\; r,l', ;ll co···,o·.-.,-n d" "tl'-, ..., .. ,1' .. 1,) 
tl)~ o. - ~ .. Á P . L'-; . ..\.Llc_)'-'Ut [,.: t.~o. J.!~ ~ · ~ " 

Qne fê2í o ::;r. J,::_:).o l:t:::ralcto:• · i\!:'·'·:·LIB 

i·;ri:.roü:;~~:u n.: · ~;u:1, rUü~:1ninha judi-· 
c.~ária ~-·.::(: c a~·t.: :~>] ~11GJ~~tr-c~CJ;)O: 

"\..'.)<" C ':' ~(,. . - r (~ n P''("·:-'1 o~-')" ( 'j ,-. j,. r .. 
..) ~} ... ~U~) ~L .J~ .J--; l.f-1..,\.. ~ .H... ~u; 

t.iça. ele r~u:::t lq·,;.,, ::- ç.nt;, ~; nc:~J.. .sü J ~::;;; . 

lactms, ele 1 :·DvÜilC::Lo Ercttvu". 
c:::>o d'' \)11 '~(·'\'P ic:: e ,.,..IY'~-·í" c:.l·., o"- p.ro .... t ... . .:l .c. .... .,. ...... ... _ .. t-J . ""' .. _~~.v\ ... ,""' . o? .... _ 

n:ct:;l.'cfi. 

r~ n ~:;q urti8'o · 68 - atente bcrn IJJ 
.~r:.s~·IilblC:.:1 n:::.sta mon::truosirlc.de ..,..,. o 
1\~Lni ::-. té>ri:\ Pf:blico, que ~té então c;:·a 
,,,-;;;,.,r à" .,.~', .~. ;,,., r-1 " l"""C''nra n, (:",,·~·· ·· : ·. ... L(. ... c} . .,t •• -~J ·-;;t.-~, ~.;; .._:.t; t ! · ... · ..... ~ .- D·~,,. 

n.~dJ p <:;;.sou a ser: 

''C-:J11st~t·~1:d.n lJCr~· g:x~-nt·::s Qw Pod~r 

E1:c·cutivo". 

f:!:J.o a:;~';:n, Sr. :r~·es~\.1-:.;_c-:te , re'..::at ... 
x~•clos p::C!/.1Gtoi't:s e o ~~~·oc=...c·c c~ c r c~,.. 

rr.l do El;-;tr?.do, d~ $.l'Jtt:C:a em qp_e ds:
·vem ps.ira1.", a p.1~res WJ?ntcs ç~n PodG1. 
F~;5m.;tivoJ J~ é çl2(F'Rdç:r 111uito a opi .. 
nié.o f! a POl~UJ? !]~o de M~!!.PG! 

O Br. Coelho Roà:ri[tUefJ: E' eà:Ji.,. 
cante! 

O SR. JOSÉ BONI:PAX:J!O: ..- Mas, 
Sr. Prssidente, não me surpreendB 
ezsa atitude· do Sr." Interventor Jc;ão 
Beraldo, porque S. · E1~~~ caminha . fir ... 
me e des9.ssom'bmdo pelos l'Umos e 
péla estrada que lhe apontou o Sc
nl:or De'!Jutado l3enedito Valad,ares; e 
ccm,o o curador não tem ampla vjs :io, 
claro está que o curatelado · também 
n~o pode atú:iar com muita amplitude 
de vistas,.~ 

'r:r[!.go aqui, parA. estarreeimento do 
l.Jrasii, e pf:l,r~ que s.e fixe ma~s \llll 
minuto qa nosstl hlsttu:ia tepublicana. 
qc.~uwento muito intert::::.s~nte Cfi.W 
vou eJ~ibir à As~embléia, para retra
tar q14::ü~ ~s tenç!ências espirituais cl.::) 
Sr. Pevl1tacto F,enedito V?tladares. 

O Sr. Lopes Cettu;;;.do i SU;t 
Excelência deve ter tendên :Jifls ; mÇt~. 

Ct'pirituaL<: .•. ~1ãc! 

O SR. JOSÉ BQNIFACIO: ..- A 
r evoluçtin q:.1. (} d~pô;; o ditador traz <"t 

data de 29 de ontubro do ano próxi~ 
m.p p~ssado. É de se supôr ~ ~ ~ m .. 
tur::;.l - qt: ;;> un.u nwoJuc:no da~ur.lc 

vulto r~ ;~o ií::s~c t~·: .~ta de irn)rovbo~ 

mas vi~'+;;J, r; ç11c:o at" t~cuh~da com certa. 
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tmteccdência. E, ainda mais: ~ per
feitar.J.ente lógico e ·crível que, a 29 
rle outubro, todos cs maiorais que par
ticiparar:.1 da prcps.raçãc ests.r'l:;un se
no;:cs do s~grEdo do movimento. 

Pois bem: no dia 30 de outubro, isto 
é, vinte e quatro horas depois da dc
pcsi;:~o ·do dit:lC..or Gc'~úlio V8.rgas, o 
Sr.· Ec!1G:1ito Vr.la:.1:o.rcs, int2iramulte 
a CJ7W do çuc se p~. ss.:va, apesar da 
altitude do p3::: to c:·11 r1ue se· encon- , 
trava, bnçoú no rôz;to dc3 mineiro!:> 
uma Co:nstituiç§.o o~rto:·~:2.c~a. que aqui 
está e trô.Z a data de 30 de cut~tro 
de 1845! 

O Sr. CccUL:J Rclríg;,~cs: No 
Pümi, 1oi 6 d:as G.c:) ois ..• 

O ER. ,JOSÉ EOfJIF_t\.OIO: _:._ O:·tt, 
Sr~ Przsi::-:cnte, esta o:J.to-;,·ga I'!.::Js su
gere dUo.s cor"cln:.::é::s: a · prím2ira . é a 
d3 qur. S. Ex.:l c~'ta va com:_1lf:t::-.n12nL8 
1s:!.lm·ante do q-u.e se pr.::;savn no Bra
sil, e é considerado, portanto. a des~ 

reito de sEa prc::l;:o.rnar;fto à.e 29 de ou
tubl'o, o :?.c1csistft da undécim.a. h ora. 
A seg1.mà.a . conclus§o qu:: se t.irr. ... 

O ·Sr. Ler--es Cc~nç:.ido: - V. E~.!\ 

deve conhecer o not6.vel i:eL'gl'n:m:t 
qne, ao ex-govcrn::-.d:w ele r.Eins.s, pRs
soa, })Ol' ê:::te mesmo motivo,· o atual 
Senador ErnEsto Dorn;;!es, com muita 
!lonra pant S. Ex.n. 

O SR. JCS:S BONIFACIO: - O 
\ 

segünc:o motivo q:.:;:; nos sugere a pt~-

nEccção daqt:elc c.to é o de que Smt 
Excelência Pc}JCSJ.r c:'l derrotu com~ 

pleta, definitiva, c1o nazi-facismo, mau 
grB~do a vitória extr?,ordin2.ria obt!. c: ::t. 

nln . C' ·r"',,... .. '1"' 4 ()..l;,..· n&_,..·nr}. 1Jv",s nossa., 01 .,.as e.~)._c~ • ..,Io ... 1c .. , e -
r1 aurora ele democr:::.cin que nnc1-ueh 
f•Portunid?..c:e inundava já todo o 
mund:) civüiz3.do, mant<:ve·-se com o 
espírito fechado den~ro da casca ela 
di tadnl'a e lançou :lOS mil13 ircc; t1.J:1a 

"'polaquinha" totalitárh. Tot::tlitá;:·ia, 
J::;im ·Sr. Presidente; aqui est:i ela. Es-

1 

ta.belece coisas surpreendentes, que 
r ou ler à Casa. 

No art. 41, ao tratar c.0 Poder Exe
cutivo, determina enfàticamente: 

1'0 Poder Executivo é e:iercido 
.pelo Governador do Bstado, :c1ue 
superlntende a administração pú
blica e promove ou orienta a po-

lftica. legislativa de interêssé . do 
Estado". . . 

Na letra c, -dá como função do Exe-
cutivo: ' · 

"expedir Decretos-leis, quando 
. autorizado pela Assembléia· Legis .. 
· · !ativa mediante as concUções e nos 

l_imit;es fixados pelo ato de auto
rização". 

Mas na letra d, já então, põe fora, 
cJmpletamente, suas unhas e eséla-· 
rece que compete privativamente ao 
Governador do Estado: 

. "Expedir Decretos-leis ... '" Sem
. · pre Decretos-leis!. . -. 
O Sr. Osu;aldo Lima - Mas isto e 

quase a propria Constituição de 37~ .. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO: - Nin
guem está dizendo o contrário. 

O Sr. 03'iXi:lio Lime- •. -. que€'stá· 
em vigor atualmente. 

O Sr. Lopes Cangado: - O orádor 
?.stá demon3trando que o Governador . 
e.stava aihsio aos acontecimentos. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO: .. 1'EJ:We
dir ó.ecret03··l:;is nos períodos de re
CeLso da Assembléia Legislativa .•. " 

Atente o Deputado O.waldo' Lima: 
lsto não está na Constituição de 37,
mas na letra d que acabo de ler O 
3r. Bcm-2dito Valadares foi além da , 
Constituição 'de 37: 

"Expedir decretos-leis nos perio
dos de recesso da Assembléia Le
gislat iva, ad rejerendmrt desta, ·se 
o exigirem as n:::cessidades do Es
tado, sôbre matérias da competên
cia ela mesma Assembléia, excetua .. 
das as seguintes". 

Vem., então, uma série de casos. 
Vale aqui acentuar que, enquanto a 

Assembléia Legislativa trabalha ape .. 
n8.s três meses, o Governador do Es
tudo, clurante o período Cie recesso, 
qller dizer, nove meses, não faria ou .. 
tra coiS,it senão lançar uma enxur- · 
rada de decretos-leis sôbre o povo 
mi.neiro. 

O Sr. Rui Santos - V. Ex. a C.á. 11· 
cença para um aparte? 

O SR. JOSÉ BONIFACIO - Com o 
maior prazel'. Antes, porém, quero 
acentuar que recebo com a, maior .saw · 
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tisfaç~a os aparres dez cole~as, sc'bre
tud~ dos que não sio mineiros. 

O Sr. Osvaldo Lima - Justamente. 
Não sou mineiro; N2.o a·cha V. Ex.e. 
melhor uma .lei orgânica do que lei 
nenhuma? 

O SR. J0311: BONIFACIO -Saiba. 
o nobi·e colega que ·a balbúrdia admi
nistrativa, no meu Estado, era de ta-l 
ordem que, a despeito de outorgada, a 
(){)nstituição ainda não esta em vigor. 
E' um fato e]-;;:cepcional, extraordinál'20, , 
que; ninguém entende. Ningué1n expli
cará, nem· o próprio Sr. João Beraldo, 
porque ainda não entrou em vigor a 
Constituição do Sr. Valadares; o caso é 
que S. 'Ex.a achou mais seguro fundar .. 
se na Constituição de 1937. 

O Sr.. Paulo Sarasate - .Tôdas essas 
"polaquinhas'' foram revogadas por 
decretos do Poder Judiciál~io. 

O SR. JOS:t BONIFACIO - Esta
belece, Sr. Presidente, o período pre
sidencial de seis anos< a mania dos 
seis anos já vem de longe ... > e, final
mente, a criação de um Conselho Téc
nico, fazendo regredir, portanto, a 
nossa democracia; e mais jsto: que o 
Departamento das Municipalidades, 
como órgãO" técnico, prestará assistên
cia às administrações municipais. Vale 
dizer: acabou com a autonomia mu· 
riieipal. 

Finalmente, no art. 103, dispõe essa 
Constituição: 

"Enquanto não se reunirem a 
Assembléia Legislativa e as .Câ· 
maras Municipais; a função le
gislativa será exercida, respectiva
mente, pelo Governador e pelos 
Prefeitos, com a colaboração do 
Conselho Administrativo do Es
tado, respeita·da a leg!slação fe. 
deral e estadual, ora .em vigor'', 

Aí 4 . que se deviam fundar os de· 
eretos-leis, mas o Interventor João 
Beraldo, aliás com os aplausos da opo
sição de Minas, nã0 tomol,J conheci. 
mento dessa constituiçãozinha criada 
pelo Sr. Benedito Valadares. 

Sr. Presid~nte: não nos é possível, 
com espaço inferior a 1~1nte e quatro 
horas, responder ao exaustivo discurso 
aqui ontem desdobrado pelo Sr. Be
nedito Valadares. 

O Sr. Lúpes Cançada - V. Ex.s diz 
muito bem: desdobrado. Talvêz nem 
seja de sua própria autoria, 

O SR. JOSE' BONIF.ACIO - Tra .. 
go, aqui, todavia Sr. Presidente, dadcs 
demonstrativos de que a posição de Mi. 
nas, na Federação, dia .a dia decai. 
Sua população, em 1920, era de 
5.921.000 habitantes: a de São Paalo,. 
de 4.628.000._ Em 19~0. a, população 
mineira passou para 6. 797. ono, a de 
São Paulo para 7. 230. 000. · . 

Como expl!car essa diferença extra
ordinária? 

Da seguinte forma: a população m1 .. 
neira, espavorida, emigrou para diver. 
sos Estados do país. Mas o Sr. Vai• 
ladares e seus corl'eligionários aleg·1m 
que Minas está em condições 'magnl
ficas, que há fartura de tl.1do, que há 
exc'elência de tudo, que tuQ.o está. 
muito bem. Como, então, explic~r · o 
desaparecimento, a fuga da população 
do Estado? Parece uma co.ntradição. 

O Sr. Lopes Cançado O Go• 
ven1ador Valladares está com tôda :'a• 
zão. Na verdade, êle prosperou muit·J. 

O Sr. P a u l a Saras ate - Se 
V. Ex.a. compulsar as estatísticas. v e• 
rificará que o êxodo dos mineiras· para 
S. Paulo é alarmante, nesse período. 

O Sr. Gabriel Passos. -::- Par a 
S. Paulo, para Goiás, para o Estado 
do Rio, pa1·a tôda parte. · 

O SR. JOSE' BON!FACIO - São 
315 os municípios de Minas Gerais, ou 
por outra, são 316, pois havia me es. 
quecido do antigo município de Fi
gueira, que o prÓprio Sr. Benedito Va
làdares denominou de. Governador 
Valadares. S. Ex.a mesmo subscreveu 
o decreto. Invoco o testemunho do no. 
bre Deputado Sr. Olinto da Fonseca. 

O Sr. Olinto da Fonseca - V. Ex." 
dá licença p:1ra um aparte? 

O SR. JOSE' BONIFACIO - Eu 
mesmo invoquei o testemunho de 
V. Ex.e.. 

O Sr. Olinto da Fonseca Os 
mineíros não fogem jamais de 
afirmar, de público, o que fazem, e n{) 

número deles t enho a honra de in
cluir V. Ex. a, cujo discurs-o está sen· 
do ouvido com tôda atenção por ml• 
11ha bancada. 



S. Ex.s o Sr. Benedito Valadares 
abndeu à solicit8.ção unânime da. po· 
pulF.çJo da. a21ti;a Figueira, pol'quan~ 
t:: :S. TI~:..:'.~ i11t:·· cci."~!L~~~. I''.:.S·~~t:_,.: l -2 rL1:.l ~:icí

pio, g 1·ancles mclllm·an1ellW:;L cor.-.o 6C:-· 
j~-:.r:L · abastc'CÜ1~~rüo ó.'üg,ta , c::.;E:l'2;h1. 
f.1A.ric~. com 4.3CO HP, a estrJ.da. dL 
Figueira a TJó/Eo Otoni, Q'J.e dE~brn. .. 
\'GU, ü:contc.s~iv2lmcr~te, o sort-ão àü 
no~·d.este de M!nas, ligando a ciàaLt<"· 
de Teóflio Otoni ao c;:m'GrD. S. Ex.s, 
portanto, atendeu aos rccla,•nos unã.~ 

nimes da popul'ação de Figllein. 

O SR. JOSE' BONI~ACIO - Eu 
sei dis3o. Não falei sóbre a justiç!'l ou 
injustiça do ato; ap81UlS ac~ntuei a. 
baa vont~de do G ov::rna.dor para ccll· 
.sigo mcslno. u~isc;"' ) 

Aliús, o aparte do nobre Deputado 
Olinto da Fonseca me recorda a ata. 
do levantamento de t.m pelourinho no 

-município de BarbacE;~ .• fato pasm
do há quàse dois séculos. Nessa ata se 
diz que, à instância dos povos barba
cenenses, se denominou Barbacena, 
em horn8nag~m ao Viscunde de Bar
bacena c, por êle próprio. · a minha 

. . te~·rn. natal. A sc::~:2ilnnça é compieta. 
o Sr. O li~; to da Fonseca ~ Pe

(lejo €sclareoer a V. Ex.a que não o 
ap:n'teei. Foi V. Ex. a que solicito~ lfll

nha interferência. 

O SR. JOSE' BONIFACIO E 
v. Ex. a, com muita satisfação, acudiu, 
porque teve oportunidade de se colocar 
bem cont o ex-Governador Valadares. 

o Sr. Lo]JeS Cançado - Neste pon
to o ex•Gove~·nr. d.c ::.· Valadares cc•_LSt:
tu'i c·aso sin;sular: foi o único nomem 
púb:íco, no J?rasil, que assinou .d~cre:to 
dando o próprio nome a um ·mun1dp1o. 

O 81:1. JOS~ BO~UFACIO - · Se
nl1C),r. Presidente, a produção de I\,!inas 
Gerf.üs dia a dia decai; e ft medid:,a que 
0 tempo col'l'é, ela. caminha recu,ando 
põrém ll.os nínner:J~ . Esta .:,ir1mm;· 
tância já foi notada e a~~ntuadan com 
::tb:oluta lealdade, pelo próprio s~
l~hor Alvaro Cardoso; Secretário da 
Agricultura do Estado, portat:Lto, o 
·responsável pelo setor da proçiu~r:.o. 

8. Ex.a te:le oportunidade de c:On~e
de.r uma entrevista a "0 Glo.t.lo" e 
Então dizse que, na verdade, é deve
ras contristador o fato de Minas{, nes• 

te mop1ento, não dispor de produção 
abundante para suprir às necessida
des do próprio Estado, tal o regime 
defL:iatário da maioria de suas fa
!?E::,ldas. O pi:úpl'io Secretário da Agri
c:: l·~ iJ.:l'a tio interventor João Be1·aldo 
daclara a situação mineira, no terre
no da pl:vdução, deficitária. Trf;Lta-se 
i:ie depe:ímento que convém seja des
~8/cado, 

O SR, I,OPES CANÇADO - Veja 
V. Ex. a os sacrifícios impostos à eco
nomia. de Minas Gerais, com essa 
queda de produção! O Govêrno Val
ladares, no entanto, passou a arraca .. 
dar mais de setecentos milhões ele 
cruzeiros, quando essa arrecadação 
era, anteriormente, de cento e tantos 
milhões à-Penas. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO 
Sr. Presidente, para demonstrar que 
Q Sr. Deputado Benedicto Vs.lladares, 
no contrário do que afirmou em seu 
discurso, tem alergia pela instrução 
pública em seu Estado, vou ler alguns 
dados interessantes . 

Em 1942, talvês quando a ditadur~;t 

€stivesse 1fo seu climax, - e confor· 
me consta do orçamento em vigor, -
~r~.m os seguintes os vencimentos de 
cada professôr, em Minas Gerais: 

C!'$ 

Diretor de gl'Upo da Capital • • 630.00 
Diretor de grupo de cidades • • 540 .00 

Diretor de grupo de vilas • • • • 390,00 
Peço a atenção do Sr. Deputado 

Pedro Dutra, porque s .. Ex.li, há dias, 
me contestou neste ponto. 
Professôra de 1.~ classe da 

Capital • . . .. . . . . .. • • • • • • • • 370,00 
Professôra. 

Capital ,. 

Professôra 
cidade • 

Professôra 
cidade • 

de 2.a. classe da 

de v~ classe . da 
.... ,.. ........... " .. 
de 2.a. classe da 
................... 

Professôra de 1.a classe da 

260,00 

360,0~ 

190,00 

vila , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,00 
Professôra de 2.a classe da 

·vila • . .. .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150~00 

Era quanto ganhava as pl·ofessôra.s 
em Minas Gerais) em 1942. Ainda 



. -275 _; 

mais: uma professõra de 3.a. class~. 

ele cichde, em 1942, quando o preço 
ctas utilidades já havia subido de 30%, 
pcrc ~~ bia.. c :·$ 150,00. e a d:1 n1esma 
<:L~ss0._ (l8 vila, gal!iuwa Cr$ 120,00! 

D:: l!J42 p~ra 1%5· os vencimentos 
sof.r:.:~:o.m apenas mn aumentu d~ li'i e 
2G';~., c::quanto o custo df~ vida elen.N 
'a-~~e n:~ n1esmo pericdo cêrc~ de 
;:oo% .. 

O Sj.. Pt:d1·o D :ilm - Quando fiz 
rJr:.tcla cltcla1"2ção a. V. E;La, referi.1.
me tis pro.fe;;ôras rurais e não às de 
-i:id::; e,es ou vilas. 

O SR. JOS:É BONIFACIO 
/ .. s }j!:cí'cs:~ôras rl1l'ais n5o são pagis. 
:oe~o JC::::ta{!O. 

O St. Pedro Dutra, Foi o q_ue 
~;f1nneí e sustento. · E quar,.do o 
Zr. L q :mtaclo Licurgo FlJho aJlrm.ou, 
há dia.s, que ainda hoje nma. profes~ 
.sõr2, percebe menos que um solr~ado 

da Fôrç:t PúbJíc:::t, declarei ... 

O SR. ,JOS}t BONIFÁCIO 
Vüu p1·ovru que assim ~-

0 Sr. Pedro Dutra - . . . que não 
era verdade, porque uma pl'oi'essôra 
.cte 1.3 classe ganh~ Cr$ 570,00 a de 
2 a. Cr$ 420,00, não havendo profesN 
sõras de terceira classe. 

O SR. JOSE: BONIFACIO 
sr. Presid.:mte, .:m me antecipo lendo 
esta peça do meu discurso. A Assem
bléia e o povo brasileiro vão estarreN 
cet: 

Qt:cdro com.JJarativo de vencimentos 
mensais - Orçcmwnto de 1945 

Diretor 
cidade 

CR$ 
de Grupo escolar de 
...................... 621,00 

Porteiro do Palácio do Gover-
nador . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 632,50 

Diretor de Grupo escolar de 
Vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463,00 

Contínuo do Palácio do Gover-
nador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 

P1·ofessôra de 1.a Classe da Ca-
pital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444,00 

Porteiro da Guarda Civil de 
Belo Horizonte . . . . . . . . . • . . 480,00 

Professôra de l\1.\ Classe de 
cidad·e • . . . • • • • • • . • . • • . . . • • 372,00 

Carcereiro da cadeia de Barba-
cena ...... · ............ · ·. · · 

Professôra de l.a. classe de vi-
la ........................ . 

Serve11te do D;:;p:-.rtamento Ad· 
rnlnis tl'::rl.ivo ............. . 

Profc.ssô!:·a de 2.[.1. e3Fc~-i::Je de ct-
dac1.\: •••. • .•• • .•• · ............ . 

Sel~iro do Serviço Geográfico 
Profc-ssôra de 2.'\ classe de 

·vila ............•.... · .. · · · · · 
Ooslnhe:lro do Manicômio Ju-

éiiclirio .................... 
Go::ünheiro do Leprosário San· 

390,00 

276,00 

300,0iJ 

2GO,OO 
300,00 

180,00 

216,00 

ta Isabel • • • • • • • . • . • . . . . . . • 240,00 
Professôra estagiária no Gru-

po da Capital .. . . . . .. . . . • 193,0U 

Copeil'o do Leprosário SD."!.1-
ta Isabel • . . . . . • . . . . . . . . . . • 204>00 

Professôra estngié.ria de Gru .. 
_po de cidade • . . • • . • • • • . • • • 151,80 

L;;,vadtira do Leprosário San ... 
ta Isat-el . . .. . . . .. .. . . . . • 162,00 

Professôra estagiária do gru-
po de Vila • . .. .. . . .. . . .. . • 113,00 

Tratador de animais do Ser• 
viço Geográfico • . . . . . . . . . • 240,0t 

Em resumo, as profes::;õras, em Ml
nas, Sr. Pr~sidente,, muitas delas ga
nham mensalmente menos que: o 
porteiro do Palácio, o contínuo do Pa· 
lácio, o porteiro da guarda civil, o 
carcereiro da cadeia pública, o cozi .. 
nheiro e o copeiro do Leprosário San
ta Isabel, e o tratádor de animm~ do 
Serviço Geográfico. 

E ainda há, Sr. Presidente, quem 
venha aqui defender a ação do Senhor 
Benedito Valadares nas questões de 
instrução pública. E S. Ex." tem a 
coragem de vir afirmar . à Assembléia 
que muito pugnou pelo progresso e pe-
lo desenvolvimento do ,ensino no seu 
Estado. 

Todos êsses dados foram extra!dos 
do orçamento do Estado de Minas Ge'4 
rais para 1945, qecreto-lei n.0 1. 20:J., 
de 20 de novembro de 1944. 

D Sr. Olinto Fonseca - Indisct;(tl
velmente, o discurso do nobre o.ce.dor 
nos causa grande alegria. 

O SR. JOSÉ BONIFAC!q.. - Ou 
grande surpresa. 
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O Sr. Olinto Fonseca - Porquanto 
S. Ex.a., no início de sua belíssima 
oração. estranhou a emoção com que 
o Sr. Benedito Valadares falava das 
n1·errogativas e dos negócios de Mi
nas Gerais~ Nós também notamos com 
que emoção V. Ex.:J. cita sua bela cl
dade serrana de Barbacena. Inc1is
cutivelmente, nós, os mineiros, esta· 
mos bem próximos da terra. 

b SR. JOSJ1; BONIFACIO - Que 
tem ·cidade serrana com instrução pú· 
blica? 

O sr·. Olinto da Fonseca - V. Ex. a 
por ce:rto, sente seu coração pulsar, 
c:tuando fala. de Bai'baccna, e deve. 
por isso. compreend~r que o coração 
do Sr. Benedito Valadares pulse, 
quando se refere a Mi!!:lS Gera!s. 

O SR. JOSf! EONIFACIO V. 
Ex.z- diz bem. O coração do Senhor 
Benedito Valadares deve ser dilata
do .• • (Ri:JG). 

o Sr. Fernando No.brega - V. Ex.• 
fêz uma revelação gravíssima. As 
professôras, en'l Minas Gerais, p!~r

cebem vencimc üos inf~rim:es ao sa
lário mínimo do trabalhador }.ll'açal. 

I 

O SR. JOSE' BONIFACIO - Vossa 
I 

Exc::12n~:i.a feriu ' um aspecto impor-
bnte, qr.e eu irb abordv.r d 8po:s ' ele 
r::.:tr:: :sar sô:Orc m.11 c8.pi ~:ulo interessante 
(o Gcv21·no do. Sr. Benedicto Valla
darss. 

Os d~dos a que me refiro são extl'ai
d8s do orçamento p:~ra o exercido de 
1945, decreto_l:::i n.0 1. 203, de :w--11··44, 
assinado pelo Sr. Benedicto Vallada
r.es. Alinhei aqui uma sC:rie de orde
l1ados, para mo.:itrar que estão não 

, . I 

np~nz.s abaixo do salário mínimo aue 
E t 

1 • , _ 

c s aco -EXIg e se pag-ue ao trabaü:..a-
' dor bn:.çal, nws em nível infer:.or ao 

qu2 p:::ga!11os às no:Jsas empregadas 

O ~u:1rda c1:J Abrigo de r.vz:.:; .. 
nO!·es Afonso d·<! Moraist 
g·a11l1a • • • • • • · ..•••••••••• 

E' um felizardo. 
O servente. de a.n. classe do 

Gnlpo Escolar •••••••...• 
O de 4.a classe . .... , ..... . 

Cr$ 

20-1,00 

Um guarda do Hospital Co· 
lônia de Barbacena · • • • . • • 150,00 

Os auxiliares da inspetores .· 
da Escola N ormM • • • . • . . • 144,00 

exc~tua:ios os de Juiz da 
Fora e Belo Horizonte; 

·Enfermeiro da Escola Lima 
Duarte de Sitio • • • • • . • • . • 138,00 

O ajudante d·e cozinheiro do 
Hosp:tal Colônia de Barba· 
c e ria • • • • •• ~ • • • • • • •. • • • • 120,00 

O barbel'io ·do Hospital Colô· 
nia de Barbacena • • • • • • • 1Q8,00 

e tem a atribuição de aparar 
o cabelo e cortar a barba 
mensalmente a cêrca de ciois 
mil dementes; 
Szrvente do Hospital Colônia. 

de_. Barbac•zna, ganha • • . • 102,90 
O servente da Escola Nor .. 

mal, .excetuado o de Juiz 
de Fora e B:::lo Horizonte 
ganha • • • • . . . . . . • • . • . • • 1)6,p0 

E agora a Assembléia vai fi· 
c.::.r estnrrecida, pois o aju
dante de cozinha do Hos .. 
pita! 1:-'!egional: de Pouso . 
Alegre, terra do Lr1terventor 
J 0ão B3r~ldo, vence, men .. 
sahnente • • . ........... . "43,00 

Ora, Sr. P.rcsi:iente, é verdade:ra· 
mente ve:gonhoso tudo ·isto, e . até 
constrt..nge~dor para mim· trazer para 
esta Assembléia fatos de~ta ordem. 
Para quem apelar, entretapto, se as 
esperanças e se os anei.os do povo bra .. 
sileiro se voltam to-~os, neste instante, 
para a Assembléia. Constituinte? . 

l!:sse cozinheiro teve um aumento, 
no3 orçamentos de 1942 para· 1945. de 
Cr$ ~6,00, o que é, realmente, um au- · 
menta muito . grande .•• 

Quero, agora, Sr. Presid•2nte, en .. 
trar no terreno do qual· ontem !ugiu 
espavorido o Deputado Benedicto Val-
1 ad.are.s~ quando o enquadrei, fazer.do .. 
lhe· perguntas sôbre questões finance~ .. 
r&s. Nã~ sou financista, mas corr:o 
todo hom~m que tem estudos, pude 
perceber, diahte dos dados que s·.; 
apresentam~ qUe a sit uação financeira 
de Minas está aba1xo de sofrível: é 
péssima • 
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O Sr. Osvaldo Lima - Isso . justl
fl~á. a baixa ~os ordenados. 

O SR. PRESIDENTE - Peco . a. 
atenção da Assembléia e do ~obre 
orador. Tenho sôbre a mesa um re_ 
querimento de prorrogação. O nobre 
Deputado está ocupando a tribuna lJo·~ 

cessão do tempo do Sr. Jurandir ·P!
res. Agora os .Srs. Gabriel Passos e 
Jac~ Figueiredo requerem prorrogação 
da hora da sessão, por 20 mtnutos, 
para que o Sr. José Bonifácio possa. 
acabar suas consideraçõzs. Os· Senho
res que api:ovam o requerimento 
queiram levantar-se. (E:;tá aprovado.) 
O Sr. José Bonifácio continua com a 
palavra, para completar seu discur::,o, 
pelo tempo da prorrogação. 

O SR. JOSE BONIFACIO - Mal· 
to obrigado a V. · Ex.a. 

Agradeço, igualmente, à Assembléia 
a d:stinção, que me conf·eriu, co:nce

··' dendo-me prorrogação. 
O Sr. Bzncdicto Valladares não tem 

sido, ou não foi feliz, quando organi
Z{JU seu orçg,mento. S. Ex.a prega ·a 
que ná3 faz e dcsr~sp~iti a Carta ou
toi·ga.da., que . ajudou a pôr em vigcr. 
No orçam::.nto organizado para 1945, 
- qué ·traz sua assinatura - S. Ex
celência fêz as s2guintes dotações: Fi 
rlanÇas - Publi-cidade, turismo, hc:-:
psdagcm - Cr$ 2.000.000,00, mas não 
c~:plicou qmll a publicidade, qual o 
tur:smo. qual a hospedagem. , No ~a
pítulo Secretaria do Interior .- P-tn1-
t~nciária de Neves, Pessoal contratado, 
salvo Dir:tor ,· porque nB.o . há pesDool 
efetivo na p~mit:::nciárla - Cr$ ..... . 
439. 44.0,00, segue-se est::t nota: Para 
p(;.~am·:nto de venchn~ntos ao pessattl 
inclusive dd::!ntos, até que seja re
gulamêntado o respectivo quadro. 

Esta not3. - e aproveito a prese-nça 
nesta 'Casa do D2puta6.o J.osé :rvraria 
Alkmin, que fo! diretor ela. Peniteaciá
l'ia.· . de Neves - esta nota de aue a 
verba é global, niio dü:criminadé1, e 
introduzid3. no orç:im2nto atá aue 
S8ja rcgulD.mentado o respcct1vo qaa
dro, vem desde o orçamento de 1940. 
Vale dizer que, desde sua fundação, 
em 1940, a Penitenciária de Nev€s es~:3. 

sem Regulamento. As dotações orr;a. 

mentárias não 'discriminam as verbas. 
Isto, sôbre ser uma · irregularidade, é 
um abuso que dev:a e deverá acabc:.r, 
n~io, porém, com o Sr. João Beraldo. 

Há outra verba macissa, sem ne· 
nhuma djscriminação. Custeio da Rê
de de Viaç?.o Mineira - pessoal, 58 
milhões de cruzeiros. Não se diz se 
êsse pessoal é efetivo ou contratado, 
nem quantos são . os operários, ma
quinis'Gas, foguistn.s agentes e confe .. 
rentes. A verba é maci3sa e entra ·no 
orçamento como pessoal. 

Material, 32 milhões de cruzeiros. 
Diversos 6 milhões. 

Esta situação vem também desde 
1!::33, sem nenhuma discriminação. 

Relativamente à navegaçãú do São 
Francisco, há somente esta pa!a vra: 
custeio, 2 milhões e 900 mil .c4·uzei• 
ros. ' 

A Carta outorgada estabelece que 
no orçamento a discriminação ou es
pecificação de despesas far-se-á por 
serviço, departamento, estabelecimen-
to ou repartição, (artigo 69) . 

O próprio Sr. Benedicto V aliada· 
res, no substitutivo que apresentou à 
Subcomissão ConstitucionaJ, de que 
faz parte, escrenu: . 

"O orçamento da desi.lesa dividir-se
á em dt~as partes, uma fixa e outra. 
vu.ritvel", sendo que esta última "obe
d2ceria a rigorosa especificação." Pré
ga, po:-tanto, o que nã.o faz, e faz o 
que não diz. Muita sinceric!ade! 

O Sr. · José Maria AZlcmim - Cha· 
mado · non~linalmente pelo nobre ora
dor, queria csc!arecer o seguinte: a 
Penitenciária de Nevzs começou a fun ... 
c.i.onar em 1!337, e a Sl!a iegulamr;nta· 
çà c . e a organiz::tção d.o r1uadro dos 
seus servidores não podiam ser obi·a. 
realiz2-d.a com 2. facilidade desejada por 
V. Exc1a. 

O SR. JOS~ BONIFACIO 
Dez anos nio cl;.egaram? 

O Sr. José Mar la Alkmim 
T .. " ... a "'e o'<> t·1 · -.~.r.,," -.., . ~ ~na orge.mzaçao rcalmcn .. 
t ~ fundada em princípios que náo 
sao com,m.s e não s::i.o muito divulga .. 
do3 no Braúl. 

O SR. JOS:E:: BONIFACIO 
Nh1guém duvida disso. 
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o Sr. José Mari(t Alkmi1n 
o que se cuido~ d~ fazer toi a org~

nização de uxr .... quadro d~ pessoa! que 
estivesse à altura das funções para que 
era convocaclo,· 

Vou concluir o ElSclarecimento, para 
o qttal · fui chama elo I 

0 SR. JOSÉ BONIFACIO 
A meu pedido. 

O Sr I José Ma1·ia Allcmún 
Perfeitamente, a pedido cte V. E~. a. 

Realme11te, do que so cuidou fo! do 
pess.?al especializado. Todos oa fun
cion.J.:rios foram convocados nos dive.r .. 
sos quadros da ádministração públi .. 
ca, pa,ra· eX.perimentação, de forma 
que os funclon~\rios eram substitui-

. dos freqüentemente, quando, de acôr
do com a orientação da diretoria, não 
podiam ser efetivados nos cargos. 

O SR. JOSÉ BONIFAOIO 
E' exato. 

o Sr. José Maria Allcrním. 
Qus.ndo me afastei da direçv,o da Pe.., 
nitcnciâ.rla de Neves, em 1943, qÇ!ixe1 
um .projeto de ~egulamento e notas 
sôbrç tocto o pasEoul que pod!t\ sor 
incluido no quadro efetivo. 

O S~. JOSÉ BONIFAOIO 
A Ptmitenciál•ia · nã.o rstá regulamen
tada. 

O Sr. Josi Marta Allcmim 
A regul:1mentação de uma :pepltel1-
ciária não pode ser feita com a bre
vido.cle que V. Ey.,a deseja. Há mesmo 
auto~·es, que condcn9.m a regulamel).· 
taç2.o pela impossibi}id{Lde de neia se 
at:mder aos Pl'oblernas que ~e apresen
tam e-m tais ín~tituições. 

O SR. JOSÉ BON~FAOIO 

V. Ex.:). cone orca ~1n, que não e.:t~ :·9-
gulamentada . . E o provisório, a que 
V. Ex.a. aludiu, é tipo Getúlio Vargas 
- 15 ano~! 

O Sr. Jof;é Mari(t Allnnim - Ft1l 
clu•.mado ao debate e estou pronto a 
da~· qualque:r esclarecimento. 

O SR. JOSÉ BO:WIFACIO - Aliá::;, 
V. Ex.o. não foi acusado de coisa nl
gc.:ma. F ci urna elas brilhantes adn:;i
nistraçõ2s que p1ssa1·am pela P~rüten

ci~ria de Neves . E é pena que tivesse 

sido subsUtuido por u1~1 .tnvestiS'ador. 
( 'J'roccôn-se azJartes.> 

O Sr. JQsé M'tria Allmtirn - Ex~Jhe~ 
com mais preo!sã.o, porque o contra 
aparte do Sr. Oab1·i.el Passos V!=}O es
clarecer melhor a intenç\ão de V. E~ .~ 

Não tenho o intuitt1 de justificar ·a . 
suposta p1•otela·ção da organização <lo 
quadro, ma.s de\10 d!zer quo sou o ros
ponsável. Problema complexo o da e~"' 
colha de pessoal lilnropriado para tra ... 
balhar em cstabelecim~nto de t~l 

destinação, não poçlia ~er resqlvi
do com fa.cn!-c;lade, prineipull;nente erp 
nosso meiQ, 

. O SR. PRESID:ENTE - Lembro no 
ncbre aparteante que está com a pJ. .. 
lavra o Sr. José Bonifácio . 

O SR. JOSÉ BONH,ACIO - 0 
aparte do nobre Deputacto esc~al'CCe 

b-:m a questão. S. Ex.o. c"pUcon que 
·é preciso certa expcrimentaqã~ dos 
funcionários, para baver l'fgulamenta.~ 
çiio. To4a via, dez anqs não qastaram 
para essa experiência I Que .~ignifica 

!sso? Que mais qez anos vão !Ja~sar 

e a Piilnitenciá.ria Gontinuará. :.10 or
·Çam~nto com uma vero~ ele 500 mil 
cruzeiros, 600, ~;ttê um milhí.\9\ s-em 
:nenhum~ explicaçào ·ao povo brasi
'!c!::J ~ 

Realmente. isso não está ce1·to. 
Ma.s, o Sr. Eeneçlicto Valladar~~. dia 
a diE.t, no.s :;;urpreende corn seu~ atDs a respeito da . questõe$ fina:n.c~ir~s. 
I . 

Saibam os nobl·es constittlinte;~ ql,le 
.S. Ex.a. chegou a p~·omulgar dQ~~ or~ I . . -

~am.entos para. o ~xe~·oício õe 19~8. 

Por mais tnveridjço que pÇtrtJçá. é, te .. 
pP.v/.a, uma. triste verd.~<:\e. Em 9 de 110 .. 

veml;>ro ãe 1937, o Sr. Valla,dare~ sl,lnc~o-
nou e promulgou a l~i n.P ~31, que 
-pxou a despesa -e orçou a reGerta pa,ra 
o exercício de 1938, aquela calculada I . . . . . . . . . . ....... . 

em Cr$ 352,371.703,00, e esta, a receita I . -

em Cr$ 335. 585.897,00. I - . . 

Em 7 de fevereiro de 1938, outorgou, 
pelo decreto n.0 74, novo orco.mento_ 
p:ua o mesmo exercício ele 38 calcu- · 
}ando a despesa em O r$ . 324. 199. 627,20 r a receita f;}lll Cr$ 296. 510. ooo.oo. 

O Sr. Olinto FonÚ:ca - V, E~.ct n.5.o 
.esclareceu que houve revogc.~1o do 
prçamento .anterior I 
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0 S~. JOSÉ BONIF'ACIO - O qt.W 
hcuvc ~oi a revogagão das boas nor
mas do dh·eito orçam~mtário. Isso é 
que se revogou. 

Sr. Prcs~dente, a outorga, sem rero
gar o orçamento anterior, é exquisita, 
e fc:>i pl'pcecUctr:t r;:m 7 de fevereiro, par.1. 
retnu~"gir -. o qu? é tfi.o da n·;~·~do 

q~ I;>it~clura - a 1,0 de janeiro de 
19~8. 

Releva notar ci.rcunst:lncia tEteres
S~l').te, O primeirq orçamento, de 9 clP
!lovembro,· esclarece renc1~s eventuais 
.qª' êe.gu~nte fonn~: débito ela Urliªo: 
a) proveniente do ap9.relhamento da 
Rec;Ie Sul Mtneira, fçitp, em H)~2 e em 
1931 _,... C. r$ 51.860.353,00 ;_ b) prove-. 
niellte da. lJg;ú;ão feit~ p~lo l!!staclo, 
cte: P~troci:nto a Ouvidor, Cr$ ..... . 
'"'4 125 0"" 10' ) t .... ~ k ]., .. 1 .' <' •o 1 . . o :Oyl . _ I c .,a.m a e iJ sr~zt; ~l],g» 

sf:l::'::1 s;.;,ca do? (:9-f~ exportado, a vigo
rar até 31-12-3~, conforme Copvênlq 
Cafeei!·o, (i~ 14-5-37, Cr$ 45.000. OOO,QO. 

E qu,e ni~tória complicada ten-:. €SS~ 
ta:xl't · sõl:)re saca de café exportada,. a 
vigorar conforme o convênio; 

d) entr9.das de orig~ps diver~as, C.r$ 
10, 000. 000,00. TOtfll Cr$ 130. ~85, 397,00. 

Tal o o~·çame:nto de 1938, m:rH:Jdido 
num decretO pup1ic3.do em 1037. 

O " segllncl.o orçamento, de 7 de fe
vereiJ;o -de 1938, par1:1 o mesmo n~er~ 
cicio, outorga..<,io pelo mesmo gQyer
l:l.~ctor, 136 faz a :seguinte referênci:l na 
d~sedminação das· fontes de receita: 
a> renda ordim\ria, Cr$ 293,510,000,00; 
b) repda extraordinária, Cr$ ••..•• 
3. 000.000,00. 

Não ná nt:nnum;i taqela explicativa, 
çon1 reJaçã.o ~ receita e ~ despesa. 

Como ~:.:a boa a D~tadura! 
Ora, os c~·f, 130. 98!>. Jg7 oo. referidos 

no pr~n1eiro · orçan1en,to, feito pa1·a 
1938,. não . podel'âO e~tar incluídos, na 
pa!·cela ~cima, de renda orc;Un§sia 
llO~S que, pela sua natureza, ficou 
elaro que se trata de rendimento 
eventual, extraordinário. Mas na ou
tra pa-rcela, é óovio, a avultada quan
tia não se acn!l, pois 130 milhõe~ 

de cruzairos uão caberã-o ~tn 3 mi· 
lllões. Qual a conclusão que s-e im
põe ? t q~w _:ela mudança de orça
mento, ficou perdida cl • vista. · a ele
vada soma, isto é, as pa1•celas que 
lhe deram origem, débitos da, União 

pa.1•a com o Estado pelo ap:tielh~· 
mf:nto da Rêde, re.::tituição de ta.• 
xas, etc. 

Acontece, porém, que em 1938 Jl 
Unia,o pagou ao Estado a quantia 
de OrS. 104 . 9g4.23C ,Oü, dívida e-sta, cliz 
o S2cretário das J.<,inança.s, "originá
ria dcs gastos efetu.~doi pelo Estadp 
no aparelhamEnto d:ts estradas éie 
ferro fed.erais, arreiHiadas a :Minas". 

\Contas de 1938 .,...,. Publicação d.e 
Imprensa Oficial de l\'linas! . 

Todavia, o de qr st: esque.ceu a 
Scoretário é de que, pelo orçamento 
do Estado para 1938, a União era. de .. 
vedora de um total de Cl'$ .•.•.... . 
51.860. 353;00 c mais Cr$ 24.125.043,1u 
por tuts serviços, GU seja, da quantia 
global de C:r$ 75.985.396,10. 

Portanto, a que título o Estado re~ 
cebera os restantes Cr$ 29.008.834,10 
que pernfíer3.rn o to"~J ele C1·$ •..... 
101.994.230,10 ·:J.Ue a Un~~o entregou 
ao Govêrno de · Min~s ? 

O Sr. Olinto Fonseca - V. Ex. • 
acaba de afirmai\ com a leitura çlo 
orçamento de Minas, que não houve 
discriminação. Parz~e que V, Ex.~ 

leu a súmula do orçuml!lllto. sçm en .. 
trar nos quadros explica ti vos. 

O SR. JOSJ!": BONlFACJ;O - I1i 
com paciência bensditt-_a ! 

o Sr. Olinto Fonseca - V. Ex.~ 
seria mais fçliz, se, em vez de exa
minar o orç.o:.rnento de Mhias, e:lea
minas.se o Balanço da Estacio, que se 
refere ao ct:mprir-~- llto do orçame11to: 
e no balanço se vê ,. ·:e, n _ per!odo do 
Sr. V::-.lladares. as finaLças mineiras 
tivsram, s2m dúvida, c s·eu sanea ... 
m enta. De out1•o lado, V. Ex.a alu'" 
de ao pag-amento pelo Govêrno Fe, 
der9.l da quantia de c::mto e ta-ntos 
milb.õ::s de cruto;eil•os. p:1ra atender à 
Rêde Mineira de Vi:lção, esquecendo· 
se de incluir, no seu estULtO, o proim1 .. 
gamento de Patro-cínio a Ouvidor. 

O SR. JOSÉ BONIFAC!O 
V. Excia. disse que eu dever ia veri
ficer as trvbelr.~s e:q;licativas e, uo 
mesmo t empo,· 111e 1•em:te p:1:r~ o b;?. 
lanço, QUfrew lo, ussirn , dizer que lrí, 
encontrarei ~. e;·~plicação de tudo. 
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V. EJreia. mesmo mostra, dêsse mo· 
do, não te1.· muita certeza de que es
tas tabelas existam. Eu lh~ dou pa
rabens, porque, de fato, não e:dstem .• 
. o Sr. Olinto da Fonseca - V. Ex· 
celência fala sôbre verbas globais. 

. O SR. JOSlt BONIFf~OIO 

Examinei, verifiquei com paciência 
beneditina, repito, tcido o volume de 
leis de 1933, e, a respeito de orça
mento, só encontrei na discriminação 
da. receita, precisamente o que li a 
v. Ex.a. Mas já que v. Ex a. se mos
tra tão solícito em defender o ex
governJ.dor Benedito Valadares, como 
explica a situação anômals, qual seja. 
a de ter expedido dois orçamentos no 
mesmO exercício? 

o Sr. Olinto da Fonseca- Não de
fendo o Sr. Vaíladares, mas a ver
Q.ade. 

O SR. JOSÉ BONIFáCIO 
Posso informar que o govêrno de Mi
nas ·estava empenhado, · ao lado da 
União, contra Armando Sales de Oli
veira, nu~a tremenda campanha po
lítica e que repentinamente, deixan
do tôdas as candidaturas, matou a de
mocracia e aderiu .ao 10 de novembro 
de 1937. . 

Mas se para ressarcir gastos fOm 
a Rêde a Uni~.o foi boa pagadora. 
ninguém sabe quanto as restituições 
da taxa de 5 shilings sôbre sac~ de 
c:afé. 
· Mas o ano de 1938 foi "promissor, 

para Minas. ~le obteve nesse e:Ker
cício · 2 orçamentos, como vimos, um 
promulgado cn 9 de novembro de 3'i 
e . outro em 7 de fevereiro de .LC38 
Ambos · prevendo receitas e despesas 
dfcrcntes, m:::s não ficuu a.f a desor
dem financeira. Em 25 ·de m:1io de 
1939 o governador Valladares ~~bria 

um credito especial de 65. 689. 618,50 
para regularização de de&pesa de 
exercício de 1938. O Decreto-lei t:ra.z 
o n.0 196. GG.stou, d~pois regularizou. 
Já est:?..va sob o regime fácil dos De
cretos-leis. 

Sr. Presidente, êste outro ponto 
também é surpreendente. 

A Assembléia Legislativa votou em 
I 

1937 o orçamento para 1938 calcul~ndo 

. .. 
a despesa em 352 milhões de Çruzeu·os, 
em números redondós, e a receita em 
335 milhões de cruzeiros. O governador 
Valada.res p:o:omulgou a lei em 9 de 
novembro de U>37, mas em 7 de feve
reiro de 1938, para estrear 'os de
cretos-leis, entendeu de dar ·ao Est~ .. 
do outro orçamento, e . pelo · decreto 
74 fi1~ou a despesa para o · exercício 
ele 1938 em 324 milhões de cruzeiros, 
ab:::.ndona.da a fração e a recéita ~m 
296 milhões de cruzeiros. Do confron
to verificou-se que o orçan\ento fei
to por S. Ex.a. é menor .que o votado 
pela assembléia. Não se sa.be' por que 
motivo se chegou a resultado. tão fora 
de propósite. O que se sabe, porém, 
e com seguranç;l, é que o êrro da pre
visão foi de tal forma que eni 25 . de 
março de .1939 se (abria um crédito 
de 65 milhões de cruzeiros pàra ·regu .. 
larizar despr::sas de 1938! · 

Esse mau jeito para o cálculo nun
ca deixou o governador. Em 1939 foi 
promulgaçlo o orçamento, fixando-se 
a despesa em 337 milhões .·de cru
zeiros, abandonada a fração e a re
ceita em 317 milhões. Nenhuma ta
bela explicativa foi publicada. · 

Quem se deu ao tràbalho de · COJ?.· 

pulsar o volume de decretos-leis 'de 
1939 pag. 6 constatará . o fato. · O or
çaménto foi .expresso em apenas . 123 
linhas impressas. Para se avaliar · co
mo coube em página e meia · do liVro 
da lei de 33, basta que se recorde que 
o papel almaço comum tem 33 li
nhas ... 

o resultado de tamanho descaso não 
se fez es-perar. o governador · ~o 
ano de 1239, desde 18 de março a :J 

. de · dezembro, expediu 459 · decretos
leis abrindo c~éditos especiais! E' fan
tastico. Nunca. houve c:?.so si~ilar em 
Minas, quiçá no :çrasil · <Rieo) ! Apre-
ciei · isto com paciên.::ia · de benediti-
no ..• 

Vejamos, agora, o aumento de im· 
postos e da arrecadação. · . .. 

Foi o govêrno que mais aumento 
de impósto fêz. E.stava em vigor, em 
1936, 'o Có-digo Tributário do Estado, 
expedido com fundamento na Cons
tituição de 34. Por êste instrumento 
jurídico o impôs to não poderia. . so .. 
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fr~r .no exer!Ctcio aumento SU'Perior 
a 20%. 

O Sr. Olinto Fonseca - ~sse· as 4 

sunto é muito importante. V. Ex. a co
,nhece, porventura, a situação de Minas 
. em face dos outros Estados da Fe
deração, com referência a impostos? 

o · SR. JOSlt BONIFACIO ~ Co 4 

· nheço. Como poderia ignorá-lo, se o 
Sr. ' Benedito ' Valadares proclamou 

·tais. balelas pelos quatro cantos· do 
·Brasil? Não só. conheço êsse quadro, 
como sei que foi distribuído pelo então 
Governador Valadares, mas não me
receu ratificação · por parte de qual
quer Govêrno e$tadual do Brasil.· E', 
portanto, de veracidade duvidosa. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
Está a findar a hora da sessão. Há sôbre 
a mesa novo pedido do Sr. Licu!"go 
Leite, de prorrogação da sessão por 
mais 10 minutos. 

Os Senhores · que · aprovam o re
querimento de prorrogaÇão, queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Contfuua com a · palavra o Senhor 

Deputado Jc·sé Bonifácio. 

O SR. JOSÉ BONIFACIO- Senhor 
P1·esid~n-te, muito agradecido a Vossa 
E~celência e a meus nobres colegas. 

Manteve-se, pois até · 37 esta si
tuação. Mas proclamada a ·ditadura, 
o Sr. Val&dares logo em jan~iro de 
·38 expediu o Decreto-lei n.0 67, que 
elevou de 7% para 10% o impê::.:to 
de transmis:3ão de propriedade inter
vivos, ou s~ja, o aumento de 43 %; o 
impôsto tcrrito:::ial passou de 0,6% 
para 1,5 %, ou seja, um . aumento de 
150%, isto quando saíamos ô.e um 
regime que náo permitia aumento 
superio1· a 20%; o impôsto sôore ven-

; ' . 
das e consignações passou de 0,3% 
para 1% e depois p:il'a 1,5%, ou seja, 
sofreu um aúmento de 317%; dobrou 
as taxas' do impôsto do sêlo; elevou 
de 5 para 30 contos a taxa fixa do 
impôsto de indústrir.s e profissões; 
criou a série rspecial dêste impôsto 
com 47 especific'lçóes no campo da 
atividade comercial e industrial, ele 
modo a aumentar o gravame de 100% 
a 600 % e o estendeu à zona rural 

para tributar· a indústria agrícola e 
pasto:·ll. Cri0U o impô:sto de ·inversão 
de capits.is; taxas de exploração agri .. 
·cola e industrial; do ensino pr:mário, 
de hospedagem nas estâncias. hidro
minerais, talvez pal'a auxiliar a cura 
dos doentes e a do registro de vefculoa 
e conservação de estradas. 

E vai agora a explicação porque a 
. renda de Min::!s aumentou de 264. mi .. 
lhõês em 1937 para 651 milhões em 
1944. 

' ' ' 

E' que os impostos de maior . expres-
são fiscal como o te:ritorial, transmis
. são de propried:1d8, venda e consiima
ções, indústrias e proú::::sões, são, p;)r 
sua natm·eza, ad valorcm, sendo que a 
tgxa pro!Jorcional dêste último recai 
sôbre o valor locativo dos prédios c 
portanto tendo havido aumento ex
traordinário dos impostos, aumento do 
quadro do funcionalismo fiscal e so
bretudo a elevação assombrosa dos 
preços das utilidades, c:tos imóveis, suu5 
locações; fácil se verifica onde está o 
mérito do govêrno nêste aumento . de 
renda: apenas na decl'Btaçao de ir..1-
postos altos e no . clcsdcbram:;nto . dos 
quadros de func~onários, pois o f!l~ 

tor último, o m::<is iln)ort::.-.nte, fo1 G.c
vido a fenôm~no de o•:dt:::n geral e in .. 
depc!ldente da. a çf.o do gov0rr..o. 

li-eleva, tcd.avia, notar que se a ar
recadação cl.e Mimu~ passou em 193'7 de 
264 milhões para 631 milhõ~z.;. aumen
tando 14ô%; a de S:':o Paulo 2-ument.ou 
203%; Rio, 238%', Se:::gi.p:~ 158% ; IvLt~ 

ran.háo, 153%; P :::t.rá, 161 s:;J; Amazonas, 
157% ; Bahia, 179 S ~ ; P~raná, 183% ; S. 
Cata:..'lna, 164\,ó e Gc1ás 181S~ . Is to, 
pari o Sr. Vabcb re::; ·<:. ~. ::= se Elo:,;ra 
t2.o re.;i(n:alista, clE:i'C ser ba::-tante d :~

s a;rr.clfá. v ü. 
VejB,mos, agcr:J., a pr..1't2 referente às 

emissões de apóljc:;s. 
A primdm cr~:issP.o de apólice em 

Minr\.::, foi autorizada pslo Decreto 
n. 0 325, de 31~5-1 8~5. Desde a mer:.
ClOb.ada data até hoje os ·governos ti 
veram B .. utorizaçõe:s p:>.rct emiti:: a;y) ~ 

li~es nwr1 · tctul de Cr;~ •.... . ...... 
1. 435.097. 900 ,0~ ... 

Em 1934 o Sr. Valadares ass umiu 
o govêrno e obteve r.utol'iz:tção l1ett'a 
emitir o seguinte: 

6. 500.000,00 ps.rn. garantir emprés
timos na Caixa Econômica para . cons ... 

.,.,-. : 



.: r.: - -
truções no?)$: ·(De. 11.259 ·de 25-5•31). 

200. OOQ.-<fJl',üO para consolidação dá 
dívida flutuante e ini-Ciu da opcrttçao 
para 1mificar a dívi'clrt. fundaê.â <Oe. 
n. o 412, de e0~()-34) • 
: '2on.o9-(l.ooo,oo FG.ra substituir as 
'Obrigações -cJ:c B% {Lei n. o 131 -'- 6 
dr. novembro de 1S3G) . 
. 201). COU. CCC,OC pu: a os fins an tcrio-' ' 'res e mc..is emprccnc~:mc•1tos (Lei f<;·.! 
··- 10-9 :37) • 
75. OCO. CJO,OO para garantir emprés
timos no Banco ci.o Brasil <Decretu-
1el n. o '116, - 3-8 -~0) . 

3CD. 000.000,00 co:nformr- parecer ~a
vorável da Comissão de Estudos e Ne
gócius Estaduais. 

Total 931.500.000,00. Isto de 19·34 
f!, 1944. Quer dizer, em 10 anos de 

· govên1o o Sr. Valadarer.: crnititt tmils 
apólices que tod-os os rrovern0-3 min~í· 
ros anterim-es num:?. época de 39 al'lósj 
isto é, desde 1S95! 

Pelo Decrt>tO 11. 0 11.412 a grantie 
emis.<.;[io de 600.000.000,00 di\c!diful em 
três séries se destlnar!a t 

a) GonsoLiâ!!Çâo c1a dívida fllitt1an· 
te interna; 

b> unificação da 'dívida lnten1a 
fundada. 

· Situação lias dívidas· tiütuattte e 
junclada interna 

Valel por isto, em fa,ce do oue dls~ 
pôs o decreto mencionado, indagar Ee 

as condições das duas dÍvidas melho~ 
raram. . .. 

Quanto à flttttiante, a situttçãél · 
era ésta âesàe 1933 

Ano j 
1933 ·I 
1934 • 
1935 .. 
1936 • 
1937 • 
19as • 
1939 
1940 jj 

1941 • 
1942 • 
1943 
1944 • 

J.<,lutuante 

299. 524. 957,20 
36!L 055,540,70 
334.755. 042,10 
323.614.937,60 
355. oaa .lMlso 
59 . 14~ .675;60 
82.574.743,30 

112.041 Jl93,80 
205.543.710,10 
260. 660.805,00 
277 ' 041 '203,30 
266.748.592,70 

1 óonMlidàdE,~ 

t 
I 
I 

...... 
; I 

201.50 L 520160 
191.247 .4Z6,50 
188 I 882, 978 80 
100.014.393,90 
159.343. 4M.oo 
151. ~47. 996 ;o o 
132.5:15.421 ;60 

:f:stes dados foram extraittos dtts 
contas pubi.iCúdas pela Secretal'l!l de · 
Fiii.anças, por ii1tcr1nédio da Imprênsa. 
oncial de Minas. 

Do exah.1e t:o Qun.dto, hotà-se que , . 
a dívid:J, Ilütutmte de 1937, que eta 
\.L~ Cl'$ 3ü5, tu3. 1E4;00 cnhi1 tetJc11tina~ 
m~ 1~.k, em lG~IJ Inl.ra Gr$ 69.142.675,60, 
I';1této túrks h3 trombetas da Gover
l;.~s.n~rn c. ~ Rsbdo se nssanharatri e â 
ben.0!11crf ~1cia da. a cJrrt~nisttaçao em 
lua <2-e r.:-tél com o Estado Novo fOi 
cQ::t0.6a nn p~·osu e vc1.·so. o Elr. Doü
tor v .. l.Íà~~(ü:ui, em 12 meses redtt.Zihl 
de stJ(;d a ciívUa flutuante, l\1i:ls". 
engt.no ó.'alril::t l (;é:o e cégo. () Sê· 
crctãrio das 111lnal1Ças de M:inas de 
então resoiven c1·ütr, na Contabiiidade 
do Et3tado, mn ücvo titt.lÍo de diVida 
pública, a qüe êle der1cmh:lt:!.í•fl "bi• 
Vld~ éoneclic\:J.da ::mtc·ni1

;.. E p1s~ 

sat~ln-se, eiü:lo, cêrca tle 2/à do dê• 
!Jito de um'l ptgin3. p2.1'á otltl'a dO 
livro rêatxmtivo, à custa tle ui11a eon
cordata alcaltÇatiá cbrrt os ijN!tlt!tesl a 
prazo mais long·o '=• é1Jh1o é tllaro, n 
juros mais altos. E por isto pelà pl'í
:meira vez, r.a história financeira de 
Minas, â:Oâr\Sce, em 1938, cbino se vê 
no qtla.dro, a nova dívida no inontan~ 
te de Cr$ 201.501. 4~tl,áO. 

Desta fotma, pnrà ~e sn.ber agora 
qtlal a real clívlda flúttttnlte dô Es• 
tàdo dever·-se'""á sJ1llar a r>atce1a à 
mesi:n:l c0l'!'etpo!1dznt~ ctHn 3: dUtfa, 
do 111esmo c.no, qu~ cc3tá na toltma oa. 
d ívida éoneolidada, pois ambas são 
m.ha e mer;m!l coisa . 

Assim; a dívida flutuante de 1944 é 
o tésultatio da soma de ......• . ...• 
26$. 1748.592,70 com 13B.536.421,6ú que 
dá a $o!rta tobti de Cr$ 399.285.013;30, 
e que é a divitl!l flrttrtaiite . que b 8t-

. hhoí' Valadar~s passoU ao seu sticés
soi·. 

Poclemosj pois; conclttil' j a êj te tes.
peito: de 11ada valeratri as ~rrtis~6~~ 
de apólices, a despeito tie terem sido 
eln.s déEtinadas a atend~z- à diVida 
nutuánte. 

Quanto à díVida !tthdài:lu í1tte1·1ta ~ 

A sítttàt.ãu da dívida füritlatla inter-... 
na; s~gt.ü:ido as contas ptib1icada:s p 2H 
Secretâria das .F1nartças. ct·o :Estado, 



por intermédio da Iniprensa Ofícia1, 
a seguinte (apólices em giro) : · 

1933 ··~·············· 
~934 •········•·•····· 
1935 ••••••••••••••••• 
~936 ·•••••·••·••••·•• 
1937 ••••••••••••••••• 
I 

!938 •••....••..•.•••• 
~939 .......••..•.•..• 

1940 •·••••••••••••••• 
~941 •......••.••.•..• 
1942 ••••••••••••••••• 
1943 ••••••••••••••••• 
1944 •••••••....•.••.• 

Cr$ 

446.714. 900,Q9 
474.012. 2{)0,00 
M9. 5õ9. 00'0,00 
55 o. 718. oóo,oo 
604.093. 5·00,fYJ 
659.806 .400,01) 
718 98G .100,00 
738.602. 3óO,OO 
3H) .102.100,00 
767.570.200,00 
78a. 7rJG. Oáo,oo 
815.767.500,00 

Quando, pois, o Sr. Valíaciares as
sumiu o Govêrno àe Minas, havia em 
circulação apólices no valor nomina.\ 
de Cr$ 446.714.900,00. · 

'ral era a clív"ida :íuncluda iht~tha. 
Em 1944, quando .safa, a dívitià. fun

dada interna tinha <lcldãtnçado a cifra 
de Cr$ 815.767.500,00. 

Que significa tudc isto ? Tão só o 
seguinte: que o S1~. Val1ntlates1 éÍe 
1934 a 1944, obtave recursos fihSL1ice·i
ro.s expressos em autorizações para a 
emissãtJ de apólices nutn total de 
Cr$ 981.500.000,00, da qual a quantia. 
de Cr$ 600.000.000,00 se destinava a 
regularizar a dívida flutuar~te e fun· 
dada interna; que de 1933 a 1914 o 
Sr. Valladares arrêcadcu, no sétl Goa 
vêrno, cêrca de Cr$ 4.044. 649.000/JO; 
que, em 1938, :~ecebeu Cr$ 104.994.230,00 
dados pelo Govêrho Federal para in
àenizar despeza.s feitas na Rêde, ·não 
por Sua Excelência, salvo a de Or$ 
24.000.000,00; que, apesar de tudo isto, 
tendo encontrado, quando entrou íJ!l,ra 
o Govêmo, em H133, uma divida flti· 
tuante de Cr$ 299.524 .957,20 P tuna 
dívida fundada de Ct$ 446,714,900,00, 
não pagou nenhuma delas 3 deixou 
ambas aumentadas, expressas fiM ·i· 
f r as Cr$ 399. 285. o 13,30 p::tr à a flutu
ante e C:r$ 81'5 . 767.500100 para ~ fun
dada! 

Pode S. Ex.a. convocar os mêlhores 
contabilistas do munao, mas a sim .. 
plicidade do que aí está, obtido com 
os dados do Govê1.·no, não sél'á r~1te· 

rado, e por isto estou a.utórízado a 
declarar que, nesta ma têria1 ta.rrtbéin 

o seu · Govêrno, que Õ' D. T. P. J')rovin
ciano ta.nto exa1t'JU, fol um completo 
desastre! 

Sr. Pr·es!dcnte, finda-se a hora, mas 
devo dizer, que, apesar de tu:iD, o 
~ovêrno Valadares insistiu junto ao 
Sr. Getúlio, pa~:a obter do Govêr:~J.o 

Federal licença para emitir mais tre
zentos mil co-ntos de apólices, e ·:>bt.~ye 
a licença, a despeito do parecer enér .... 
gico e viril cxpediÇ.o na Comissão de 
Estudos dos :Nêg~ios Esta,çiuais pelo 
Sr. Sá Filho. 

:l!!sté parecer diz, eni def;taque, o- ze.· 
guint.e: (Lê.) 

"0 e}~~me da situacão financeira do 
Estado nf.o reccmenda, tão pouco, o 
apêlo ao crédito para obras adiâve~ ou 
custeáveis pelos meios orçamentários. : 

Informa-se c1ue os dois últtmos ba ... · 
lanços se encerraram com peql~eno 

saldo, mas não se omite que O! de--
ficits se vinham ve:rifieando com te· · 
mível frequência, desd·e muitos anos. 

E' êste o quadro dos rzsnlta.dos or..:. 
çamentários do último décê11i0, apu ... 
rado em milhões de cruzeii'O! e nú
meros redondos: 

Minas (milhões de crztzeiros> 

Ano R e-~ cita Oespesa. 
1934 146.600 306.600 
1935 245.100 328.800 
1936 238.100 !!37.80(} 
1937 264.800 334.700 
1933 299.100 363.5-00 
1939 312.200 357..5(}0 
1940 326.300 350,800 
1911 347.700 359.800 
1942' 401.300 396 .700 
1943 499.200 474.700 

Por aí se vê que nos últimos ciez 
anos se encerraram com dejícits oito 
e com saldo apenas dott dos exereí.eioo 
financeiros ele 1\:rinas.'~ 

O SR. PRESIDENTE - AtenÇão I 
Advirto · ao nobre orador· de que csté. 
finda a hora éia _ prorrbgação. 

O SR. JOSE' BONIFACIO -. Sr. 
Presidente, o esgCl'tamento da. hora. 
salvou, afinal, um ·pouêb, o Si·. 13êné .. 
dito Valadares . Voltit!'éi. e imHstlrei .a a. 
leitura dêste parecer na p!'óxhrta. opor· 
t unidade, falando peia ordém, sé a. 
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bondade de V. Ex. a., Sr. Presidente, . 
assim o permiti r. 

Tenho dito. <Muito õem,· muito 
bem •. Palmas. O oraclo1· é vivamente 
cumprimentada.) 

O SR. PRESIDENTE - Está finda 
a . hora da sessão: vou le·vz.ntá-h, dc
Si3nàndo para a de 8.manhã a s8g~lint::: 

ORDEM DODIA 

ÚE:SSÃO ESPECIAL) 

Comemoração do 1.0 . a1iiver.sá·•Jo clíl 
vitória dz.s nàções unidas .. · 

· Deixaram de comparecer 54 

Senhores Representantes: 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

· Cosme Ferreira. 
Pará: 

Carlos Nogueira. 

. 1'1.\aranhão: 

Pereira Júnior. 
Afo~o Matos. 
' Pia ui: 

Rena ult Lei te. 

Ceará: 

~iota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart. 

Rio Grande do No r te: 

José Varela. 

·Paraíba: 

eamuel Duarte. 

Pernambuco: 

Pessoa Guerra. 

Alagoas: . 

'reixeira de Vasconcelos. 

Bahia: 

. Eunápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 

'Henrique de Novais. 

Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 
Paulo F·ernandes, 
Getúlio rv.Ioura.. 

· Minas Gerais: 

Rodrigues Seab1óa. 
Rodrigues Pereira. 
Milton Prrttes.( 

,são Paulo: 

Cirilo · J~n1or. 
No v e-li Júnior. 
Ataliba Nogueira. 
Sampaio Vida!.· 
Alves Palma. · 
Hcmório Mm1tc1i·o. · 

.Paraná: 

João Aguiar. 

Santa Catar1nt\: 

Aderbal Silva. 
Altamiro Guimarãe~. 

Rio Grande do SUl: · 
Batista Luzardo .• 
Qlicério Alves. 

União Democr{ftica Nacional 

Pia. ui: 

Esmaragdo de Freitas. · 

Ceará: 

Beni Carvalho. 
Alencar Araripe .. 

Paraíba· - . 
Vergniaud Vanderlef,: 

Sergipe:. 
• • ·- J 

Válter Franco. 
Leandro Maciel. 
Heribaldo Vieira. 

Bahia: 

Nestor Duarte. 
Alberico Fraga. 

São Paulo: 
" . Romeu Louren~ão, 

Paraná; 

Eras to Gaertner • . · 



Partido Trabalhista BrasilelrJ 

Distrito Federal: 

Gur~éi do Ama1·a1. 
Sega das Viana~ 
Antô11.io Silva • . 

Minas Gerais: 
, . 

;Ler! Santos. 

São Paulo:· 

Pedrosó Júnior. 

Partido Comunista elo Brasil 

; Bahia: 

Carlos Marighéla: 

·. PartidQ . Republicano 

- 28·5 - · 

Minas Gerais:. 

Bernard€S Filho. 
Mário Brant. 

Partido Povular Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato~ 

· Bahia: 

Teódulo· Al):mquerque. 

Partido Republicano Progressista 

São Paulo: 

Campos Verga!.. 

Levanta-se a sessão às 18 ~oras · e 
ao minutos •. 



58.11 Sessão Eapetif!ll em 8 de M·aio de 1947 
Presid~ncia do Sr. .U elo 

As 14: horas comparecer:.u:~. os Se
nhores: 

Partido Social Dem0êt1títico 

Actê ~ 

Ca.stelo Branco. 
Hug·o Carneiro. 

Amazonas: 

Álvaro Maia. · 
Pêreira da· Silva,. 

. Pará: 

La.meira Bittencourt. 
Nélson Parijós. 
João . Botelho·. 
Moura. Carvalho. 

Maranhão: 

Pereira Júnior. 
José Neiv~ 

Piauí: 

Sigefredo' Pacheco. 

Ceará: 

Raul Ba.rbosa. 

Rio Grande do ·Norte: 

Georgino Avelino. 
Dioclécio Duarte. 
Valfredo Gurgel. 
Mata. Neto. 

Pernambuco: 

Gercino Pontes. 
Ferreira Lima. 

Alagoas: 

Medeiros Neto. · 

Viana, Presidente. 

Bahia: 

Pinto Aleixo. . 
Aloisio de. Castro. 
Regis ·Pacheco. 
Negreiros Falc.ão. 
Aita.mirMido !Mttuilo. 

Rio de Janeiro: 

Carlos Pinto. 

Minas Gerais: 

Levindo Coelho • 
M;elo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque . de M·esquita.. 
Wellington Brandão. 
Joaquim Libânio. · 
Alfredo· Sá. 

·Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dióg.enes Magalhães. 
João d' Abreu. 
Galeno Paranhos. 

Mato . Grosso: 

Argemiro Fialho. 
Martiniano Araújo. 

· Paranli: 

. Gomi Jú11ior. 
santa Cata.rina: 

Otacilio Costa. 
Orlancyo Brasil. 
Hans Jordan. 

Rio · Grande do Sul: 

Ernesto Do·rneles. 
Teodomiro Fonsooa. 
Daniel Faraco. 
Manu~l Dual'te. 



União .DemccráUca N ctctomtl 

Amaz~nas: 

s~vetiano I'Tunzs. 

Mà1'!n1hãt:J: 

A1ltenbr :Sa~·é~. 
p:~ui: 

Mi1tias Olh111Jio •. 
Antônio Ocrf~ia. 

Adãlrtiar Rocha. 

Úéitl'â: 

Pstaíba: 

Adalb1ttó Ribzil'~.; 
Plítiiâ I.Jemos. 
:P~rhambuco: 

OillH!i;to Fh:ir~ • 
Alattoas: 

Mário Gomes. 
Rüi Pàlrheitâ. 

Setttipe ~ 

teahdN> Maêiei. 
· Hari'Gâ:ltló Vi8ira.. 

B?.hia: 

tfttrad Màgalhã.ôs. 
Rui ál;t.rtta.s. 
Manuel.~ovaes. 

. ]JspíHto S:.üito: 

LUis Cl~UtHo. 

:bistrlto J:t1éderal: . 
Euclides Figueiredo. 

Mii1as Gerais~ 

iGa-briel Pa~ws. 
são Pauib: 

Plínio Bz.1-rs to. 
T cledo Piza . 
Atli·eHano Leite, 

Goiás: 

Jalê s 1\l.te,thadô. 
Mato Gro:::so: 

v~spasiano . 1artins. 
Dolér ci2 AnC:raC.~. 

Paraná: 

E;::;,.sto Gr~ertner. 

S~.2;.ta C~tatin~ ~ 

Ta va~:s d 'Am~ta1. 

Pt:.ffido 'rrc;bdhi::da Brasileiro 

An1azcnE.s: 
:Le0polC:.o l'~eves. 

b:tttito ~2é:ctal: 

Rui AlniLQa. 
:a~nje:tn:n. F~l'ah, 

São Paülo: 
B~ruo áon\;{é, 

Rio dttü1de . do S· .. 11: 
Artur Fischei-. 

Pa1'Udo Cbmutasta. da Brasil 

:Pz:·ntinbücõ~ 

Agcst!.rtho Oliveita. 

:Bs.hia: . 

Carlbs M:atighela. 
B2.tista ·Neto. , 

tt!o de Jlneiro: 
Alcides Sabença.i 

são :Pat.t1o! 

josé Crispim. 
jcrge Atnad6". 

Ítid d-ra:nde tlo sui: 
Trifino Ocrrêa . 

Partido RepubUc.J: J 

~/ünas Gerais.: 

t1 !lei Fignçiredo • 
F elipe Balbi. 
Artur B 3i'hardes. 

São Paulo: 
Al tino Arante.':! . 

O SR. PREtl!DENTE Achando-
RC prtr~ent(;s 90 Se11hoi'es Ii~1Jl'eseü

t~i1tcs , clttkto nbetta a se.t;são. 
Passa"se à leitm'a tla ~Hft tla srs

t:>!H; aliterior. 
O S:l. LAURO LOP.ES (2:" Se6!·eiri ·· 

rio) procede à leitura da ~t·a. 
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.• O. SR. PRESIDENTE - E1n dis
cussão a ata. 

O SR·. ALOISIO DE CASTRO -
Sr. Presidente, peço a palavra, sô
bre a ata. 

O SR. PRE~IDENTE- Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. ALOISIO DE CASTRO (Sô
bre a ata) - Sr. Presidente, · ante-s 
de mais nada peço licença a V .Ex.a 
par~ falar da bancada. 

Lendo o · Diário da Assembléia de 
}}oje, verüico que êste consígna diver
sos enganos na publicação dos traba
lhos de ontem. Entre êsse~ enganos, 
Sr. Presidente, está o em que se me 
atribui a seguinte declaração, em apar
te, em resposta ~o Sr~ Deputado Ju
raci Magalhães: 

''Não! Prot·3sto! Direi a V. Ex.a 
que fui excluído da chapa à As
sembléia Constituinte de ·34, por
que o Sr. Juraci Magalhães en
. trou como Interventor." 

Não foi bem isso o que afirmei, 
Sr. Presidente. O que afirmei foi: 

"Nã9; protesto: Diria ac> . De
putado Rui Santos, junta,mente 
com o Deputado Juraci Maga,Jhães, 
que fui excluído da/ chapa d .. a Ap
sembléia Constituinte de . ~4, da 
Bahia, porque, àquele tempo e já 
quando meu nome se encOI1trava 
incluído na chapa, fui dela e·xcluí
do à vista de um cartflo f!Ue o 
atual Deputado Juraci Mag~lhães, 
àquele tempo Interventor: ntt Ba
hia, recebera do Presidente qetúlio 
Vargas, recomendando a inclusão 
n::.q·.:"!.ela chap::t do nome da Dou
tora Maria Luísa Bitencom·r· Em 
face dessa recomendação dq Pre
sidente, . a · que estava filiado po-

' litícamente o Deputado Juraei Ma-
galhães, sofri eu o sacrifíc:io da 
exclusão." 

Mais adiante, Sr. Presidente, outro 
ponto que merece retificação é o que 
me atribui a expressão: "Como V. 
Ex.tt", em resposta ao Deputact'o Ju
raci Magalhães . . Não foi bem isso o 
que disse, quando o . Sr. Juract Ma-

. ~aJhãe.& declarou: ' 

"Tem- tôda- 'razão o. Sr~ . 'tle-
, putado Aloísio de Castro. · S: Ex." 

só pôde disputar eleíções na Bahia 
contando .com a máquina do· Go· 
vêrno." 

Respondi a S. Ex~~.: 

, "Não! Isso acontece .com V. Ex.a, 
que, ainda agora, apesar de derro
t?.do nas últimas· eleições, preten
de apoderar•se dás Prefeituras e 
Secretarias do Estado na Bahia.'' 

Mais adi2..nte, Sr.' Pre.sidente, o· Se-
nhor Juraci Magalhães disse: · · 

. . 
''Acabo de . ser eleito pela oposi

. ção, com uma votação esmagadora 
do povo baiano. " 

Atribui-se-me êste aparte: 
"Lembre-se de Simões Filho ..• " 

1l::ste aparte . não é meu, é do De .. 
putado Vieira de Melo, que se encon
trava a meu lado junto a êste mi
crofone. ' E t:l.nto ·se ·vê que a \'erda
dc está comigo qtle, logo depois, o 
Sr. Deputado Ju::aci :Magalhães res· 
pondeu: 

4'Lembro-me, principn.lmente, de 
V. • Ex. a, exemplo daninho :p?.ra 
a viela política de meu Estado. , 
Já então, a Taquigrafia, advertida 

de que se tratava do Deputado Vie~..ra. 

de Melo, -consigna: 

"V. Ex.a. não prova! Exemplo 
daninho foi V. Ex. a., '· que infe
lici tou a terra Bahiana. '' 

Isto pôsto, Sr. Presidente, peço a 
V. Ex.a mar.cle proceder a essas reti
ftcações,. a fím de que tique consignado 

·com exatidão o meu pensamento na 
emissão dos apartes aludidos. (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDE.NTE - V. · Ex.11 

será · a tendido. 

O SR. REGIS PACHECO - Sr. 
President e, peço · a pahvra, sôl>:::e a 
ata. 

O SR. PP.,ESIDENTE- T em i.1, pa"' 
lavra o nobre RepreEentantc. 

O SR. REGIS PACHIDCO (Sôbre a 
ata) .. - .Sr.· Pr esidente, peço a V. Ex. a. 
que ordene se façam na ata de hoje 
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_e..s segU:::;.tes . r~~i~:~:-.çé::s, em tôrno elo 
· QUe se prq.cessou ontem nesta Casa 

a propósito do . discurso ·. do nolJre 
' .Deputado Juracy Magalhães. E' qne 
s::!jtt tc::~:::-.:'l.o na d:vida cc:"!:-.::::1.~"!.'~~ ç:1a 
meu contra-ap~,rte a êsse nobre . Depu
tado, omitido pela Taquigrafia, qua1:...:b 
S. Ex.a me deu a responsabilida:.e do 

-qtte se p!·oj2s~cu · e!!l m·!!lha t~:·1·2, · \7i
tória cr.e· Co~1quista: Per cez . .:ião àa 
propaganda da candidatura do emi-
nente brasileiro Major-Briga:l.;iro 
Eduardo Gomes, .disse o Sr .. Jur~~cy 

Magalhães .que eu me . opusera se fizes
se aquela· propa.ganda. N[o. O citie se 
realizou .ali foi justamente um protesto 
muito solene aos sofi'imentos por que 
aquêle município passara, quando ês::e 
Deputado goy.enwu minba terra, num 
período de cerca de , sete n.nos, 
parte do qual como dit:ldor. Ali fui 
prêso, e comigo vários amigos, todos 
pessoas de ·classe da.quela terra; Er;:t, 
pois, t1m prot.zsto, só · e tão só, do 
povo de Conquista. 

O segundo ponto que desejo. retiiir:ar 
é. o seguinte: A oerta altura do dis
curso do ncbre De·putado Jura.ci Ma~ 
galhã.es, quando S .. Ex.a. afirma v a que 
n:.d..o . fazia . pol:ít:ca cl.e c~mbalacho, eu 
aparteei, dizendo que até com o inte
gralismo s. Ex.a mtvia feito essa p~
lítica. A prova do que afirmo está no 
ç.:3 o :::::. P!~~:o S::~J::::::>, e~ dsc!~~rn· 

ções pela imprensa, assegurara que fd 
na: Bàhia onde o integralismo cncon~ 
trara maior. clima para seu des~nvol
v~:::::!lt::>. Aindl). m::~s. Q'.l::.!ldo a :mo:-;i
dade baiana, · reunida em praça pú
blica, ·protestava solenemente . c~ntr:i 
a guerra de conquista praticada pela 
It?.lia · fasc:sta n<t Abiss1nia, S. Ex .a 
ordenava à polícia de cheque do seu 
Estado, a serviço do govêrno de s. 
Ex.a, para dissolver o "mec',Jng·' com 
gases. Era a primeira vez que se em
prega v a êsse recurso em terr.1s br~

sileiras. 
O terceiro aparte dado a S. E:,:. a é 

·que minha prisão efetug,da em Cor:
quista foi tão sõmentc porque eu me 
havia manifestado simp:!tizan~e ::to 
movime:1to . constitucionalista qu2 se 
fazia em São Paulo, em· 1932. 
. Eram essas as retificações que dese

java fazer sôbre a ata. 

atendido. ' · 

O SR. PEDRO LUDOVICO _,;_ Se
nhor President2, peço a . palavra, '5b~ 

bre a ata. 

O SR. PRESIDENTE .,;_ T~m a !1::t
la vra o nobre Representante. . 

o . SR. ·PEDRO LUDGVICO (;,.:7;rc 
.. a ata> - Sl. Presid:mte, . o:1t2:11, 

quando da tribuna tratavá da. mud:::1-
ça da Capital F~deral para o planal~a 
central de . Goiás, é possível quê:, no 

· calcr do debate, qu~ndo me r~fcria à 
coiistruÇão de es'~r~das de ro.1agerrt ro 
meu Est2.dp, ti:vesse fal2.do em 4. coo 
cluilúmeti:o.S, qüa:~1C:o, na ~.-::· .::;.::::::, .:}o 
1. 400. 

Peço a ·V. Ex.a que mande retificar 
cs~a parte do meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a será 
atendido. 

O SR. HUGO CARNEIRO - Se ... 
nl1or Presidente, peço a palav-ra, sõbre' 
a ata. 

O SR. PRESIDENTE. :- '::'em a pa· 
lavra o nobre Re:presenta~t2. 

O SR, HUGO CARNEIRO <sôbre 
a ata) - Sr. Presid~nte, pedi a pala
vra para congratul2r-me com V. Ex.a 
!=;:la. f.:liz il'l3p1r;:.,ç;:o C{i.:e t:ve ,cl.ç des
tinar a sessão . de hoje â comemo1~a

ção do primeiro aniyer3ário da Vitó
l:ia das Nações Unidas. Dessa for:na, 
V E~:.n r::·:.:..~:::. h::::::.l:::6:::.:1, a m:u ver, 
mais expl.·essiva àqueles que to~baram 
em defesa dos pr:.ncipios da libel·dade 
mundial. · 

Qliéi·a, ncs~e li.lvnle~:to, · cilflgir um 
apêlo ao Govêrno Federal, no ·senti do 
ele, quapdo houver · por bem decr;;~ar 

feriado nacion:rl, que o faça a tempo, 
a fim ·de evitar as perturbações que 
êsses feriados inespentdos trazem, so-

. bretudo, às classes conservadoras e 
trabalhistas. Quem quer que, hoje, 

· pela manhã, viesse à cidade, veria a 
enorme confusão reinante. 

Não quero que minhas palavras · sr: ~ 

jam interpret:ldas como qualquer reci~ 
trição à homenagem que o Govêrno 
houve por bem prestar e à qual nos 
iremos associar, de maneira brilhante, 



aÉlntro em pouco. na pa.l4loV~'a dos Ol'il
dores que ocuparão a tribuna. 

Meu apêlo ao Govênw. que vinha. 
dando a m~lhor inwressãQ, rfJsisttn(lo 
à decretação de dias teriadQI:)1 é l"!O 

E:entido de que não volte àquela prá
tica de outróra, decretando feriac1as 
incsp;;radamente e à última nora, 
sempre perturbadores das · ativitiadcs 
da~ classes PNd\ltoras. 
E~a Q que desejava à,iz.er. (M·aito 

bem.) 

O SR. DióGENES MAGALH.4ES 
Sr. Pl'esidenta, ptJço a pa.lavra, 

sôbre a àta. 

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

O SR. P!óG~NES MAGALII4ES 
( Sõbre a; ata) Sr. Presidente~ peàj a 
palavra para solicitar uma !retifica
ção de ata, 1Ía parte que se refere ao 
trscho do discurso do ilustre Senador 
Sr. Pedro Ll.ldovico, · 

Quando S. Exll-. justificava tão 'bri ... 
lhantemente, a transf·erênda da ca .. 
pita! da República pal'a o plt\na.lto 
central de Goiãs, ao ápt:trte\Í .. lo Ç) no ... 
bre .deputado Sr. Jal-es Machado, cje ... 
clarou êsse nosso ool~ga! '1Sabe p'er
feittltrl.ente V. Ex~. foi · ele~ to pela m~
quina da ditadura e eu pela opos~ção." 

Contr~-a'})Rrte~mt2 ês~~ no.sso ilus
tre colega, · tive, então, oportumdade 
de afirmar que s. Exa., que tanto fa
hwa da ditadura, se tinha esfO\'Ça.do, 
por todos os meios possíveis pilll'::t 
aderir a ela. Pecln.rou,. ent&o, S. :Exa. 
que em 1930 sa havia batido, de a.nhas 
na mão, certamente contra o Qo~êr,., \ 
no. em GoiâE: e contra q Qovêl'P.O do 
Sr. ·waslüngton Luís. ftesponçli.1 n9u" 
tr() cpntra ... apa.rte, Q\le s, E~íl-. ~ó se 
co1oc~rl1 ao lado dos verd~HloiÍ'i:lf! . r~
vol'ucionitrios erp. 30, depoir; dfl ter ve~ 
ri ficado que a . r~vo1nçao est~va cor,11 a 
vitória nlenamente ae~egurad ::t . ' · 

Era ess!L a retificação que desej:a.va 
ccnstasse da ata de nosso.s tre,àalllos 
de hcj-~ . 

O Slt, PRE8IDENT~ V. E!xa. 
será a tendido. 

O SR. PREíialDENTE Ná.o l"n-
Yrncto n1~ü> cnwm peça :l pl'\lavra sô., 

bre a ata, enceno a ~ua di~cusSiáo o 
vou suometê-la a votos. (Pausa.) 

E~tá. aprovaqa. 
Pas&l.\-se à. lsj~ura do e;xpediente. 

O SR. G:mOROTNO AVEL!NO {t.0 

Sect·etário) Pl'OCede e~ l.aHura do ~e· 
guinte . · 

EXPEDIENTE 

Ofício: 
Do Presidente do Tribunal Supe~·lor 

Eleitond, comuniçp.nqo, em faee dq 
resultado das .eleições, reàJiza.da em 
14 de abril últi1110, no Estado do Oe9.T~~ 
não haver modificaçõ,z·s na. atul\l ~i
tUflQão <los Senhores Senadores e 
Deputad.os e respectivos suplentes da .. 
quele Estado -, Inteirada. · · 

A bai:r;o-assinado$; 

De trabalhadores O proletários de 
Ubel'lâ.qdja, Minap Qerai~. sôbl'~ a >3Utt 
situação nessoal. _.., lnteb•acla. 

Dafi! l~o~.::l.ll?.ç&s de Vila ~l'D11i e 
Vila Melo, Barretos, re.f(;}rentee; M 
bases nülitares do Nordeste •. ~ lntei"' 
racta. 

RWQUEfl{f~WTO N.0 1a2, DE 1~46 

:R,equ,~r Çt nçnrz.eao(io a~ U1n((. CP
?ni$$(ÍO GQ?nPO~tct 4e clez ?ne11tÜfQ$, 
i1~cum1Jiàlt de estudctr €t viga 
agrárüt ncr.cigna,l, 

CQnf:!~deni.ndo que é a};)~o~utamen:te 
necess~rio se conl1f3cer, etn toops Qll 

seus afl!Pectos, a situação agrária. pa .. 
cional; 

Consicl.eranqo que af)sume propo~·ção 
assust?,dara o êxü(lo daa popula,ções 
l'Ul'ais; 

Oonsi.del'ando que se torna çada ve2; 
mais evtdente o desânimo àr;tl:l cl~~se~ 
agrárias, diante das hi:úin~ra~ di ... 
ficuldaQ.es quo vêm enfrenta11do, cqmo 
as referentes a transpm'tel3, crédito e 
a&füf.!t3ncia; 
Considerar~ .. do que a término da . 

g1..1erra oriqu novas oo~1~üçõe~ eqo· 
nônücas. qu~ e::ü~em o reajustamentp 
ela economi;:t d{:'l ({llG~'l'a à. econom!a 
de pa;3 ; 
Ocn~ict·q·a~1do que ·tal sHuaç~a am~~"' 

·~a .exploõtr numa tremencia cr1s~, .ll·e-m 
Pl'e·cec.lente na noss:a históri~t agrá1•ia : 

R6cruci;;o fi. W;:: :::t scj::. ;: :r,~ ~~àa tlm~ 
Comissão, composta Ele dez membros, 
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a. fim de e;;tu~ar, em toQ.os os seus 
:.~ ;; l'l~.ctç :~. a vid::l. ~Ú\Tárh, nacional, 
t··ltÜ)Ol'H nd.o, em scgtüda, relatório da.s 
conoltu;ões a que cl1egar, para o fim 
ele Ol'ientar as dirc:t1·izes da nossa 
po!ítica agrária. 

S? la dg.s S.c.%6çs, 7 de maia de 19~6. 
Eur2:~b i o Roclw... - F(.v..y Almeida. 

INDICAÇÃO N.0 9-A1 DE 1946 

Sugere que se represente ao 
Poder .F:XfJCUtivo, no :sentido de 
serem propostas medidas 1trgentes 
de ordem econômica. 

PARECER 

O nob:re representante do Rio 
Gran.ct~ do Sul, Sr. D~:nicl Faraco 
requ<:r ao ~r, Pre.sidente da Assen1bléia 
que encaminhe à Qomis;:;fio de In ves,. 
tigação Econômtcfl. e Fi11anc('!ira, in-. 
de-pendentemente c;ie mani!e.stação do. 
plenário, a indiçaçl;to n.0 9 e que junte 
àque1a peça as · conslderações que 
julgar conveniente fazer sôbre a m a -
téria. · 

A Mesa mandou ouvir esta ,comissão 
a respeito dêsse requerimento. 

Parece que poderá o mesmo ser 
deferido tal ,como nele se requer. 

Sala da,.s Sessões, 26 de abril de 
1816. --- Dm?1~! de Carwtlho, Rel;itO!' : 
- Alj1·edo Sá, Presidente . - Jorge 
A1rHJ.(io • . ---, Novais Fi!ho, 

lNDIC.~.ÇÃO N.0 9-A, DE l946, A QU.Ç; SE .. 
IlJ,!:FERE O P.t\RECER; 

A indicagão n.0 9, de autoria do r e
presentante ·do Hio Grande do Sul. 
Sr. Daniel Faraco. COl~tém matéria de 
t al relevância que rsclama estudo m e
ditado e cuidadoso. Não cabe, tocla -. 
via , a esta C01ilissão efetuar êsse es
tudo que compete à Comissrlo de I n 
veqtigação Econômica e Social de que· 
aliás faz pa i'te o signa tá rio da indi
ca"Ção, de modo que poderá alí expli
eu· e defender o @Squema ou ph nD 
de "meclidas de caráter urgente por 
êle propostas para enfrent<:Lr a situa
c;ão, an tes que o mul se a grave rdn~ 

da mais". 

Seja~nos, entretanto, lícit-o adu.zir li
geiras notas à margem do traba lho 

que visa acudir a grave .$ituaçe.o eco
nômica e :fimmçeira do país . 

Nêle se considera "qTJ.? a princip:.~.J 

característica dessa situação é o el es
nível entre o poder nominal de com
prEJ, que procura o mercaqo interne 
e o vclume das utilidades que aflui 
ao me-smo mercado para serem ven
didas". Ora, o emprêgo, que se cn.1i
tiu, da palavra apropriada para tra
duzir o fenômeno , Isto é, inflação, evi
tàl'ia a imprecisão do enunciado. Com 
efeito, a priilcipal característica ela 
situação não é prõpriamente o de s ~ 

nível entre o poder nominal de cem~ 
pra e o volume das utilidades, mas ~L 

inflação, que produz entre outros ms.
les excesso de poder aquisitivo em 
mãos de parti::::ula1:es ( inflation.urf) 
gap) resultante do joTte · desnível en
tre os meios de pagamento existen
tes e o volume ·de utilidade· disp'J
níveis, acarretando vio-lenta alta dos 
pregos. o nível de preçDs qe1~tly r i 
sing não é condenado pelos econo
mistas. 

Tambéli:l n ão se 1111::! a iigura indubi 
tável que "sà1nente uma projuçfto 
maior pcc1e resolve·r tão . grave . pro
blem a" . A inflação brasUeira se vi· 
nüa . processando em virtude dos de
ficits orçamentários ela Unt~o e ela 
f:Xpansíio anormal ctos créditos bancá,. 
r ios: Recebeu d~pois o largo jôno d:E 
emissões para. u, tender ~s letras de 
expol' tnçfl o eorre~nonclen tes aos gran 
des · saldoi:i da br;~,lanra comer cial -
c E·sta veio n comltituir a fonte prin..,. 
cipal da dilú \'io cte papel rnoecla de
precirtclo n o seu poder çle uornprft . As
sim, o p l'oblerna, a elicado e comple· 
xo, estft ~ e:dgir wn pla no orgâ11ico 
de a ção, uno r~as suas diretri ~~es , múl
ti plo nú; :;nas fonn::l.~ . al:;Jnmgel1d 'J 
vál·ics &etar es da n osm vida econ ô
mica e finançcüa . 

Como m 'eclid[L ele cm ersência, log c 
n os acode a de se promover o deslo
camento dos fatore::; de prodeç3.o P?..L\ 
o ~umcn to elos bens · de consum n 
n ecessát'io a, um m.ínim o de bem.,.estar 
sochtl. P ar ece que no binômio pr u
dução transporte estará a chave do 
an gustia.n te problema do momento. 
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.. · o . terceiro . considerando, aparente
m elite, não se harmoniza·. bem com o 
itam II das medidas propostas,. por
que, se se jUlga o aumento da · pro• 
duçã.o co1n'o úrüca soliíçf.o do proble
Ina, não será, certamente, com a "re
dução drástica de tôdas inversões de 
:fundos quer plíolicels quer particula
res" que se há de co~1seguir o dese-
Jaqo aumento: · · · 

~ • j • 

. Pa.rec.e, porém, que se evita . a .an-
tinomia. estabelecendo a distilwão clás
sica entre bens' de cm:isuino e pens de 
produção 'àu, em c!.ltros têrmos,· entre 
a prodüÇão. destinada ... ao consumo e 
a destinada· a investimentos. . Tudo 
nos . ~ey~ . a . c'rêr. que a. i.t?-dicação . reco
llhece a necessidade de mudar o ca-
1ni~ho aJ,é. agora . trilhado e ·corrig~r 
os' ê.rros do passado, promovendo. a 
produção de .. gêneros de primeira ne
cessidade,- · de p~eferência .. a inyesti
me'ntos ·em· novas indústrias cuja ins-
talação é, .desaco:.1s2ll1:wel em perío.:. 
do de .infl~tção. A r:;strição de c:·é-:
dito não deve, contu.do, impedir uma 
política de Cl'éciito seletivo que fs.vo
rcÇa, o fm:uento da produção d~.quc

les a::ti3'os de maior .. necessidade. · 

Quanto aos rçmédios propostos . para· 
cu:·ar os ín~tles presentes,. a p~·imeira 

I 

observEçáo a fazer-se é que . al,.guns 
clê1es . vêm tal·diamente. O esta bele
cirr..;mto de t~,tos para os preços, ou 
a fixação dos preços máximos pa.ra · 
as utilidades, assim com o raci:on~

nie·i~to; ele que a indicação não .·
1

cog·i
t<Jui· mas seria ·medida coliipl'emi?ntar 
à primeira, s§.o providências exti.'emas 
de . Econon.1i.a de guerra que devE:riám 
ter sido tomadas en1 temoo onottu-
1lo. A ausência dessas medidas ·resul .. . 
tou, provàvelmente, da impossibilidade 
d~ serem . as mesmas praticadas

1 

com 
êxito eütl·e nós, pois não possuímos 
t>statísticas econômicas nern contabi
lidâ.O.e ele custo que nos permitaill tal 
contrõle. Mesmo em países que pos4 

suem êsses eleme11tos foi necessário 
mobilizar um verdadeiro exé~·cito de 
funcionários (50. 000 na Inglaterra. 

I 

90.000 .nos Estados. Unidos) para. a 
administração do contrôle de pr!eços. 
Cum~re-noo, pois, cogitar de meW.das 

adequadas às nossas reaiidades. · e·. à. 
nova fase de normalização da vi<i-a 
e·conômica do país, procurando e~ 
primeiro lugar o aumento da prodtr· 
çª.o e a regularização da distribviç~o 
de artigos indispensáveis à vida do 
povo, aumentando e aperfeiçoando, 
especialmente, os meis de transporte. 

O congehmento obrigatório de par• 
te . dos l'endimentos excedentes. do ·Ji .. 
mite fixado, constitui matería d'os ne:. 
eretos-leis ns. 6. 224 e 6. 225, de 23 
de janeiro' de 1944 e dos Decre!os nU:~ 
Jlleros 15.800, de jmiho' de 1944 e 
18. 03'3, de 8 de · mnrço de 1945. ·rns.:. 
põem ê::ses decretos sôbre a aulica· 
ção diri;sida dos rac!.ir~os provj.nfent~s 
dos lucros extraordinários, . criando .os 
''certificados ·de equipam:mto e depó ... 
Sitos de g:uantia" que SÓ serão libe• 
rados pal;a apl!caçio em novas m~
quinas e equi~;Jamentos que substituam 
os ob;:o!q~cs ou em indústl'ias que te .. 
nham por fim a p:·o.d.ução de combus
tive:.s, a melhoria; dos trm'!sport~s, · o 
bamtsamer:to . dos gêneros n.limentj~ 

cios o'..l de produtos que inte:·essem 
à saúde pública, de ~naterhl bélico e 
do aptoveitamento de ma tél"ias · pri
mas nacio~a~.s em indú::~rias · capazrs 
de subsistir sem f a veres do g·ovêrno. 
Pareee que o pe:isamcnto d::t indica
ção não é dife:·ente. 

Me:·ecc a.plausos L':·.estrito o item UI, 
que- cliz "Redução ciJs gastos com a 
administr:ú;~.o públiLa1 i'nclusive ·as 
c1 esp::..sas com pesso?J, estudando-se 
meios para el2var ràpiàamente a efi .. 
ciência ·do pessoal disponível". Pi'e- . 
ci::amo.s nos ccm·enc2r de que somes . 
pob:·:::.s e c.evcncs viva modest:mEn
te . A ncs::a a dminist:!:z.ç§.o pública, 
com , o.-; seus palá-c~os e a elcf?.!ltla!:e 
crqr..lca ela sua bm:ccracia, dá-se RO 

luxo de n1anter verdadeiros parasitas 
do Tesouro, em G2trirn_ento dos fun
cioná:i.'ios . dedicados ao serviço. . 

Esta megalqm?.n~A. pode ser fatal 
::~.o futuro do Br:::tsH. · 

O it~m IV trata de p!·cvidência ur
gente e elo maior alcance político e 
social. De pouco valerá~ toch.via, ·o 
conhecimento ali preconizado, se ou
tros elementoo, como o cálculo. da 



renda nacional e sua distribuição en ... 
tre· as diferentes classes sociais, o Ie .. 
vantamento da balança de pagamen
tGs e outros índices econômicos~ não 
sejam obtidos ·e não .pe~mitam aos 
órgãos competentçs. acompanhar .as 
ondulações ela . vida econômica e pre
venir os males derivados dos bruscos 
desequÚíbrios. · · 

Também o."'igno de plena aprevação 
é .· o item V, que comp?1"ta largo de
senvolvimento. 
· Relativamente ao item VI. (redução 

de in.termediários) mister se faz dis
tinguirem os intermediários úteis, nor
mais, indispensáveis na circulação da 
riqueza, dos parasitas que enxameiam 
nas éÓocas . de e~cassez, de interven-

. cionisc() do Estado, de supressão das 
franqui-as ·populares . e de câmbio ne
gro. São os ·paraquedistas. intrusos, 
assa'Z conhecidos dos · perío'dos de in
flaÇão, de, guerra e de govêrno dita
torial. 

·Restabelecidos o · regime democrá;
co e o automatismo econômico, .. o 
novo clima elimina; por si só êstes 
elementos deletérios, que só pululam 
nas trevas das autarquias mal dirigi
das e das administrações complacen-

. tes e não suportam a rotina. e o ri~c:J 
do comércio honesto nem o ar puro 
do regime de competição ·e de liber
dade. 

S9Ja das Sessões, 4 de abril de 1946. 
.....:... Daniel de Carvalho, Relator. -
A.lfredo · Sá. - Gabriel . Passos . . 
Jorge· A rnado. - A. de Novais Fi
lho. · - Segadas Viana. 

.x~DICAÇÃO N.0 9 

DE 1946, A QUE SE REFERE O PARECER 

.A Assembléia Na:cional Constituin
te: 

Considerando que é grave e encerra 
sérios pe):igos ' latentes a situação ecoa 
nômico-financeira do País, impondo· 
se, em conseqüência, medidas de cará
ter urgente e ~xtraordinário para en
frentá-la, antes que o mal sB agrave 
ainda mais; 

Considerando. que . a · principal ca• 
racterística dessa situação é o des-
nível entre o poder nominal de com-

pra que procura o mercado interno e 
o volwne das utilidades · que .··afluem 
ao mesmo mercado para. serem vendi· 
das; · . . 

Considerando . que sõm~nte uma pro
dução maior . pode · re~olver . tão _gra .. 
ve problema e que, enquanto ~al · pro
dução não. fôr atingida, . todos os 
meios devem ser usados · p~u·a ajusto.~· 
O . poder nominal. de COmpra às ·pos .. 
sibilidades reais do mercado . . 

Considerando que isso implicará 
numa restrição do consumo, mas que 
é ··de tôda conveniência · venha· esta 
restrição a verificz..r-se sobretudo no 
consumo das utilidades menos· neces
sárias, protegendo-se, quanto · possível, 
o consumo do indispensável; 
. Considerando que não · faltam, ·ao 

Poder Executivo visão e ânimo :pa1·a 
tmfrentar o · problema, mas que ·é 
oportuno · um p1·onunciamento da , As
sembléia, órgão que é . da soberania 
nacional, como contributo seu para a 
solução do problema. que tão profun .. 
damea~e atinge os ínterêsses do po
vo: 

Resolve - indicar, ao Govêrno da. 
República, a conveniência de empre
gar todos os meios ao alcance para re
mec1iar as C3l!eeqüências do .mal e de
b31ar-lhe as causas, adotando-se m~ ... 
{lidas diversas, transitórias . umas, per
manentes outras, dentro do seguinte 
esquema . 

· 1vi edidas transitórias 

1 - . Estabelecimento. de . tetos para 
os .preços e congelamento obrigatório 
tomando-se como índice os rendimen
tos excedentes de um máximo fixado; 
tomandO·Se COinO índice O.S rendimen
tos· de igual natureza no .período em 
que se manifestaram positivamente os 
sintOmas· da ·inflaÇão, · estipula .. 1do-se 
que os recursos congelados sõmente 
poderão ser liberados .. para inversão 
em empreendimentos que . venham 
acl'escer, de imediato, o volume dos 
bens produzidos; 

2 - · Redução drástica de tôdas as 
inversões de fundos, quer públicos, 
quer pa.rticlulares, em empreendimen
tos . que não concorram para aumento 
imediato das utilidades destinadas ao 
mercado interno~ estabelecendo um 
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proce.!'so expedito de licença pl'évia 
p:1·a os casos em que se justifique a 
cx~;; ~2 o a eSE'-<.1. r2::;·?.·a; 

3 - Ecr:ltl.ç '?~o do;j g~-;, '::tus com a ad
ministração l'(lblica, iacl:..:slve as dcu
;~e3~S co~n 1~ ~·:::~~-o~ l! r·;.~~ \.tcl:-'\.I~- ~l. o-sp !Yl(;i0s 
r~2r3. cl .: ~.ra.r 1\~l:·i ~l_ (i_~-clr. r:"~ :~ n. efj :~ i011ci~~ 

Cio pc:so2l di:.t onivr!. 

4 -- E3blb.:le~imento de um siste .. 
ma parH. o ólculo do nível geral da::; 
prt>Ç'-':.; e Ó! CL~l!'O.'> niYcis pa!'ticubrcs 
r[u~ i21t;:; :·r s.~;f.:~1 ~~.:1 c~::_;o, u fim de 11:1-

::;;;:•.t:cr o l'~i:1i '::t~::·io da F'azenda c 
ontros ó:·g2.m; él::! r. drr.inistração pú
bLca a re::;ulal', r~.a med!da do pos:3i
v::J, o volume das eEli3sões e do crr~-

C:lto. de a~ôrdo c:m.1 as variações C:.ês
E:~:.; nfv,; :s; 

5 - Ebbcr~ç2.3 de um. plano de 
prodcção c\ :1s u~~l:i·~'ades rr.ais n :::ces
::; h·b.s clrl'ltl'v c1 <~ c<:,rta pr .. wo, · esp8-
clalrn:::1te 2.5 de orlg-:1il a.gricola, rc-
c:~:·r[~ndo-~e , de m o:lo pE<,r~icular, à 

. {·~·lur;:~o de cgmpos d8 cooper2,ção entre 
o Pccier Público e a iniciativa, privada 
c )Jl\J:::ur2~1do-se R trair capitais e mão 
d 2 c:J~·a cc;1tra~geiros, p::tra o mesm.o 
~"m, co~1 as ressalvas indispensáveis 
a assegurar a so~emnia e a seguran-
1;a na ~ional em l:)do.-; ·os tcnenos; 

6 - Estudo de n12ios pa ra pL·oduzir 
:\ intermcdi::.ção Oi1tre produtores e 
c :JE~mmiclor:::s ao m ínimo necessário e 
~' :l.oq§.o de m~:c.lidas eficazes p:,:tra o 
c:;mbate à especulação prejudicial cto 
L1terêsse público. 

f~ala. das E.eE;sões, 15 de fevereiro de 
:l34G. Dm 1icl Ft't?'aCO. 

c::r:~.SIDF.R!~ÇÕES A QUE SE UEFJ:RE O PARECEr.. 

r::xmo. Sr. Presidente. da AsseRr
L~2ia Nacional Constituinte: 

o Diário da Asse1nbléia de 9 do ~or

:·:;l.lte pubticou, a págs . 898 e 399, bri 
l .!J.Dte parecer r elatado pelo Deputado 
~]:miel ele Carvalho e füma do pelos 
1.: cn'.bros da Conü~são de Estudos ~lo.s 

Er:-dicaç:ões, sôhre · a huiicação ?t0 9, 
r.l-2 · 1946, 'de minha autoria, par·.ecer !10 

qual se conclue pelo encaminha mento 
~ Comissão de Investigação Ecc_tnô~lÜCr:. 

e Social, nara que esta. submeta a 
matéria ao devido estudo. 

Como estou de pc1·feito ac:5rdo cem 
essa scit:r,ôo e pGr se tra::~"Lr de matô;· 
ria vrgen),.e, requeiro a V . Ex.a qu~, 

i.nc:epen!l.cnterncnte ele submeter a. in-
cUeaqc'io ao 7Jle;zá.r i.o da Asscnl,lJZéicr, a 
er: .. caL'1inl.le desde lo;5o à Comissüo rh'~ 

Jnvrstigaç'f..o EccnôlT.tica e SíJchl. E 
como, no -1·2:Zcricio parece!', o ilusr.-e 
relator se ciigrrou form.ub.r al~~tms Ci!

mentár ios ;e:õt're os ccmsJ.derand.os e tt.~ 

sug2sí:6es da indica-:;i:.o em arnêço, re
queiro tmnbérn a V. Ex.o. que ivn :.:~ 

àquela per;a cts consic:!e ra."~íies qge inl~;'J 

_o port1..mo fazer, }Bra escl:?.:'8{!i.mentr) de 
::l1?:nns tópicos da m<Jtm1r.. 

r 
Os com2n tários feitos pelo jlu;;;tre 

r.:la~or, a cuja compctônda rendo ~qui 
minh~s . hort.:en::.g-er:.s, revelarn à pri
meira vlsta que S. Ex.n· se cingiu ao 
c:m:t_ne da indien.ção apenas, · n8,o h:t
L~lldo' tomado conhedmcnto do dis
curso em que a justifiquei, proferid o 
em 8-3-4ô e publicado no então Difi.
rio do Poder Legislativo de 9-3-45, 
p:l~s. 348, discurso que não pud~ t~r
minar por falta de tzmpo e ao qur~ l 

~llcorporei, mecliante p~dido feito fa
lando sôbre a ata na sessão de ll-3M4fi, 
a conclusão publicac~a. no mesmo Diá
rio, edição de 12-3-43, p:igs. 364 e $e
guintes. 

:Este particular explica, a meu ver 
e em grande parte, os comentários cto 
ilustre economista mineiro, niJ.quilo 
em que parecem consignar divcrgôn
cias entre o seu e o meu modo de en
carar o problema focado pela indicu
ção ·e as soluções nesta pr&Conizrtdas. 

Parece-me a mim que não há ao 
:t . ) 

menos em pontos de importância, diM 
vergências de caráter fundamenta!. 
E, assim, as considerações· que faço a 
seguir devem ser interpretadas como 
uma. contribuição no sentido de escla
recer certos palitos onde parece hav e1· 
controvérsia, quando, na realidade, 113. 
inteira conformidade ou, pelo menos, 
gr::mcle seme1hança de pontos de vista. . 

II 

Nos primeiros tópicos de seu abali
sado parecer, o ilustre relatOl' comenta 
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o segundo considerando da indicação, 
onde se afirma que "a principal ca
racterística dessa situação (8, situ~ç:;,o 
ecenômico-financeira do Pais) é o 
desnfv.el entre o poder noOminal de 
compra que procura o mercado inter
no e o volume das utilidades que 

.~fluem ao mesmo mercado para serPm 
"vendidas", e lhe faz o seguinte re~ 

paro: 

c~ora, o emprêgo, qtie se omitiu, 
da palavra apropriada para tradu
zir ~ fenômeno, isto é, inflação, 
evitaria a imprecisão do enun
ciado." 

É evidente qv.e S. Ex.a, ao redigir 
essa nota, não tinha, como já afirmei. 
conhecimento do discurso de' 8-3-46 ~ 

·que m-e referi linhas atrás. Nesse 
discurso (Diário do Poder Legislativo 
de 9-3-46, pág. 348, cohma 4.a), -Jogo 
de inicio fiz l'epetidas referênciab à 
inflação e apresentei mesmo o plano 
como de "combate à inflação". Pm·
que evitei - ou, para empregar o 
têrmo do parecer, omiti - o emp:rêgo 
da palavra em ca-usa, ao mencionar. 
nos considerandos da indicação; o que 
me parecia ser a principal caracterís
tica da situação econômico-finar~ceira 
de 11ossos dias '? Disse-o, no mesrno 
discurso, lugar citado: 

"F!i1a-se m~lito em inflação. En
tre economistas, o conceito des;;::t 
Palavl'a é controvertido e não é 

·: esta a. oportunidade pal'a abrir de~ 
bates sôbre o conceito de inflr"çt\ J 

Mas evitando esta palavra contro
Vel'tiàa, eu .· de.:;ejaria falar aq:.ü 
em inflação no sentiçlo de de;:;equi.,. 
líbrio, desequilíbrio no sistema de 

· prêços, desequilíbrio entre o poder 
nominal cte compra - que vai no 
mercado comprar --- -e o volume 
de l'iqueza produzida que vem ao 
me1·cado para enfrentar êsse po
d.er de compro/. "(Of.D.P.L. 12-3, 
pg, 380-4.11 ) 

E tanto é conhecida esta controvér
sia acêrca do conceito de inflação que 
um autor americano - Richard D mu 
Skinner - ao e.studal' o têma em 
1937, !ê-lo em livro intitulado ." ~evcn 
Ki11ds of IJ:lflation". E é bem possível 
que o número ne significado3 diferen-

tes atribuídos ao fanwso vocá-bulo se.la. 
ainda maior que o citado por Dana: 
Skinner .•• 

O insigne autor do pareqer, em todo 
caso, concorda em que a inflação prC)
duz "entre outros males, excesso de 
poder aquisitivo em mãos de part ',,.. 
culares (inflatory gap) resultante rio 
forte desnível entre os meios de paga
mento existentes e o volume de uti
lidades disponíveis, acarretando vi o- ·· 
lenta alta de prêços". Ora, os meios d~~ 
pag·amento nada mais são do que im,
trumentos do poder nominal de comp1:a 
a que alude o considerando comenta
do. 

Há, portanto concordância no es ~ 
sencial. Inflação é sobretudo desequilí
lJrio, desnível que ocasiona alta de prê
ços, como desequilíbrio e desnível é a 
deflaQão, processo em que se verifica 
o fenômeno inverso. 

Reivindico, em conseqüência, para a 
indicação, o hewer colocado o proble
ma, em seus justos t.êrmos, sem imprc ~ 

cisão de linguagem, ao menos ner>tc 
ponto. E continuo sustentar que, exa
ta.mente por se h~tver evitado o empré
go do têrmo inflação, mais preciso s~ 
t ::;:r nau o enunciado do consideranc!o 
comentp..cio inicialmente pelo Sr. Da
niel de Carvalho. 

III 

lVI:~üs adiante,. em seu ctouto pare
cer, o nobre deputado por Minas Ge
rais afirma não se lhe afigurar indu
bitável que "somente uma produçào 
maior pode resolver tão grave proble
ma" como afirmei noutro consideran
do da indicação. 

Vale repetir aqui, na integra, o con
siderando que apenas em parte foi 
transcrito no parecer: 

"Considerando que somente um~. 
produção maior pode resolver tão 
grave prob!ema e que, enq~lantí) 

tal produção não fôr atiugida, to
dos os meios devem ser usados pat:1. 
ajustar o poder nomina l de compra 
às possibilidades reais do merc·J
do;" ' 

Não desconhece, por certo, o nobr2 
~· 8lf\tor que, após instalado um prü
ce~so de inflação, com salál•ios e ou .. 
tras expressões cto poder aquisitivo 
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re.&jastadas. à 1tova situação, não se 
pode pens::...r em ·. restabelecer, para o 
}Y,.dtJ' 1wrninal ele compra, o. volume 
r.;rLe:!.lor; ; qm~ndo muito, pode-se ten
ü:.l', com. [·tlgum 0xit'J, restrí.n~·ir Pm pan
e::; o volUm!.::. attl:::.L e . sob:·ctudo evitar 
c1ne COl1tinue a cxpa1~.dü-.se. As m~di
clas tomada!> com êss2 objetivo, ernbü-
1 . ., o~u-1·t,l-1~·.- c "'"'"'"'''·a·,.l.a"' na-o 7., ""' . J.J · ... 1 '"""""' J.J.~:-<v<.-~~ ·- "'~, • . \.· -

~Dl'C3/Jt' o p~·oblema. A soluçê.o real,' 
fó pode vlr, por coDSeguints, do au· 
menta da proà.uÇão. 

É O, que, aliás recorlhCC:} O p1·6pri~ 

parecer quar::do, linhas aáh:1t~, d~cl;:t

l'a: 

"Pr.r2.c~ que r. o binômio produ
ção-tra:nsporte cst::trá a ch:tve da 
angustiante problema do momen
to.'' 

E ainda quanà.o aconselha a que sé 
procure "em primeiro lug&r o aumento 
da produção e a regularização da dis
tribuição cte artigos ináisp~nsáveis ~\ 
vida do . povo." · 

E qu8 o tênno "produção" inclui 
também, quando mencionado em sen
tido geral, a prodt~ção dos "serviços 
de rransportc" se me afigura eviden
te e, portanto, cmoora o comen~ário 
posS.l.· dar idfüt de ·uma discordância 
entre ·os autores da indicação e: do 
parecer, t::tl discordfÚlcia não existe, 
ccmó ficcu demonstrado. 

O i!Ústre eco:c.omista quís, ao que 
,suponho, ?,,~cntuar a import:lncia elas 
rnec1i'das ele ordem financeira rcq!.le
ridas para cnfr.:::.1ta1· a reali~:lade 

atual. IY,Ias essa importância está ex
~Jre~sarr:~nte reconhecida ~m. tôqa _a 
E1d1c:1çao e mesmo no propr10 consl
de::.·a~ldo comeat::ldo, o qual, confor
me trans~rição feita .acima, diz em 
s~a parte final: "enquanto tu~ . pro
dução não fôr atingida, todos os meios 
c1evem ser us~dos para ajustar o po
der nominal de cc,mpra às poss~bi

lid::tdes reais do merc.ac:o". 
Diz ainda o parecer, a respeito dêz

se considerar.. do: 

"Assim, o problema, delicado e 
complexo, está rt· exigir um plano 
orgânico de ação, uno nas suas 
diretrizes, r,aúltiplo r:.as suas for
mas, abrangendo vários setores da 

nossa vida econômica · e fini.ncet- . 
ra". 

Data vênia, não .. foi outra. coisa o 
que, com menor brilho mas igual con
vicção, SUGtentei, lla conclusão dO· meu 
disc-..l1·so de & de março de 1946, trans• 
crito r:o Diário do Poder Legislativo , 
de 12 ele ma.rço de 1946, . pág. 364, 
coluna 4.a: 

';Insiáto, · p01·ér!\, num r>onto: de 
·pouco nos valerá tomar · uma ou 
outra medid::t isolad;a., · como pou· 
co adianta, em um · navió que fàz 
água, ceolafetat· apenas · alg'QDlas 
aberturas. lt indispensável um 
plano de conjunto, um plano com 
"ccesãc . interna'' como diria Cf:l,S· 
Sêl. E, a meu ver, os seís gru .. 
pos de medidas. propostos, se~ 

prejuízo de que outras se venham 
a revelar também proveitosa!, 
formam um plano de conjunto, 
numa tentativa de atacar o pro .. 
blema em todos os seus aspectos 
ou, pelo :menos, nos de maior in· 
terêsse no momento". 

IV 
o 

Acha, o insigne economista minei'.. 
ro, que "o terceiro considerando, apa .. 
rentemente, não se harmoniza bem 
com o item II das medidas propo::;tas, 
porque, se se julga o aumento da pro
dução como única solução do proble
ma, não será certamente com a "re
dução drástica de tôdas as inversões 

·de fundos, quer públicos, quer part1 ... 
cularcs" que se h:i ·. de conseguir , o 
desejado aumento". 

Ainda uma vez me permito trans· 
cr:::vér o item por inteiro, pois, nêle 
r1ão se preconizou ~ redução drâ.stica 
lie qucr.isq1~er inve.r.sces e sim: 

''Redüção drástica de tôdas as 
inver~ões de fundes, quer públi· 
cos, qm~r pr,rticulares, em empre· 
cndimentos que não concorram 
para aumento imediato das uti
lidades destinadas ao mercado in
terno, estabelecendo um proces:::o 
exwectito de licença prévia para' 
os casos em que se justifique a. 
exceção a. essa regra". 
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N~q, vejo, assim,, pracedência no re
paro feito a seguir, no parecer: "A 
restrição de crédito não deve, con
tudo, · impedi:!' uma · polftica de crédi
to seletivo que favoreça o fomento da 
produção daqueles artigos de maior ne
cessidade". · Pois. precisamente por essa 
seleção·. se advogou no item comen
tado e. se não foram usadas' explici
tamente as expressões técnicas "bens 
de . consumo" e. "bens de produção", 
foi 'uma .. vez mais para evitar confu
sões. dado que, deve . reconhecê-lo o 
próprio ~utor do come11tário, não se 
poder~a sem gra.ve risco l~mitar ·a pro
dução · aos ."bens de consUPlO". A 
distinção . entre bens que concorrem 
~ bens . que não concorrem,. direta ou 
indiretamente. par8, aumento imedia
to das utilidades destinadas ao mer
cado interno me pnreceu - e pare
ce . ainda -- mais s.dequada ao caso. 

Mais adiante, o nobre deputado re
Ja tcir taxa de·. tardias as providências 
sugeridas para o estabelecimento de 
tetos 1)ara . os p1·eças. Evidentemente, 
não cabe 'culp~ à indicação por isso e, 
mesmo, resta saber se, embora tardio, 
o remédio, não é ainda útil. Ca
ber-lhe-ia culpa, sim, por haver omi
tido, como dlz o parecer, a sugestão 
do raciQnamento. Esta omissão, po
rém, Je deve a que nã.o considero viá
vel o rncionamento em larga escala, 
no Brg,sil. O próprio parecei' faz alu
são ao verdadeiro exército de funcio
nários que, nos Esta.dos Unidos e In
glateiTa, países müito melhor apare
lhados · em matéria de estatísticas, foi 
necessário mobilizar para atender a 
providências dessa natureza; não s·erin. 
agora, com· falta de braços para a 
produção, que se justificaria aconse
lhar o desvio de elementos humanos 
para ..,çmtrôle de tal magnitude . . 

Cuinpre ate~der, porém, ao papel 
que, na indicação, se reserva ao ta
belamento. E creio suficiente reprodu
zir aqui um trecho de . minhas consi
derações sôbre o assunto, constantes 
do Diário do Poder Legislativo de 12 
dr. março· de 1946, · pág. 364, coluna 

quarta.: 

''O estabeleci!!lento de ''ceiling 
prices" não . é nenhuma novidade 

mesmo no Brasil, De per si, não · 
resolve êle a situação e, incontes~ 
tàvelmente, ·é difícil mantê·lo de 
forma efetiva. Entretanto, é umaJ 
medida moralizadora, de que ··. ne· 
nhum país prescindiu ao comba ... 
ter a . inflação, pelo caráter ile .. 
gal que traz à ação dos que pre-

._ tendem fazer prevalecer seu inte
rê.::se imediato sôbre o. bem co
mum. Devemos esforçar-rios por 
aplicar o tabelamimto com inte
ligência e, de mOdo· particUlar, 

""' extendêMio a setores, como o das 
mercadorias importadas, onde foi 
muito grande · ~ exploração dw-an ... 
te a guerra·~. 

VI 
CQmenta ainda, o ilw:;t.re deputado 

mineiro,- a ·recomendação feita, para 
o c_ongelamento obrigatório de p:irte 
dos rendimentos excedentes, congela
mento que, no dizer ·de sua Excelên
cia, cc~stitui ma·téria dos Decreto-leis 
sôbre lucro'3 extraordinários. ·E con· 
clui: "parece que o pensamento , ela 
indicação não ·é diferente". · 

Concordq com o . comentário, nos 
têrmos porém das. considerações · que 
fiz a l'E:.>peito, tran.;;critr.s no "Diário 
do Pod.e·r Legi-slativo" de 12-3-46, pá-. 
ginas 3ü4-5, colunas 4.a. e 1.a: 1 

"A congelação de rendimentos . 
e;:cessivos já teve seus preceden- · 
te:s nos impostos sôbre lucros ex
tr:wrdinários e na subscrição com. · 
pulsória de obrigações de guerra. 
Propõe-se dar à idéia maior ex
tensão, fazendo com que uma 
parte maior dos créditos exc.eden
tes ·de certo limite seja retirada, 
para evitar venha concorrer no 
mercado, na compra dé nossa di
minuta produção, ou estimular o 
emprêgo de meios produtivos em 
luxo e confôrto dispensáveis nesta 
hora". 

"As smm:.s congeladas não rece
beriam, evidentemente, ·novo em
prêgo, senão em ca'Sos especifica
dos, para inversão em empreendi
mentos que viessem acrescer, de 
imediato, o volume de bens pro
duzido:. ou na importa·ção de mer .. 



cadorias - sobretuc;io bens de pro
t:!uç§o - dentro de urn pl~no in" 
t cligente -lo aproveitamento de 
n ossno dis9unibilida~les no exte~ 

rior". 
E permito-me aludir aqui à sugc·.3-

tfto no sentido de am~íliar a r est:::ição 
do poder nominal de compra, me
diante a substituição de pa·rte do pa~ 
psl moedrr em circulação por moedas 
de ouro. cunhadas na base de um va~ 
lor facial sfnsivelmente supol'ior a o 
valor real do conteúdo metálico, su
gestf.o esta também consta·nte do 
Diário do Poder Leg·islativo já refe
rido, págs. 355, 1.a coluna. Como ali 
se mencionou, rssa substituição ope
r aria eni sentido igual ao do congela
m 2n t o, dado que as mo e das de 
o-:..u·o · circulariam com velocidade 
diminuta ou m2smo nula, pela 
for te inclinação qua se faria sentir, 
no público, })Etra entesourá-las em 
cerla quan.ticla cl.e . 

E~-, to.s, Sr. P r esià3l!.t2 , as cc~1 f-; içle

rn.·~~ Õ2s qnc l11 3 pareceu opol'tuno fa
zer à m~1·gem do douto parec.;.:r do 
Sr. Daniel Car valho, a quem seu 
muito grato pela atenção cli'3pens~da 

a o m eu modesto trabalho. 
Creio que elas contribuiÍ·ão pa;:·a ·qu2 

. o brilha·:rte documento produziqo por 
Sua El~ .a preençha. plenamend~ suas 
i'i::]alidades . er.tre as auais se devem 
L1(;,1i..ür. ncr certo, as de . facilif:~ r à 
Ccmiss5o de Investigação Ecor:ôm:c:t 
e S ·:Jcial, o es ludo das m edidas pr o
p oslas em minha: indica ção . 

Sala das Sessõe!S, 22 de abril de 
1!)46. - - Daniel Faraco. 

INDICAÇÃO N . 0 41 A, DE 1946 

Sugere ao Poder Exeo1ttivo o ?'ei
n ício das obras do ranwl / !!-r roviá
Ti o c~·roatá - Pedreirçts, ela To
cantina, no Estado do li1arc; ~:. :t .~ _:. . 

A indic?.çé o n . 0 til , aprcs~ntad1ia p 2lo 
n cb::e deputz.do l :11 0 Mach ad o e t am
h m snbs~rita po~· inúme~·os outw s r e
}11'2:::2n~an tes p ~de que, por in teJ:·médio 
,~ "'' oc- t..' ':", .; "l r;· q o ·c -; · i -1 ~ l p d" · Ct<" L1 _,,a ·--J-- •" <- ~=> '- · -~o ao _ CL •. r 

Executivo o r ::. i ni~;: o d!J s cb~·;;.s do r::o_ 
m ai ferwvlf rio Ccn:.::tá - P ç~.!l· :: i:·[~ s . 

d a T ccant.i l!:J. , no E;-:UdD do Mc l' r. nh~.:J. 

Di t~.s obr2.s f o:· 9. ~n in t :o.n •cmp:çhs em 
1933 e a indicação r essalta a gran::l <: 

convemencira c:o pl'oss~guimflnto d&s~ 

ses trabalhos. 

Num pd: c:orno o no.s;;;o cnc1e a pl,'o"" 
dução Vf:'Pl decrN:-ccndo por f f}ltt;.. fie 
trtHI:spc.ltt=: para o seu escc :nn~r:t.o, u.::!.o 
se fa7. nccrss:;.!·io ncnh1.1.:na ccn HideiL·;-; .... 
ç:ão pnrn. j u.'! t lfic;u· a ne:ee;.:; s5 d~te ii(~ 

comlm5ca c:ã o . E n o çRso em i'c!CO di0 
a ino:.caçiio que ;; ccns tnii;;t\o <1~ Ul~ ~~ 

nas 86 quilônH.' Ir e;;; de · tvilb GS t~·n i.· :;t 

gra11-d.e h 'neLd o ú ~G~! i.:'. ru~c' ;:; p~·o~; utiva. 
daquôle Es t.8.do d::2(~pa.re-cs ndo, r~ir1qr~, 

o regtp1e dcficit.~rio · em que ~e e11,
contra, até o mcm snto, a f e:·rovla em 
tela. 
Tra~e ·· .. :o-~e de stmplr:s sugerü~\Q. 

aliás sô~re m attria puran~~nte admi
nistra ti v a, sou de pa.rê·cer quÇ) se ~ prc 
ve a indkaçf~o a fim de q~1e· ~ m::s;t 
da As.sêmbléia Ccnstit:.üntc a CY).'C~- 

minhe ao Ministro da Viação e O'Orr. s 
' Pú bli·cas . · 

Salas das S :::.:;:õ:s , em :10 qe ~:J;bril d.e 
1946 - Al_freclo Sá., Pre.s:.ctente. - No .. 
vctis Filho, Relatar . .,-- Searu'!c.:s Vzrr;>2a.. 
-- Jorge .Amado . . - Gabriel Pq,ssQB. 
- Daniel de Cctrvallw. 

INDICAÇÃO N.0 41, DE 19-!6, A QUE SE RE

FE;RE O PAREÇlJ;R 

Requeiro seja .;;ug::;:ri9-<> ao Pod~r 

Executivo, per interméçiio da M~sa, o 
r einício das ohp::; do rgm~l f;p-ovi~":' 
rio C ::-~·cSt tá. - P<:·dreiras1 ·çla. Tocanti .. 
n a., no Esta do elo Ma1•a nhào, cb;ras in
terrompidas Ell. 1938 e solicito, outros~ 
sim, urgên cia p a n1. a nwtériª' a,qut 
pr ;:;v!sta. 

Justificação 

Q:.1ero, neste momento, ~uien~s ~;s ... 
sinalar, e da a-côr clo com o parecer de 
t e-dos os dirs to!·es da,. São Luis -.- Te .. 
resin a, que sôt;re ê;:r:c aBslm to_ S3 têm 
mal1ife~ tado , que bast:u b ês2e ramal, 
ele 86 q uilômCti.'GS, (lOS !:{Ua ja j á €Stâo 
p ~:u:nhdos oêl•cn ele 40 quilõr.J.:;:trc s d e 
trllh os para acab!lr cem o r::É;im G d : ,.. 
ficit il, r io em rrne tem viv:.do aqueb ES .. 
tr.:d~ , desde a sua in augur;;.(;ão. 
ExpE c~ .. se : é que s e ligal'i il a~dm ; 

a b ::tci::t d o M s::.:·ir!1, à margem d n o.u::J 
fica a cid:::.·d 2 ele Fed~· í:l i J.'?, 3 , e onde se 
er cont1·a a ~cmt mais proçlutiva do 



Estado, a. Coroatá, já. no percurso da 
Si.o Luis - Teremna. 

SaJa das SesslMis, em 10 de a.brU de 
19~.. - Lino Machado. <Segue-se 
grande mlmero lie sss'naturás de ou-
tros Srs. Bepresentantes.) · 

:rinliCAÇio N. O .42 A, 11E 1946 

Propõe que o Poder E:recutioo 
faça restabelecer, quanto antes, a 
concessão de transporte 'COm o 
«bátimento de 75% aos serven.twí
:riiJs c!as Estrad4s de Ferro da 
União, esten.!U71do-se tal medtda 
às suas nspeetivas ta~ e con
~ 6 Tec!uçdo de 50'% sóbre 
passagens tcroflilirias (1'0s serntao
res públicos, em ~al. 
~ Srs. Deputados Lauro de Freitas 

- e outros propõem. q_ue o .Pode: Exe~ 
cutl.vo faça .restabelecer, q_uanto antes, 
a. <:oncessão de transporte cotn o aba-

. tim~to de '15%, aos serventuários 
das Éstradas de Ferro da U:lião, es
tendendo-se tal medida às suas res
pectivas fa:mfiia.s e concedendo a re
dução .de 50% sõbre passag~ns ferro
v!á.."ia.s aos servidores públicos em ge
ral. 

Justificam os signa. tá.rics és ta -p:o
posta com várias cons!dereÇ6es dig
nàs de exrune pelas autoridades com
petentes. 

Nestas condições, parece-me que se
ria conveniente, como medida preli

. miii.ar, pedir informe.çóes ao Govêmo. 
dirigindo-se a Mesa d3. Assembléia, 
neste s~l:ido, aõ Sr. Mlnist=o da Via-
ção~ . 

Sala. -dr.s Sessões. 26 de ab:il da 
1946. - Daniel de Carvalho, · ReJa
to!". - Alfredo Sá. Presidente. - Jor
ge Amado. - No:xLür Filho. 

llfDICAÇÃO l!f. 0 42, m: 1946, A QUI!: ~ 1\E
:FEI\E O PAIU:CEI\: 

Jmtiflc4ção 

() Govêrno FeQ.eral .sempre ~·oncedeu 
aos se."Vldores das !errov.!a.s de sUA 
propriedade a. redução de 7St;, sõb1-e 
cs preços das passa.gens dos ;~;xs ser
ventuâ."'"ios, quando em viajem por 

· motivo de sallde ou de férias re!(llla
menwes. E, por .De::reto n.0 3. 59'J, de 
11 de jliJleiro de 1939, regul:uu~n~ara o 

· aaunto es'"..endendo dito favor a vt.rias 

entidades e classes, Inclusive e mutto 
razoàvelmente aos jorna.l'stal!. 

Acontece, porém que, aprov:mco o 
puecer do :o.t.SP. n.. 0 667, de 26 de fe
v&'eiro de 1945, resolvera,. a!.lrupta
mente, suspender êsse bene!Sdo aos 
serventuários Públicos das fer:ovias 
b~asileiras, alegando, sumàridme!1t~. 

que: 
"dentre as vantagens peeu11iá::ias, 
previstas no Esta tu to dos Fun
clon.árlos Pübllcos CiviS da U!llã~ 
não figura a concessão de· trans
portes com 75% de abatim~nto a 
funclonli.rlo.~ e membros de suns 
familias"', 
"que aos servidores públic'.ls (fer
ro\iários ou extranumerários da 
União) em ell.ooercicio nos Estad<Js 
compreendidos pelo Decreto -nú
mero 3. 590, de 11 de janeiro cie 
1939, não se aplicam. pois, os b~-. 
neríc!os de que trata o rnesmo <!~-
ereto". · 

·Essa decisão draconiana do D.o\SP. 
não somente se torna antipátic'l, <:~mo 
é injusta e até ilegaL 

Antipática parque restringiria um 
beneficio tradicionalmente co~1cedido 

el\1. tOdas as feuo..-!as nacionalz, àquê~ 
le; pobres servldores que. quando ;:>or 
ocasião de licenciados por rnol~stia ou 
Jl(lr moti..-o de férias, usufruiam ésE2 

·grande auxilio para. .si e pata sua f"
m!Ua, legalmente- reconhecitta nos Bo
letins de PessoaL 

l:nJusta pcrque, ao passo que os r.:r
rc>iárics de etnPl"êsaS particulares c 
mesmo da Untão quando arrendad>l.~. 
continuam a beneficiar-se C!.e ta1s tn
''Or'..S :nant.en<io ainda a reciprocid:.
de co'm·encionado. entre as estradas d~ 
f~rro. - os , ferroviários lia. União. 
que. nos e~critórlos, ofi<.:~fnas ou ao lon
go das linhas, ao sol e a chuva, tzal>::
lh.ando anonimamente, ru&S com acen 
tuado ardor patrtõtico, - são obriga
dos o. retirar d.os seus parcos recur.:c•. 
lmpcrtà.ncias onerosas aos ~ens tran~
pcrtes e de S\lQS fsmmas quando. do
entes ou de ferias. são fo~ados a. !o
comover-se p:.~::-a z:m::s de cllmas ~con
S·~!há v eis. 

Ilegal, finalm2nte, pcr(!Ue não r.cs 
pare€C que um simples desp~:cho ão 
DASP, ainda que a.p;:ova.do p~lo Exc~-
1ci<tissimo Sr. Prcsldente da R:!públ!
cs., tenha !orça de r!!vogar um Decre
to aue regulamen:e.•-a a nJ.atérla de 
transportes fer:ovl.ã=!os. 
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Em ;tais circunstâncias, ·vimos · su
gerir ao Poder Executivo. que se dign~ 
~tie, rêexaminando o · assunto, . r~'l·er 

restabelecer o benefíCio suspenso, com 
a ~~guinte redação: · 

''..:\rt. 5.0 Te;n direito a transporte:·; 
c:rm 75 por cento cic rec: LIÇão: 

co cs empregador.; da. ~strada e os 
~-rlen:.btos · ne sua..:; íamília.s quancio 
vlapra.m, por mo0lYC• c~E saúde oa de. 
f;~:·~r.s, ou qua.ndo, . rfsidi.~do em. zona, 
~;:1.t!JLrbana, teulnm c1e YiaJn..r u1.:.. tren.:; 
da estrada uara o desem·penho de 
st!:lS funções ~l1as sede::: dos escritórios 
c u. c.ft,.inas; 

1>) os emp,·sgados ~. posentados ria 
próp:;·.i<:.· ei:trada-, :L.i::!E c..cnçlições acima. 

E que, igualmente, os beneficios 
concedidos pelo artigo 7.0 do D~creto 
n.0 3. 53D, refel"ido, ·sejam extensivos 
:;.os servidores públicos (.'iVis de um 

.,medo geral, quando via.jar~m por mo~ 
tivo de saúde, ou de fél·ü~!:· . devidamen-
t~ . comprovados. · 

Tais providências constit·Jem bene
fícios de caráter social a.r reciaveis, 1á
cilitando aos serventuários públicos 
•Civis, d·~ vida tão parca e modesta, 
possibiildades de tratamento adequa
c.lo, para si e para os seus, em lugares 
õ.e praia ou de cs.mpo, beneficios que 
sa creditariam ao país, por concone
l'êm para a higidez fís.1';a e mental de 
t:.ma gl'ande e nobre ela;.,&. 

. E nem se pretenda qu0 tal ccnce.s
são concorreria para a ::.·.:.dação das l·e
ceitas ferroviárias - . c que setia, de 
c~rto, Pl'ejudicial, nesat hora de 1 res
trições, por iEso que, pda estreiteza de 
r2.curso:; i.Á·~ que dispõem. ot> beneficia~ 
elos só via.j~1·iam, se tais f.t.von:~ fos
;:::m cc.:.18cdi.dos, em tren.s que cir·culam 
nc:·malmeni e, sem qu.:;.lque.r.- UU::llElJ.to 
de desp~sa. 

Tal providênc~.a . eminentemente .so
cial, traria por certo, aumento da. riS
celta, a~ invés de prejuizos para. os 
cofres públicos. 

Rio de Jan2iro, 11 de abril de · 1946. 
- Lauro de l?reitas. - T, Vieira ele 
Melo. - Aloysio de Castro. - Euná
pic: de Queiro.z. - Edv,ardo Fróis dct 
Mata. --'- Manuel Novais. - Rar.1hael 
Cincurá. - Dantas Júnio1'. - Jieri
baldo Vieira.. 

INDICAÇÃO N. o 43-A - DE 1946. 

Propõe a.o Poder Executivo a 
conclusão da. conslntção de · tre
chos de estradas de ferro no Es-
tado da Bahia. ' 

A justificação da indicação ,:pelos 
seus autores dispensa novos al'gumen
tos, at.nto 1Th.9.is que se trata ele obl'::t 

em · andamento,. cuja .pa~·aliz~çã() pro
vocaria graves danos ·ao patril'r10n1o 
nacional. 

·op·!.r..o p~la sua aprovação, 
22,!a da Comissão,em, J) çte_ Il}a.io de 

~.:?46. - Alfredo Sá, Presidente.' . 
Scgadas Viana, Relat'or •· :- .: .Jorge 
Amado. - Gabriel Passos. - Daniel 
de Carvalho. · 

A imprimir. 

INDICAÇÃO ~.0 43 - DE 1~6, A QUE .. ' SE 
REFERE O PABECER 

Requeiro, por interéqio · da ; Ai?· 
szmbléia, seja sugerido ao Poder Exe .. 
cutivo através do Ministério da . Via .. 
ção, o seguinte: . . ., 

!) Conclusão ·do tncho ferroviário 
de Itaiba a Mundo Novo na Estrada 
de Ferr0 Leste Brasileira. 

1!) Conclusão do treeho · ferroviário 
entre Cruz das Almas na Estrada O.e 
F'aTo Leste Brasileiro e Santo Antô· 
nio de Jesus na Estrada de Ferio 
Sud·este da Bahia. 

Justificação 

Informado ·que a construção d-es .. 
sas · obras €stá, ameaçada de parali- ·• 
zação por falta de dotação no orÇa
mento vigente, não . posso sile·ncia.r 
ante o interesse que elas 1·epr~s-enta.m 
para a Bahia e o Pais. Durante ·~ 

conferência que o Ex.0 Ministro d~ 
Viação pronWlciou, para a · Comissa-o 
Parlamentar de Inquérito sôbre . o 
estado ·atual das comunicações bra· 
sileiras e as providências a .adcta:r 
para sua normalização, tive ,oportuni
dade, por gentüez.a, de S. Ex.a aos 
DeputadO·S presentes, de interpelá-lo 
fôbre estes assuntos. Acentuei o êrro 
que o govêrno cometeria, caso pértni
tissea interrupção do trecho I;taiba
Mundo Novo, orça.do €m 30 milhões 
de cruzeiros, com 90 quilômetros, · das 
quais, 55 já se acham com o leito 
pronto, para nse.sntamento de trilhos. 
Frisei s-er êste trecho o que maior-es 
:possibilidades econômicas ofe·rece a 
Leste Brasileira em · toda sua rêde, 
oois corta as famo3as matn·s de Oro· 
bó, além de representar para a liga
ção f-e.rroviária prevista do Rio a São · 
Luis do Maranhão, uma redução de 
p-e·rcurso de uns 600 quilômetros. S,em 
esta ligação os trens do sul teriam de 
ir a Salvador e . depois a Joazeiro, ao 
invés de transitarem diretamente d.e 
Pa1·a.guaçú a Bonfim e Jnazeiro. Re
cord·e-i a S. Ex8 • o que aconteceu com 
o tre·cho Contenda.s-Biumado (114 
quilômet:!.·o.s) cujo leito ficara pront o 
e!ll 1928, com e:~c.~çã~ das obras ele 



arte, e onde o go··,-P.rno federal perdeu 
quase todo o Japit.al empregado, vist.o 
tê-lo abandonado por mais de um 
decênio e só aberto ao tráfego em fto.s 
de. 1945. Assim como ê.ste, o trecho 
Cruz das Almas a Santo Antônio de 
Jesus que · a1·ticula a Leste Brasileira 
à E.st:taáa. de Ferro Sudoeste, com a 
extensão de &O quilômetros, quase todo 
êle . atacado e orçado em Cr$ ••.•.... 
26 :oco·. 000,00 incluindo infra-estrutu .. 
ra, ·edifícios e via permanente. Atra
vessa uma zo:::1a produtora de c·e1·eais 
e· fumo, o que quer diz·er uma estradr~, 
economiçamente. justificada, além r.ta 
vantagem técnica qt:.e ofel"ece, da uni
ficação de tôà.a rêde baia..na, num úni
co sist-ema e com a me·sma bitola. Re
novo, .. pois, atL'avés da Assembléia · as 
S~\ge·stõ€·s qu~ apr·esentei pessoalmen
te ao ilust·l';; Minis:·:o ela Viação, (;G~1-

fiando no patrloti,~·mo cic Sua E:-.:c<:
lêncía no se~ü;.cto de conclúir e.s".:1.s 
hti'adas já ccm-s·gadas E: cuJa parai~
zacão constit:.ü o ::.acii:iicio de dezena;:; 
de·· milhões de cruzeiros, já gastes pe
la: Nacão. T:-:mcs um e. N. E. ·l.,., 
com uin qu:d.ro. ~1e <·c.mpeten',e.:; En
genheiros e desde que n&o lhe fa~te ài
Dhelro, dentro df' 2 ano;:;, ambas as E
g~çées estar?í.·J Elt!rpac:as p-ara hon~3. 

do govêrno Dutra. 
. Sala das s~si;.Õt's ua As2:::mh:.é ·,~. 

Constituinte, e:21 11 de abril de 19·46. 
- ;Manztel N<rais. - .Juraci 1'1Iaqu.
lhães. - 0Ttí.V2() Man.oabeira. - 1<-rt
;aez · Cincurá. - Nestor Duarte. -
Teôdv.lo Albuquerque. - Luís Viana,. 
- João Mendes • .:...... Lauro de Freitas. 

INDICAÇÃO N.0 45 A, DE 1946 
' .- ' 

Sugere ao Poder Executivo me-
didas que determinem a imediata 
suspeMão das ações de . despejo 
contra · hotéis; a .proibição de .de
molição de . prédios que estejam 
servindo de hotéis; e outras. 

· PARECER 

O Sr. Deputado Campos Verga! 
descreve a falta de hotéis médios e 
pequenos para atender à sua sempre 
c1·escente clientela, cor.à. as seguintes 
consideraç~es: c 

"1) que de três anos a esta parte 
se vem verificando~ no cmnércio hote
leiro de tô'das ~"s grandes cidades bra
sileira, espedalmente na Capital pau
lisb, interminável e grave crise de 
acomodação; r>rejudicando o desenvol
Vimento sempre crescente e a gradati .. 

va normalização do turismo nacional 
e 1estrangeiro daquela Capital; 

2) que se· verifica continua redução 
de ·hotéis populares, .e construção ape
nas de hotéis de . luxo, ca1.1sando .êsse 
sistema sé::ios prejuízos às classes mé
dia e proletária, · criando;· dest'arte, 
privilégio inconcebível para a .classe 
abastada; 

3 que grandes· hotéis populares ne~te 
período gra víssiino de habitação fo
ram transformados, pelos poderes pú
blicos, ·em repartições federais, esta
duais ou municipais, .como suced€U 
com o "Suíço", o "Regina", o "Rex", 
o "Terminus" e outros;. 

4) que muitos · outros hotéis, ·de 
igual categoria· ou pouco inferior·~s 

estão ameaçados de fechamento, por. 
que os proprietários dos respectivos 
prédios · o destinam à demolição, a 
fim de construíi·em apartamento · d~ 
luxo em seu lugar, estando· correndo 
êsse risco hotéis como o "Astótia'' o 
"Paissandú", o "Carlton'', e outros; 

5 > que. é desesperador e vergonhoso 
o problema de habitação em todos os 
grandes centros, marcadamenté em 
São Paulo e no Rio· de Janeiro, onde 
a febre das demolicões ·atirou na 1:ua. 
inúmeras famílias passando a conse
cnção dum apartamento ou dum sim~ 
pies quarto (para não' 'se . falar . em 
casa!> motivo para desesperar o me-
lhor dos cristãos; · · 

6) que é indispensável a intervf;m
ção do Estado na estimulação da in
dústria hoteleira, a fim de que esta 
proporcione hospedagem condigna . às 
classes · média e proletária, proibindo 
simultâneamente o Estado a ação 
nefasta e anti-popular ·dos grandes 
proprietários· de .prédios, em que fW1-
cionam ·hotéis, grandes proprietáriM 
êss·es que objetivani. exclusivamente o 
seu próprio ·benefício, indiferentes à 
situação angustiosa de habitação". 

E conclue requerendo que a Assem
bléia solicite com ·urgência as seg-uin
tes providências ao Poder Executivo: 

"1) determine a suspensão imedia
ta das ações de despejo em curso con.
tra hotéis, pelo prazo de dois anos; 

2) ordene a proibição de demol! .. 
ções de prédios que estejam servindo 
<te hotéis, durante o mesmo prazo; 



~ 8Uspenda a transfonnação de ho
téis em estabelecimentos públicos, pelo 
mesmo espaço de tempo". 

E' inegável que os favores legais 
concedidos ultimamente à indústria 
hoteleira se destinam principalmente a 
estimular a criação de grandes ho
téis, que nos fazem falta e que são 
necessários· ao desenvolvimento do que 
se poderia chamar "grallde turismo", 
turismo dDS argentários. 

Também é inegável que nos faltam 
l.tsuaLmente ~quemliS e médios hotéis, 
dado que a inflação e erros fiscais e 
~"'dminlstrativos acumulados provoca
ratn o êxodo, para as grandes cidades, 
da população das pequena~ cidades do 
interior e da zona rural - o que an
mentou nas metrópoles a carência de 
hotéis. 

Das medidas sugei.'idas para resolver 
o Pl'oblema, as duas primeiras- tem 
por fôrça que se fundar em disposi
ções legais e, como já nos temos pro
nunciado 1·eitera<lamente, son;:tos con
trários à medida de se solicitar leis 
ao Poder Executivo, visto como ao 
Podel· Legislativo é que cabe fazê-las. 

Quanto à terceira sugestâo, não ve
mos inconveniente em recomendar ao 
Executivo que se a:pstenha de trans· 
formar hotéis em e$tabelecimentos pú
blicQf!, dada que . assim . venha. proce
dendo. 

Sala das Sessões, e in 8 de abril 
de 1946. - Alfredo Sâ, Presidente. -
GabrJeZ Passos, Relator. - Jorge 
Am.ado, voto vencido contra a preli
minar, achando que devem ser soli· 
citadas. ao Poder Exe"Jutivo 2,s três 
pl·ovldências · lembradas pela. indica
ção. - . Novais Filho. - Segada~ 

Viana. - Daniel CarvaJ1z.o. 

INDICAÇÃO N. 0 45, DE 1946, A QUE SE REFE·• 

RE O PARECER 
~ 

'· Co.nsidc.1·ando: 

n. que de t:rê3 anos ·a esta parte: 
s-:. v'cm verificanclo, 110 comércio ho·,· 
t ::1airo de tôdas as grandes · cidàdes 
b:·:.;.s!.!tire..s, . esp.;:.c!a1mente eni a Ca
ptt.~ l p:;mlista; interminával e gra v~ 
{;dse de r.comcdação, prejudicando o 
c~rse!w:Jlvhne.nto sempre crescente. e 

a gradM,tva nonnaliZta.Ção do ta1·ismo 
'n:_~.cional e estrangeiro daquela Ca
pital; 

2) que :3e ver:i.fica contínua reduçao 
de hotéis populares, e constl'ução ape· 
nas de hotéis de luxo, causando êsse 
sistema sérios prejuízos às classes mé.:. 
dia e Pl'oletária, criando, destarte, 
privilégio inconcebíveL para a classe 
abar>tada; 

3) que grand€S . hot-éis populan·es, 
neste per~odo gra vfssimo de habitação, , 
foram transformados, pelos poderes , 
públicos, em repartições fe~erais, es
taduais ou municipais, como sucedeu 
com o "Suiço" o 4'Reglna", o "Rex" 
o "Terminus" e outros; 

4) que muitos outros hotéis, de 
igual categ·orla ou pouco i:nfel'!.r::·as 
estão ameaçados de fechamento, por· 
que os ·proprietários dos t·espectivos 
prédics o destinam à demolição, a 
fim de construirem ívpartamentos de 
luxo em seu lugar, estando correndo 
êsse risco hotéis como o 4' Astória'", o 
"Paissandú", o ''Carlton" e outros~ 

5) que é deseperador e vergonhoso 
o problema de habitação em todos os 
grandes centros, marcadamente em 
São Paulo e no Rio de Janeil·o, onde 
a febre das demolições atirou na rua. 
inúmeras familias passando a conse
cução dum apartamento ou dum sim
ples quarto (para não se falar em 
casa D motivo para desesperar o me .. 
lhor dos Cl'istã.os; 

6) que é incUspensável a inte·rven.ção 
do Estado na estimulação da i:1dús
tria. hoteleira·, a fim de que esta pro
porcione hospeda-gem condigna às 
classes :rr:.b ia e proletária, proibindo 
simultâneamente o Estado a· ação ne
fasta. e anti-popular dos grandes pro
prbtários de prédios, em que funcio
nam hoté!s, grandes proprietários 
êsses que objetivam exclusivamente 
o seu próprio beneficio, indifétentes 
à situação S.lliustiosa de habitação; 

' . 

Rsqileiio, por intermédio. aa. dignís
sima mesa, consultada a Asseril:bléia 
se solicitem em caráter de urgência.. 
do Poder Executivo as se-guintes medi~ 
das aeautcladoras do oom eBta1· pú .. 
blico: 
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1. a.) determine a .'Jtl.spensão imeciia
ta das aç6es de deapejo em curso con
ti'a hotéis, pelo prazo de dois anos; 

2.:~.) ordene a proib!çúo de c~:::.loli

ções de prêdios que estej:tm servindo 
· de hoté-is, durante o mesmo p!·azo; 

a.n) . suspenda Et transformação de 
. batéis em estabelecimentos públicos, 
· pelo mesmo espaço de tempo. 

Sala -das Sessões, 22-4·46. - Cwn
po.."' Vergal. 

lliDICAÇÃO N.0 46~A, DJt~ 1946 . 

Indloa sejam solicitaclas provi
d~ncias do Poder Exectttivo no 
sentido de ser feita, cont u.rgência, 
a dragagem.. na 2Jarte navegável, 
dos rios Para.guaçú e S~·gi. 

PARECER 

A indicação número 40 pede ·que 
sejam solicitadas provi.dên{'.ias d.o 
Poder Executivo no sentido de ser 
fe~ta, com urgência, a dra.gagem, na 
p~rte navegável, dos rios ttaraguaçú 
e Sergi. 

Os dois rios a que se refere a in
dicação barü1am a rica zona do re
côncavo baiano e são os caminhos 
naturaL.-: por onde se escoam os pro
dutos de · vários municípios produtores 

· de cana de açúcar, fumo, café e 
cereJ.is. A d:ragagem constante dêsses 
dois rios é uma ne:cesstdade indiscutível 
de tôda 1sea zon.a já que, com o s~u 
descuramento, a navegação se torna 
d:ficil e quas~ in'llpOssível. E é o que 
vem acontecendo atualmente. O De
partartfento de Portos, Rios e Canais, 
talvez por falta de material, há alguns 
anos deixou de drn.gar os referidos 
l'ios, com ev.klente prejuízo da nave
g~ção para os portos do l'ecônca vo. 
Cclllo o Estado da Bahia não dispõe 
nem de recurrios nem de aparelhagem 
nece3,5ári~, é justo que o Departamento 
de Porto~. Rios e Csnais providenCie 
no s~nti.do da imec.Uata draGagem 
daquêlcs rios. Sm:,:.a:.; de parecer fa
vorável à ind5.caç:iio. 

S.:.út. c:a. Ccm~:s::.e\ :) , 3() d~ llliril de 
19~6. ~ Alf•·cr,o <:.:LÍ' p :•r: d -'l ·oo·q · n. -o 

0 
I LI. . ~ " J .L \,. l..o_.,....1, , t..L,,\:. • 

.l:Jrgc ilm.ado, Rel:!tnr. · - Cabr·Zcl 
p .... fiW>':I ~ .,..,,,7•a·;6. z,- ;n to ~ f"•,.gn··' .-1s 

1.4,.~...,....,., ., ,~ -,~u t ~"~' .,, ,...) , , _,.~ . ...... 

'V.lm:.iw. - DanicZ ,zc Carvauw: 

INDWAÇÍÍU N.0 46, D~ 1946, A QUE SC 

RE!tli:RE O P1\RECER : 

. .r:eq~eremos sejam solicitadas p1·o~ 
videnCias do Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, no sentido de se 
:í'a~er, com a possível urg·ência a 
dragagem, na parto nav.egáve1 fclos 

• • 
~w.s ParaguaÇú e Se1·gi, a fim de me .. 
lnorar a navegação, permitindo o es
coamento da produção da zona do 
recôncav? baiano, uma das mais rt ... 
ca.s e prosperas do Estado, com aces .. 
so franco aos portos de Santo Amaro 
Maragogipe e Cachoeira. · ' 

Justijicagão 

A zona do recôncavo,' banhada l3é
los rios Paraguaçú, Sergi, Jacufp; e 
Jaguaripe, ·é das mais ricas e prós~· 

peras do Estado da Bahia. Com
preendid:;~,s nela, - dentre outros, os 
Municípios de São }i1ra.ncisco, Santo 
Amaro, Maragcgipe, Cachoeira, Sã;) 
Félix, Muritiba, Cruz das Almas, Afon-
~·:> Pe~1a e São F'alipe, :;;ão gran

des produtores de ca:lla de acúcar 
fumo, ·café e cereais, estando ~ nêle~ 
instalados im.portantes estabele~i

mentos industriais, de inflEência 
* marcante na vida econômica da 

Bahia. t 

Os meios de transporte, ali co:11o 
em quase todo o Brasil, contin U3 m 
escassos e deficientes. A navegaç~~.o 

fluvial é feita por barcos à vela e 
pequenos navios a vapor, da ('Nave
gaç§,o Baiana", propriedade do i],:,
tado, que · freqüentam ·os portos d::; 
Santo Am3.ro, Maragogipe e Cacho
eira. O tráfego, porém, é cada dia, 
mal:~ p~noso e difícil, el-~ceçãCJ quanto 
ao pôrto de Sãó Rocine, sujeito a 
marés, porque as co:ndições de na vc
gabilidad·e dos rios Pa::aguacú e Ser
gi, vão se tornando precáriis. clGvido 
à remoçeo e obstrução de canais. 
Impõe-se, por isso mesil:.o, ·a neces4 
sida.de d~ dragagem do leito dêzses 
rios, para que por;sam ser crmvenüm
temente utilizados. no tr:lnsito de 
emburca.ções, rnesmo .de pBqueno c~ .. 
lado. Q Ee~ado da B~hia não cUs
pó e àc recursos. nem ele aparelh~J't:m 
para tal empreendimento, que esteve, 
.<; Z)m.pre, a carr:o do Departamento de 
Pertos, Hios e Canais, do M~nist~no 



-304~ 

-da víaçíi"o ·e Obras · Públicas. su
cede, porém, que desde muitos anos 
nada· se tem feito nesse setor. Dai 
a razão dêste requerimento soli
tando do · Poder Executivo as medi
das administrativas para a realização 
da ·.referida dragp.gem, providência de 
relevante alcánce econômico, porque 
contribuirá · para melhorar os meios 
de transporte numa zona produtora, 
que . muito contribui para o erário 
público, graças ao seu elevado índice 
de atividade e desenvolvimento~ 

Sala. das Sessões da Assembléia 
Constituinte, · 23 de abril de 1946. -
Albfrico Fragçt. - Otàvi-o Manga
'be·ira. - Dwdas Júnior. - Nestor 
Duarte •. - · .4.ltarniranâo Requião. -
Aliomar Baleeiro. - Teódulo Al'Ju
querque. - LaHro Freitas. - Ruí ; 
Santos. - Luis Viana. - Aloísio 
Castro. - Lu~s Lago. - Eduardo 
F' róis da Mata. 

INDICAÇÃO N~0 49-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo mc
cliclas que facilitem, a obteni,:ão de 
documentos necesBários à i-rl-sttn
ção dos processos de ben~jícios, 

1·equeridos por associados dos In.~ 
titutos e Caixas de Pensões ~ Apo
sentadoria. 

A indicaç5.o merece todo apoio e sua 
justificação foi feita, de maneira, com
pleta, pelo seu autor, o que dispensa 
novos argumentes. · 

S. C. em 6 de Maio de 19•±6. -
Alfredo Sá, Presidente. St.~gadas 

Vià~a, Relator. - Jorge Amacio. -
Gabriel Passos. - Daniel Carva-
lho. 

INDICAÇÃO N.0 49, DE .1946, A QUE SE 

REFERE O PARECER 

Assunto: - Requer a interf!:frência · 
. da Àssembléi'a Constituinte, jullto ao 
Govêrno, no sentido . de sugerir 1 a ex
pedição de um decreto-lei com medi
das tendentes a facilitar a ob1iençâo, 

I . 

p~los assoqiados dos Institutos e Cai-
xas de Aposentadoria e Pensões, dos 
· docmnentos necessários à inshução, 
dos· processos de ·benefícios requeridos 
a essas Instituições. 

Consid~·ando- que a. maioria do tra .. 
balhador brasileiro, . por efeito .··dos 
precários recursos financeiros de que. 
dispõe e do desconhecimento infeliz• 
mente generalizado sôbre o assunto, · 
não possui devidamente passados ·os 
documentos de identidade · e es~ado 

civil invariàvelmente exigidos pelas 
instituições de Previdência · Soelal 
para · concessão, a seus associados ou 
aos re~pectivos beneficiários, ·das re
galias regulamentares;· 

·Considerando que essa ·:deficiência, 
assinalada na grande maioria' dos ca~ 
sos, dificulta, quando não impossibili .. 
ta, a solução dos requerimentos · tle 
bsriefícios · apresentados · às · referidas 
instituições, ainda que estas como por 
exemplo o Instituto de Aposentadoria 
e ~ensões dos Industriários, procurem 
fE'.dlitar até o maximo legalmente pos
sível o cumprimento das , exigênciàs 
processuais indispensáveis à .· justa. 
apreciação de tais pedidos; 
Con~iderando que; pela falta dêsses 

documentos o a~sociado enfêrmo'; GU 

o beneficiário lançado ao desamna1·o 
pela perda daquele de quem depe:nctia 
econômicamente, se vê forçado a des
pêsas não pequc~as com a obten']ão 
dos documentos exigidos, quando nã:ô · 
chega a desistir do beneficio pleiteado 
em virtude de seu · valor, ã.-s vêzes;, ser 
inferior aos gastos processuai_s; 

Considerando quel atentlida a ore
sente sugestão, viria o Govêrno ;lte
nuar quanto possível' tão doloro3a 
situação, constituindo justo · meio cte 
fa-cilitar . à classe dos . empregados · a 
habilitação aos benefício~ do :segl.ll'o 
social; 

Considerando qUe a presente ~:.:

gestão encontra apoio nos precedeu- · 
tés abertos pelo G ovên1o,' quando, 
acertadamente, fêz idêntica 'Concessão · 
no. tocante aos documentos destinados 
·à inscrição eleitoral, ao serviço mi..; 
litar, ao trabalho de menores e ·aos 
beneficiários dos combatentes da glo-
riosa F. E . -B . . ; · · 

Considerando que, tendo o Govêrno 
reconhecido as justas razões ·que leva
ram · o poder púl:)lico a tomar as ·pro
vidências ora pleiteadas relativamente 
aos c~sos mencionados, as mesmas mi
litª'm, também, em favor d.esta : su .. 
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gestão·, uma vez que a gratuidade na 
obtenção dos documentos necessários 
ao processamento dos beneficios da 
Previdência . Social viria contribuir 
para a mais rápida e menos dispen

.diosa· solução dos muitos milhares de 
requerimentos que transitam uelos 
Institutos e Caixas . de Aposentadoria 
e Pensões; 

Requeiro que a Assembléia, ouvido 
o . Plenário, sugira ao Govêrno a.s me
didas necessárias para o fornecimento 
gratuito · e com · isenção de impostos . 
das certidões de registro civil e de ca
samento e, ·bem assim, . de outros do
cumentos necessários, quando solici
tados, comprovadamente, para fins re
lacionados com a Previdência Social. 

. Sala das S2ssões, 23 de Abrii de 
1946. - Romeu José Fiori. 

INDICAÇÃO N •0 50 ·A, . DE 1G46 

Sugere ao Poder Executivo a 
conclusã.o das rodovias: Patos-Tei
xei1·a; Patos-Pictncó-Misericórdia e 
Concéiqão; e Cajázeiras-Jatobá e 
Bonito; tôdas no Estado da Pa
raíba~ 

Oferecida pelo nobre Deput2.do J~n
duí Carneiro e subscrita por outros 
Representantes, a indicação n.0 50 

·consta de um apêlo ao Poder Executi
vo pa17a que faça concluir as rodo
vias: · a) Patos-Teixeira, b) Patos~Pi
ancó-Misericórdia · e Conceição; c) 

Cajáz.eiras-Jatobá-Bonito, tôdas no Es
ta,do da Paraíba. Acrescenta o requeri
m~nto que ditas obras foram iniciadas 
em 1932 e . interrompidas logo após 
aquêle ano. · 

Visa-se, , como se observa, o prosse
guimento de serviços públicos na zona 
se:·taneja da Par.aiba, pela conclusão 
de estradas. destinadJ.s a facilitar o 
escoamento da · produção rural do 
fértil vale do Piancó, assegurando à 
agricultura e ao comércio· daquela re
gião ·indispensáveis condições de pro
gresso e de desenvolvimento. 

Além do ll).ais, a cóntinuação das 
outras l'odovias, suspensas há uma 
dezena de anos, favoreceria a solução 
de . ,um grande problema nordestino, 
qual seja o da fixação do homem ao 
solo, o da radicação do se1·tanejo à 

sua gleba, hoje despovoada e em aban- • 
dono pelos repetidos fenômenos da. 
migração e do êxodo. Com efeito, 
considerando o homem como· ele
mento indispensável à realização do 
sistema econômico sertanejo, cabe ao 
govêrno a execução . de providências 
no sentido de não permitir que se· 
afaste de . seu "habitat", que se retire 
d~ terra natal, deixando-a abandonada 
à impiedade das sêcas inclementes. 

E o meio incontestável de segurá-lo 
à terra é o trabalho, através de servi
ços que lhe garantam um salário justo, 
capaz de a tender às necessidades co
tidianas. 

Assim sendo, e como se trata de ma
téria simplesmente administrativa ade
quada à assistência e proteção das po
pulações sertanejas, sob um aspecto 
social e humano, .sou de parecer que 
se aprove a indicação a fim de ser 
encaminhada pela mesa da Assembléia 
Constituinte ao Ministério da Viação 
e Obras Públicas. 

Em 30 de abril de ·1946. - Alfredo 
Sá, Presidente. - Novais Filho, Re· 
lator. - Gabriel Passos. - Segadas 
Via·na. 

Jorge Amado, de acôrdo com a con
clusão, achando, no entanto, que a 
única maneira de fixar o camponês 
à terra é lhe entregar a terra em que 
trabalha. - Daniel de Carvalho. 

INDICAÇÃO N.0 50, DE 1946 A QUE SE 
REFERE O PARECER 

Requeiro, por intermédio da Mesa 
da Assembléia, seja sugerido ao Poder 
Executivo a conclusão dâs rodovias: · 

a) Patos-Teixeira; 
b) Patos-Piancó-Misericórdia e Con ... · 

ceição; 
c) Cajazeiras-Jabotá e Bonito, tô

das no Estado da Paraíba. 

Justificação 
O apêlo contido no presente reque

rimento encontra plena justificath·a 
não apenas no seu aspecto econômico 
sen§.o, também, no que re:flete .. do 
ponto de vist a social e humano. 

A conclusão das referidas rodovias,. 
antigo e justificado anseio das popula
Ções dos Municípios em causa, se im:.. 
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p61) tê nfro lhe bastQ.:Sse a . ü il'C\.LTlS

.. ncià de serviço a. ·concluir, ~omo 
I\1edld.a tle proteção econôh1i.ca à t z.,. 
gião settãncjâ, na facilidade que ;·en:t 
t1.·àzm• à éircnlaç!in da sua riql..l?~n. 

agrfcola ~ ttn11S!H}éf.s dó romêl'cic. 

Nihgúém detconheee a fcrtilidt..de 
cto Mllnidpio de 'l'0iXeira., do vàb dó 
P~ancó. beni. como do extenso c-Heiro 
que são os vales e serrrts componfhtes 
dos mu.nicipios de Jatobá e ~ontto. 
Sabe-sé no entanto que a sua grande 
prcdução agrícola não pode ter e . .;,co:.l
m.ento normn1 e franca · por t'3lta ce 
estradas. 

:essé ihipedihlehto, sentido eln túdJ. 
á regÜio, tém tràzldo inc:iicttlriVei!) 
t'ltêjüf:tos tanto ao prodütoi' .écmo ao 
cõnsuttüdó1' - hàbitantes de zmut i=nrt=· 
pobrécida e onde é 11ntada a escr~3se:z 

dê gên·z1'ós alimentkiós . 

~~se é um a~peéto, igu!:llm;:ntc. sé
cial, da in:eiativa., avultadó no i1w• 
menta presente, p2ia éitcutistãnciá s<•,- , 
bida da irregUlaridade da êstãqão in~ 

vertlõsa. no · ccrl'Emté ah\f, n~qü~l"! 
rincão brasileiro. · 

A pi:-:car~etia1e ê.o ilivérfio dêst e ano 
rt.o sertão da P~aaíba tende a ptpdüzii· 
o coiihecido fchÔineno dá iüi~Éü'ação da . 
sua populaçao vâHdn, para cutl'~s pã-
rag2li.s. , 

Mas, êsse mc:..tc;:~a! . hum::u:o ê Ü! 

di~~ehsável· à sobrevl.võnd~~ dà r11'cb:h. 
economia sertaneja., hotá.dam:;nt::, pn 

pres~;;nte, quando, menos ir regulares fls 
chuvr,s caid3,s arrimam a pecn'ár' a f.' 

pro!Jic!l:nn s~fra tl.~:56dooira. 

E' ólivio quç a· c!edoc.u.üent0 d~;;;s .: 

gTUlJO de popuio.ç~. o afeta às co:thdto.f; 
ela c1.1ltura. algodc::ira. Dl4-m de o1.ür ;;:; 
IJ~e.iLli'0os Í}1Crf:1Tte,q à .. o·co~,rSr1eia de 
tS::o::J. o. 

A e.xc:::1.:ç:lo tl t.s. bbi;às etn a ;J:-êç'J 
vir!~. zvitn.r oa tfi.:;: les · ptét·gtos. 

Vale aind:1 sa1ír.i1t<U' que a p.;tlçfl.o 
v:;;1. o prossfguir:.:r-nt o de s~r\:1t;Gá pú

bli~:os inicbdas r. ~n 1!)32, deu a igt!!'n:is 
. I 

:•. ;:,:n~·.onas de- 1rü!h:1l'Es · d~ <!L"tizdto.';, 
f.i.te.st'ldos l)ilS obrD.s ciü~;t.n~te;); p:·::r;:•n .. 

t.emeh té sem utilidade e expostas a06 
. desgo,::t.es das íntempéi'ies. · 

Ocm're ainda Q\10 as ligaÇoés i·odo
Vtárias shger!dás coli1plet9.in Uih sis
t 3in::t de i·!lt~l.'-1\:lacões da €côho111ià 
l'Lti:al coin ó'utl'õs centios, cu.ja si~ril:n
CEü;ão c ini.pói tância vitàl não eseá;. 
rhH'ahi à visrw plahHicadch·a da ah
tiga I. F. O. C. S. 

sr ~ 1'11ésidêi1te: b l'E~querimehto que 
ora ~·11V1àrttos à Mesa; p"eio~ s~Us fl.m .. 
dattle·ntC:s €'CC·nôrrt1cos, Sôdái& é hU,. 
J.rl!H1'0·S, be.JI1. mi:té-te a cspé.Cial aten• 
ção clo Pçd~r Exe.cu.ti110 P.'ed-e-tal . . -
Jtdidüny Cdi'rveirb. ~José Jofity . ~e
P.:t:i'rtt. - tatu·.o. M 011. tet~eoto. ;.._ Lifto 
M c~chádo. -- Aélelm!i.r Róch!i. .....;..,;. J:Ja .. 
?10 ca.rd()~tl. -"-'- Jose lie ~órtm. ~ 
Ga.zeno Pedranht}. ..;_; Etêlvi'itb Li1M; -
Café Filho; - Olin.to Alves. ...... Juftô 
Nóbrega. - Oscar Carn~irn . -'- Costa 
Pôrto. -- Jo~é Fontes .Rontero. -
Góis Monteiro. Osmár Smàrt Pi-
res. · · 

. I 

I!~D:Í:CAÇÃO N. 0 ó2 A, DE 1946 

Indica cw Patim• Exécu.H?.>o a 
necess1dàdé de re(ijusUt1; os ven
cimentos, aposentadorias e 2Jen
sõôi iios jun~zonário~ estaciiul.is, e 
cor..tri'::iuição C.as rtut·arquias. 

A comi2slo de e;3tütlo dâs · ituiica-. 
c,Dt·s, estn.ndo de acôi'do ccn.'h oo fun
tle.m~mtos da pt2ssnt~; 'quais Bão o 
dt•'r.do cu~to da vida errt hG!iisd pal~ 

üa qu;:,drs. ata<; L nio têm duvidá e111 
concol'r1ar que ao pod11r exccttti'Vó s~
ja st1ge::iê.o faz~i· lír:.1n recmt1eht5.a~;.~o 

· ~;cs int~r,: ::-::>. ':orr::: ncs E.:;taQóS. é g~;;. 

V!::i'l1::..d.orrs ci. ~~ T e:-1·itórios, no s0nt~c1.o 

de exnmirüuem os vcndmentss. ttne 
j)crc.el?P.Wt os fü~ldr.>i:,átio:; ezt?.duais, 
}Tlll":tic·ÍlJ0 l"" e •l!'lS '""t"'-""'1;..,., t'n· nl'Ll"~ ' ~ ..... L.J. !. • Ct- ·' '-' ::.... C",t.,. II!.W:.lç.;._ r, ~'\~\· C, ;,. ~.M, o ... -

'\•e ::ti~0:'lcn1:.n.c~~; :~ ~· n:f()rmado~; p~n·~ os 
·m2lhore.r e n;:l :l:~•l t.<::t, de acõrcto con't 
[lS m;c~~sck(a c.Ics c d1ficuld.a.de~ atuai:.; 
e com o3 recurso9 fin~.hc:iro~ c:~ c:.'\.c1?. 
mnn c~ ·2~~r,s erttií.lr"t1cs. 

~ ·~ ,,., ,j· '" s c·. ,.:l"""'·~··r"'no:o e· .w.. a·: ,.,<i ""'h I' o .. _ .;~ ..... c · .:.. '·-' .. u .• "r ... _, ;. . ._. , · u.J. \A. C 1.!..1. ..... -

r1c 1~14(! .· -=- Alf~crto . $(! , Pt'2~1r.TcrtH~ b 
r·! ~·.~ · .• ~l:"'•.> ""-- . . , . . 0· ;"ri<> A <rl iur,.. ...., G·;,:,..1i.J-~,.2ir~í ... ....... . v c • :.i .. . 4 . : • • • •• ""'u. .r L'.. • ...... 

~, .. ,~,,., 
I , .. ~ 'V\.(•,. 

Nmjrtzs t ·: :J:.a. ~ segcutétii 
l)(.r.nieZ ele ca.f''iJtdiw. 

. ' 
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iWbtc~~A'tl N~ t 52; .bl!: . 194~, A Q'tlE S! 
REFERE O PARECF.R: 

Atéhdctidô a qu~ os Estados, vir
tünlr.rlertte, se encoiltral\1 éi11 regime 
tM lnté~:vért~ão fed~ral; st1stjêrtso, poi· 
êsse modo, sua capacidade de se ge:.. 
ve11lãreifi .!>oi' si hl.estl1os; 

Atêndendo a que essa situaÇão per
düftàrâ. por aigutn tempo; consideran
do•se que só apÓs a promulgação da. 
Oohstttuiçâo será fixada data pal'a n.s 
eleições que reintegrarão aquelas cfr"' 
cühMrlê9és etrt regi lhe de a utoiloniia; 

Atendendo a que o Govêrno federal, 
le"Vando ein conta a. 'alarmante eleva
çito do custo de vida no territóli-o da 
ltepu'õlieà, â·E>cfetou recente aume11tó 
dos vencimentos dos fuhcio,nários pú., 
bllcêS, sâhciO.rtartdo êsse aumento em 
c·orreospoi.rdênci& com a. real ele'Và~ão 
dos preços d!a<s utilidades hec"êssári-as à 
vida; . · 

At~ntlêfido 1t qtiê é de verdadeil'tt 
miséi'i~ a ~ituacão. tlà gtàhde ma.ssa 
dês fU.rtcitn1áriós estádnaís; 

Atendendo a que sofrem as conse
qüências fio aumento vertiginoso do 
~ustó ':cte vidà tántó os · funcicnãrios 
feaerais êómô os esta.'duais e 111uni

cipais; 

At~n1cl1do a que o mesmo ato qu€.: 
clet;retou o aumento d-os vencimentos 
dos funcion§J·ics fedehüs, o fêz quan .. 
tô ~os àposehtados das autaxquias; 

Atertdêntlo a. ~uc . o P~·esidente · da 
:R·~pübu.·êtt ttcu-mulá., no pte::;únte, €,15 

íun'çõzs de Iegiplsdot• ordil1'trio; 

Indico q'Ue Aasern~l21a N acio"noJ 
Có!istitúinte manifeste ao Poder Exc-

. cuthó à n:~cessiC:à;Cle , urgente, de t êa ... 
jusbr os vencimcntGs, apo3cnbd.m:i::s 
ê pei1t ães dos runcjcné,rias ·cst :'..du::üs, 
·1nünidp9..is -e ·dos 'cont ribui:ntc3 ôrrs r:.u
L1.rqt1~.·j_·s , -r..s ·co'na~;:vós ·ce Vi da cN,c 
~êí'V1!'án\ <.1~ ·base à ó Deu:.:cto ele au
h\tnt'<' -d-e:':' vth<:i:':tl~i:tos <.1 0.s setví::to
~'és 1\-:.'dcr~LL\ uw:.~-. ~~nc1o· :::;0 a n-:.ef:ma 
trJ;-rb t;bc 1~>::l1c'D. c::1 !J'tl ü ~·~tr·s úLilY:03. 

I.íifi)!cAÇÃo .tf.O 00 A, Drl 194$ 

Sugere ao Poder ~:tec:uHvo to·r
nát exlensivos aos oficiais é praças 
da 'FEB portadores de meãáíhàs 
de guerra oit de campanha; e que 
estejam condenados ott processa
dos, os beneficios constan-tes tUI 
Decreto n,o 20; OS2, ·ffe 1945. 

A i11él.ica'Cão i1úmé1'ó 55, cujo Pii"' 
.111eiro signatãtio é o üustí:e sel1ad~r 
H~tmilton :N'ogueirá., reqtté1.' que · :se.1a 
sugei'ida ao l?oder Exeentivo a segt\in"' 
te medida: 

a) Totnár exte:nsivós aos bficiais e 
praças da .l:',EB, portador~s de meda
lhas de guerra ou de catnpanha; que 
estejam conde:nados ou processàdOS 
por ações anteriQres· à ·sua pal.·tic:ipa• 

·ção rta cainpanha italiana, os JJenen .. 
cios c-onstantes do Decreto n.0 20 .. 082, 
de 3 .. 12-45, que cortcedeu ittüulto aos 
crimeG praticados na. ItéJia; 

ou e11tão: 
b) T01'nar ampla, isto "é, sém a li· 

mitação de "pena máxhna de 2 a nós" . 
a Anistia concedida 11elo becreto•l2 ~ 

numero 7.:769 qUe E·e l''efere a d e·litcs 
ilnputádoa ante·s do e1nbarque para a 
f{ner l:a. 

Nos conside1·andcs coh1 que just ifi* 
c~m a l.n:dicação, ·os seus autores f-a
zem hcréar que poucos fo!J:am os b2ncfi .. 
dados pelo· becreto .. lei 1)..0 7. 7B~ . j á 
qne tnuito t al'ó's ~io ·os crimes cuja 
pena n:g,o 'ex-ceda de dois anes. E ~u~ 
s2,o m:uité·S o~s 'fX ... ln tegtant.es da F JiiB , 
po:;:ta·d~res de medalhas :ele guer;ru e 
de campanha, qtrt estão condenadas 
ou respoi1denll.o a procss.so por d:;Etos 
cometic1os ant2s da partida p a::a a 
fr ::ntc de batl:'.l~:m . 

!'l.. indics.ção me:c.ece tôda a si11'lp~~U.a • 
Os combat ent es da F EB, que Iut:u:nn 
ccntra o n:1zi~t'asdsl11o e ele-varam t§.o 
a lto o n em;; glorioso do ·Exército b!'a
sileiro, d2vsm msre~2r do no~ <;o ·g ,:-J~ 

vê2.·no. a rn6i:im a s:Jli:;it ude. Awt2Ies 
cme c0meter ;:;.r.1 delitos ant(:s d~ p J.r 
Úl· p2-r::t a Itálit'., D.'ntes de viver a 
cxpc.ri~nt;ia n eva e .'dramática da 
1_;u:;r:t~, an tes d e ,i ê:;:·t !' P. S su :1s ·viâas 
~i. s~1·vl~ó dn. P átJ.'ia . bem m~1·cce!~1 a 
àTüs ti à rec1~_i'l:b..da. Temos q tte Cbi1'Vit 



-300-

em que · a campanha na qual se viram 
empenhados, lutando pela liberdade p 
pela democracia contra as fôrças do 
mal incarnadas no nazi-fascismo, deve 
ter sido. para· êles a melhor ·lição no 
sentido de uma completa regeneração. 
Nenhum homem atravessa impun·e
mente uma guerra, sem que seus sen
timentos sofram ao contato com a 
campanha, Devemos esperar e a~N
clitai' que tenham aprendido na guerra 
o verdadeiro valor do bem e do mal 
aquêlE$ que, por qualquer motivo, ha
'Viani cometido delitos· antes de parti:. 
E isso aplica-se não somente aos que 
se sobressaíram durante a campanha. 
como a, todos os ex-combatentes. 

Parece-me qt!e a única resssJva a 
fazer à· indicaç~~o é exatamente ~10 

que ela tem de r-sstritiva. Por que Eó 
beneficiar aos que são portadores ele 
medalhas e condecorações? Pode-se 
dizer que êsse seria um justo prêmio 
ao . seu maior heroismo. Mas o prêmio 
a êsse heroismo fora do comu

1
m já 

éles o tiveram com as medalhas e 
condecorações. O prêmio da ai1istia 
deve. ser concedido a todos os ex··com
batentes antes processados e · con

1
dcna

dos. ·Todos êles honraram na Europa 
o nome da Pátria. Sou, assim de pa
recer que a in.dicação deve ser ap;,·,..l
vada com a seguinte reda.ção: 

Tornar extensivo_ aos Oficiais e p:·a
ças da FEB · que estejam condenados 
ou processados por ações anteriores à 
sua participação na campanha italia
na; os benei'ícios constantes do Dt~creto 

número 20.082, de 3-12-45, que· con
cedeu indulto aos. crimes praticados 
na Itália. 

Jorge Amado, R elator. -Alfredo Sá 
Presii·en te. · - Ga.briel Passos. 
Novais Filho. - Segadas Viana. -
DanieZ de Carvalho. 

I~~DICA(]ÃO N.0 55, DE 1946, A QUE SE 

REFERE O PARECER: 

· Considerando que: 
a) O Decreto-lei n.0 7. 769 de 23 de 

julho de 1945 concedeu anisti~ ao~ 
militares integrantes da FEB que, nos 
têrmos do Decreto n.0 6. 651 de 30 de 
junho de 1944~ respondiam a. proces· 

sos, cujo máximo de · pena ·~omi~ttda 
é de 2 anos. · 

b) Devido a esta restriÇão, pOucos 
foram os benefíc~os, pois no ·. Có'digo 
Penal · Militar, ratos , são· os crimes 
cuja pena máxima ~1ão excede de: 2 
anos. . 

c) Existem muitos ex-integrantes da 
FEB, possuidores de medalhàs . de 
guerra e de campanha e' com citações 
pelos relevantzs s€Í'viÇos prestades à 
Pátt:ia, respondendo a processo·. uns, 
condenados outros, por açõe~ que lhes 
são imputadas, anteriores à sua. pai'· 
tid.a para a guerra, · e, não compreen
didas no Decreto-lei n.0 6.651. · . . 

d)' E' dever da Pátria premiar · a. 
'todos os seus filhos que tanto e t·ão 
alto elevaram o · nome do Brasil .· no 
conceito elas Nações. 

e) Restituídos êsses homens à famí-
lia depois de uma guerra dura e cru· 
enta, onde. arriscando ·a vida porta
ram-se como verd~deiros patriotas·, 
precisam e merec~ni seus lares, tran
quilidade, e, não é justo que lhes: volte 

· a aflição por atos anteriores ao gran
de serviço prestado à nação e ao 
mundo. 

/) O Decreto número 20. 032 de 3 de 
dezembro de 1945 concedeu ; indulto 
a "Oficiais e praças que como parte 
integr~.nte da FEB, na Itália, coxile .. 
t eram crime que ni o o de homicídio 
doloso ou deserÇão para o· inimigo" 
estendendo êste ' benefício até a civis 
italianos condenados pela Justiça Mi
litar Ex1Jedicionária . 

g) Nã.Õ é justo tratar ·com maior 
rigor os expedicionários que,. embora 
tenham antes cometido infrações, ti .. 
veram durante a campanha' na Itália~ 
a brilhante atuação tão conhecida e, 
louvada sem restrição . 
h) E' ·justo e equitativo estender a 

todos os integnmtes na FEB os be.;. 
nefícios que o Poder Público julgou 
por bem Decretar. 

Requeremos; que por intermédio da 
D.D. mesa, seja alvitrado · ao Exmo. 
Senhor Presidente da República, 

a) ·Tornar extensivos aos Oficiais e. 
praças da FEB, portadores de mecb-:
Jhas de guerra ou de campanha, que 
estejam condenados · ou processados 
por ações anteriores à sua participa.• 
ção na campanha italiana, os benef1• 
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elos· constanws do Decreto n.o 20. 082, 
de · 3-12-945, que . concedeu indulto aos 
crimes praticados na Itália. 

ou então.,.· . . 
b) Tornar ampla, isto é, sem a li

nútação de. "pena máxima de 2 anos", 
a ·Anistia concedida pelo Decreto-lei . 
n.0 7. 769, de. 23-7-945, que se refere 
a delitos imputados antes do embar
que para a guerra. 
· Cfl.~ital Federal, 29 de abril de 1946. 
- Hamilton Nogueira. Otávio 
Jfangabeira. _:_ Medeiros Neto. - A1·
·gemim Figueiredo.- Aluízio Alves. 
Mota :ryeto. _._ Dorningos Velasco. 
Galena Paranhos. - José Leomtl. -

. Janduhy Carneiro, - Osmar àe 
llquino. - Osório Tuiutí. -· Tomas 
Pontes. - Prado K elly •. - Flores da 
Cunha. - A.gostinh.o Monteiro. 
Phelipe Balbi. - Jorge Arnado. 
Anu.indo Fontes. - Café Filho. 
E1·at;to Gaertner. - Agost.ínho Oli
veira. - Adalberto Ribe.iro. - Er
nani Alves. - Plínio Lessu. - !viu .. 
nhoz· da Rocha 

O SR. PRESIDENTE- Está finda 
q, leitura do expedi-ente. 

. Srs·.. Representantes, a sessão de 
hoj-e é consagrada à comemoração do 
1.0 ' aniVersáriCh da Vitória das· IÍa~ÕeS 
uni.das. 
.- Tem a- palavrà o Sr~ Rui Almeida, 

primeiro orador inscrito. 

· O SR. RUI ALMEIDA (lê . o seguin
ae discurso~ - Sr. Presidente, i3e
lihores Re:presentantes: Hoje, dia de 
festa Universal, podemos orgulhar-nos 
de nossa colaboração de sangue no 
maioi· conflito arnÚtdo registrado na 
História, .e tlo qual a Humanidade, 
qUasé aniquilada pela sanha . nipo-na-

·. zi-fascista; se 'levanta revigorada e 
apta para reagir, em faca dos ensina
n;tentos ,da grande luta, contra tudo c 
contra todos que queiram; imp-edi-la 
de tornar o homem mtis h~~1ano c a 
s-ociedade mais capaz de empre-end-er 
a. transformação de fundo econômico 

· e social ·por que passou o mundo, 
transformação para a qual colabora
mos com o sangue de nossa g-ente, 
ombro a ombro com os nossos irmãos 
das nações unidas, a quem prest,amos, 
também, o culto de . nossa admiração 
e: de nosso ~·es.ueito. 

O Bra-sil Mm mantido em sua. poo. 
lftica internacional, como linha per~ 

ma1iente, resultante de nossa índole, 
a tradição de País pacífico, intrari
sig·ente, porém, no respeito ao cum- . 
primento da palavra empenhada, ain
da que se sujeitando a tôdas as· con
.::eqiiências, sej.a,m quais forem os es
forços e os sa~rifícios a yenc-er. 
· Nunca se empenhou em guerras, 
fôssem elas de conquist9. ou imperia .. 
listas, porque em tôdas sempre c:::fen
d·eu o direito de ser livre e. respeita
do, ·repelindo com altivêz as ameaças 
e com bravura as agressões. · 

•rradicionalmente, sempre foi ativo 
praticar.' da. :r - 1·rt:~9. cristã de bo!ll 
vizinho, e, por isso, jamais deixou de 
fic;1r ao -lado das nações da generosa 
família amer:::::tna. , 

E ago:r:- mais uma vez envolvirl') 
no conflito mundial, cujo colàpso mi
litar hoje festejamos em seu primei· 
ro aniversário, nada mais praticamos 
do que a política que sempre nos tra
çamos, quando repelimc- o agress0r 
arrogante que, confiante de sua fôrça 
militarmente organizada para o so~ 
nho da conquista do mundo, invest:.::. 
covarde e traiçoeiramente, contra a 
sublime_ . Democracia ianque, . e; log() 
depois, contra nossas naus de comér
cio pacífico, em águas t-erritoriais .. · :r.a
sileiras e a poucas milhas de nosso u ... 
toral. 

Ac·eitamos o d·esafio, e, ao lado do 
mundo civilizado q1,1e se levantou como 
üm só bloco contra os bárb9.rC":S mo
dernos, ajuda~os a conduzir as ope
ruções rnilitarr..; a r;eu feliz término 
que hoje reme!l1oramos com justo or
gulho e inco·ltida satisfação. 

Vencedor€s, m:.::~ mais · : .. ~lquista

mos senão n direito de viver, ',ara 
cultuar o que simboliza o grandioso 
monumento que erguido no vestíbulo 

. da Pátria do arrojado general \ ''·
tel!b:;rger, destemeroso e bravo cabo 
de g- ~rra, sob cujo comando su~--- · · 
lutaram os heróicos soldados do Gene
ral :rvrascarenhas de Morais, monu
mento · que é hem o símbolo dos alt
seios dos permanentes ideais d~ nos
sa ge- ··: : a liberdàd~. 

E êste foi o nosso boletim de guerra: 
o Direito de viver livres numa soci-e
dade de 1jovos livres. 



11 ~1 ·irft!Uai li conquista: já pelas 
dttwutdades natunt1s do forte mode~ 
lado da zona de operações militares, 
já pela excelência da organizaçs.o e 
preparo milita1· de nossos inimigos de 
hi muito exercitados e perfeitamente 
instalados em terreno prévia e forte
mente organizado. 

E difícil foi, também, a vitóriv,, pois 
éramos um punha-do de homens __. 
pouco mais de uma divisão de nosso 
Exército...,..,.. acom.panhada de elementos 
indispensáveis de 11ossa destemerosa 
F. A. B. 

E tal era a fôrça de nosso ideal, a 
alimentar a fé pela causa defendida, 
que temos a consciência de bem com~ 
preendirlas as palavras do valoroso 
leader inglês: nunca · tantos, deveram 
tanto a. tão poucos. 

A melhor homenagem que podemos 
prestar aos nossos irmãos que tom
baram nos campos de batalha c aos 

.q.ue de lá tornaram cobertos de glórias, 
é continuarmos lutando na defesa da 
Democracia; na compreensão de que 
os interêsses da naci<malidade 'ctevem 
pairar a;cima de nossas questões par
tidárias; é darmos exemplo dt~ des
prendimento, para que a Naçãp, que 
nos olha confiante, longe de :;e de~ 

cepcional' com os nossos atos, sinta-se 
ampara-da e prestig'ia.da por es1;a As
.sembléia, exemplo vivo do arraigaria 
€,SlJll'ito d8ll10Cl'átiC0 de nosso I pQ:\TQ. 

Tudo façamos para que nossq es~ 

fõ:·ço, todo êle seja volta,do para o 
bem, da g:rande família brapileira, 
onde se não conh~çam diferencas de 
cê~·. ele crenças religiosas e poÚticas~ 

Q:rc desta Casa saia, irradiante de 
l~z. a Oo,nstituição de nossa 

1 

terra, 
Carta Magna que seja bem digna do 
sa·c:-ific:o daqu.eles que, lá fo:r'·a, lu~ 
taram e to~1J.::1a:;:a~n, tenclo na r:~ina 

impressa a imagem da Pátria, Pátria 
cwe êles so!ll1?.ram g;:-nn.Ge, e que 
r,~ :r,,. rro:-'o,... <>in a.·., devpmo's to·•·nfl '" 1 • . \..oV-0.1 -4,;.1 • • _, t.~- •'"' ~, .._. . ~ ,...\1-~IA. , 

p:J.:a senncs c:t;gncs de t:c:::sos l1:le~:óis. 
Qur nfro t::r:hsmos a p:::-eo::aD::t~."lo 

' I ... ·" 

;.-. t~Jjalt ~: -~ ·:.1a e a Pé.r:tu.er:c'3 qi1.e nvs 
l1tlrtY ~.l~a:{t_. d.c ~J.llc:~ ~~t.~Çal- nc :: ~:c- 3 ar1_
\-c ::: .=:t~, .. · i~;·:i rHJ~ i~ .. ~~~~, t'1~.gf!.OS tsr}.OS, fl8 

:'.:. ·: .. ~:::; t!<:~r·--~i
1

~ D c C~c n.oss~ ~C~tt ~unr.::.:.'lt~. ; 

r~o:-;:fi.l2 n2.o ncs d0n~~os esquzcer de 
qu~ são éle.s , t ::.mbém, le-gitimas rc
pre::;enkwte.s da !•Tação e que c1esejamt 

como todos nós, a gl-andeza e .. 
prosperidade do Brasil. 

Fujamos da demagQgia e das re
taliações pessoais, que só nos dimi
nuem e nos enfraquecem. 

Sejamos justos e impessoais em. 
nossas afirmações, porque, acima de 
nós, de nossos interêsscs pessoais, es; 
tão os interêsses da coletiVidade de 
que aqui somo.s os mais legítimos 
delegooos. 

Não est.abelecamos distincões de 
classes, porque tÓdos os que trá:balham 
devem ser di.gnos de noss9, veneração 
e de nosso aprêço. 

Erripreguemos todo nosso esfôrço, 
t6da nossa inteligência, too.a nossa 
capaeid?.de de trabalho e de 1·acio~ 

cínio, para que a futm·a Constituição 
Brasileu·a ampare nossas conquistas · 
de povo civíliza,do e culto e que de~ 
fenda realmente o <JJreito dos . que 
t1·nbalham nos ·campos e nas cidades, 
nos Htbm:atórios e nas ofic!nas, nos 
navios e nos quartéis, porque só êles 
cc).!.~titu3m a grandeza e a glória do 
Brasil. (Palmas. Muito bem; muito 
1;Jern. O orado1' é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a pa-
lavra o Senhor Berto Vondé. · · 

O SR. BERTO CONDÉ - Sr. Pre
sidente: designado pelít bancada de 
Par~ido 'J:rabalhista Brasileiro, ocupe 
a tr1buna para tomar paJl'te nas home
nagens d;;sta Assembléia, já de per~si, 
justiíicadas de antemão, por motive 
do primeiro aniversário. da vitória das 
armas d8.S I-rações Unidas contra G 
blo~co, o chamado "·ei:ro", da~uel;;s que 
através de doutrinas sem dúvida trans
vhdas e lnassimiláveis na etapa da 
civiliz9.,çfio hodierna, l.:.nçaram o mun
do, pela segunda vez no século pre
sente, à mais horrenda das batalhaE 
·a que já se assistiu. 

Faço-o verdadeiràmente comovidc 
::tli.te a gra.nà::;za. da. mi.!!são d-e que fuj 
incun;bi-do, e pela con:::ci.êEcia da p2-
quei:·~Z d·e m:inha palà-vra. (lvr.7o 
apci~ clo.) 

Ni'í.J sei f-e àevo di.r.er à ilustl'~ As~ 

~:;smhKiu O o :irn;n~lso . de júbilo e entu
f~JZt;;Dvl cr~ie l!lo . empolga como ~ 

t.I.Uantc:> aDoin~;::,nJnram o cks·em:out:r 
do::; nc:aa tec::n:ent c:.;, n est[';. hera. C;m que 
vemos cess:.da a r.r..étralha, depois d!: 
r>.compan.harmos, com a.nsiedade e t:ds- · 
tez a, a destruição de túdas as. conqut;;;. 
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ta_, htün~nas, du~ante a eequencia de 
anos -de güerra; ou se devo aludir a 
respcnsa.bilidade, que tr..mbém .sen
tilnosí de agradecer, de maneira den:.. 
nitiva, construtiva e v~tdadeir~vnc~E~e 

remuneradora, aos heróis das N açõe.s 
que se lançaram con~ra a tinmia, em 
&8.crifkíos, €m esforços, em der-es e em 
prejuízos ~ofridos em conjunto. 

Não sei se deva,· de preferência, s.do
tar o segundo cri,té:d.o; porque; efet!~ 
vamente, nã::> b8-sta manifestarmos acs 
irmãos sacrificados 'em luta titânica o 
nosso entusiasrno pela sua bravura. 
Não basta reverenciarmos a mernória 
de todos êlos, com a D0Sf!':t gratidáo 
iú1ori·edoura, eis que cada qual tinha, ' 
Do momento do sacrifício, meta scgu
xa, fil1a1idade irremovívei. 

Cada um oferecia a vida em holo
causto à regeneraçã.o dos costillnes da 
sociedade humane,; cada o.ual sacrifi
cava o sangue, a existência, por diRs 
melhores, para aquêles que de:fendi?.m 
à custa da nrópria morte. Mais do 
que .reverenciá-los, 'mah do que ma
nifestar-lhes a nossa gratidf.o, deve
mos tê-los conchegados a nós, presen~ 
tss nesta hora em que os homenagea
mos, afirmando que nos acompanham 
em n.oRsos passos e que S:':'ntimos a 
gtandeza do seu sacrifí.:;io, obedecendo, 
como se fôra uma ordem, .à vontade, 
por todos êles expressada, de melhc· 
res dias . para a Htmlanidade ~ 

Sim; devemos dizer-lhes que com~ 
preenclemos quanto a época desta úl
tima campanha se diferencia bastan
te da decorrida entre 1914 e 1918; 
cumpre-nós asseverar-lhes que, atra
vés do sacrifício último, aprendemos 
que, ontem; a luta dos homens em 
pela reconquista das suas afirmaçõe:J 
de liberdade e estrutu1:a · social, que a 
epopéia dos heróis dé 1914-13 visavn 
a restauração de uma sociedade que 
êles julgavam d!gna, honrada, hones
ta, capaz de subsistir; ao passo que a 
imolacão dos ccmba.t-entes de 1939-45 
fui a ~dos que reconheceram não ter 
sido a abnégação anterior suficient~ 
pal~a conduzir os homens à necessá
ria remodelação, e mantença ' de · .sua 
dignid~de. Sabemos, hoje, que não foi 
pàra remodelar-nos nem reconstruir 
a sociedade que êles se sacrificaram, 
mas~ de fato, na vel.·dade, para cons-

tmir a sociedade de amanhã, aquela. 
que sonharam e dentro -da qual, ,sa .. 
tisfazendo-se às aspirações justas de 
todos os homens, não ms!s hav·erã oca
sião para embates dolorosos, qunl 
nquêle a que assistimos. 

Em verdade, são os dzsaju.."tes eco .. 
nômicos, as insatisfações de todos os 
momentos, ql.ie prei:Xlram o caldll de 
cultura das guerras; e nós queremos 
reve1·endar nossos hel·éis, afirmanclo
Ihes que, à sua lembi·ançrt~ havemos 
de retir~l' a sentinela negra da zm:rrR, 
do seu pôsto de guarda ele uma paz 
fictícia, não 'dur~donra. Façamos ~.I 

reforma, pcrque só com ela atfng1te
mos a idealio.ade daqueles que se Sá ... 
Cl'ificaram por nós! (Muito bem! Pca
mat.) 

O· SR. PR:EBJDENTE' - 'rem ~ 

palavra o · Senhol' AI v-aro n'.h:a. 
O SR. ÁLVARO MAIA (Lê o se

guinte .. d-iscu,·so) : Senhor Presidente. 
Ssnhores Constituintes: Exatam~nt~ 

há um ano, poucos dias após o cres
püscu1o, que f€chou os oihos m?..teria,is 
à e · Fra11klin Delano ' Roosevelt, em 
cuja vida arrieram os princípios for
jJdos na estátua élt.. Liberdade, hou
ve. em tôdas as latitudes, abrangendo 
pDvos livres· e. coloniais, il.:n hlu.sto. de 
supremo desafogo, arrastando as con
ciênci3,s em gratidão aos milhões de 
sacrificados às maiores b~talh~ da 
todos os tempcs, não apenas pzh c~c

fesa de pátrbs isolà·das, m.as pelo;; 
imp2rativos universais da Dzmo-cra
ci:;;.,. As legiões nazjstas ruir::;.n1, a im· 
petos de metralha e fogo, com a en
tmda dos exércitos das Naçõ~s UnidP..s 
em Berlim, rest:1nclo apenas o Orient·2. 
cujos redutos os ~stados Unidos iriam 
dest!'uir, dois meses apó3, p~;la maicr 
descoberta bélica dêstes di2.s. !<,ato!'; 
de ontem e de hoje, conhecidos em 
linhas ge:-::tis, pelas p:·óprias crianç2.s. 
não há neés.~sidade de rsmemorá-los 
aqui - a não ser pe1a: homenagem 
e €·ntusiasmo aos que sou~e:ram mor
n:r e porque nos cumpre arrancr.r des
sa h sc::.tombe os en3~11amentos pet a a 
construção e a e.strutmação do "mun
dó das quatro libel'dades. Ainda não 
volveram os anos~ comuns as glol·i
ficações históricas, -- e já as gera
ções rememoram 7 por exemplos vi· 
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vos, o.s dias em ·que · os homens, se 
' dividiram em colunas bem acentuada 
com a mentalidade medieval, agrava
da pelas ·Uasfêmias somb:::-ias de Nie-

. tzche, de um mundo pau-germânico, 
pan-romano, pau-nipônico, agora en
curralados na derrota, e com a mzn
talidade inundada pelas conéntes 
cristalinas, que emanam, nimbadas 
de luz, do envangellário democrático. 

Rememoram os holocaustos e a co
ragêíri. que sé desenrolaram, com ::t. 
destruição de ciclones, em todos os 
pontos, ·mesmo em linhas longínquas, 
afogadas no Pacifico. I'{ão somente o 
homem, mas a inteligência do homem, 
pela mecânica, a física e a química, 
aplicadas à ciência milita1·, azticula
rani proce.ssos quase divinatórics de 
luta do homem moderno, acoima·do 
de .exclusivista, não havi::>.m desapare
cido os predicamentos de exaltad~ 

reação, porque viu a r.me:aça contra 
a , liberd? 'i e, - · e comba.teu entre os 
espaços, acima das nuvens, localizan
do os adversários na escuridão, ria ter
ra. e nas furnas subterrânéas, erJ.tr-e os 

, . I 
cumes e . sob os mares, em todos os 
céus ·e continentes, até então 1nunca 
atingidos' pela guerra. . 

. . 
Passada a tempestade de. fogo e 

saiJ,gue, após a imolação de ·milhões, e 
pela vitória . das Nações Unidas, en
t~~ as quais se incluiu o Brasif, pela 
eficiente cooperação de soldados, que 
. . . I 

desfrald~ram a ba11deira adole;scente 
do sol e dos trópicos no berço do mun
do latino, nós nos 'curvamos ant~e ê3se 
passado· ain~::t . novo, ;,__ e concluimos 
que a guerra não findou inteira:ment·e, 
porque permanece o conflito 

1

esp:iri
tual entre os que p1·etendem dominar 
e os que pretendem libertar o homem. 
Continuam os tremendos cm1flitos d.a 

. rétaguarda, não ma,is entre band-3ir~s 

diferentes, mas entre os que se ab::-i
gâm à. sombra. da mesrrta b3.l1deira, 
perturbados e embebedados pela ascen
ção de um mundo, novo distribuidor de 
jgual justiça entre os homens. R~epetc~ 

sé. nos em~nícios e nos lares, alie a r.on-1. 
é de meditação.' Já se mecl.itÕu p1Uito 
A hora é de inteligência e renúncia, 
haurida na . angústia dos governantes 
e ·das massas, que se antepõem aos in
terêsses individuais, anulados pela sal
vação · coletiva. 

Senhor Presidente: · D~sfilam., ::nas 
ruas de Londres e em outras capi-tais, 
os mesmos soldados e generais q·ue Pi.l
deram cristalizar, nos combates, · o Oia 
ela Vitória, erguendo os mesmos · pa
vilhões; ouvem as vozes que ditaram. 
as ordens para as operações, vêm . os 
l'ostos vincados por aquelas Jembrap.
ças heróicas. Os homens .haviam re
montado à condição de tit·3.11S, r.evivep
do a~ fábulas prodigiosas só .açlmitiq,a::; 
na imaginação. 

O Brasil, pela figura de Zenóbio .da 
Costa .e . de seus comandados, também 
desfila, consciente de que se defenden 
e defendeu as conquis'Gas cristãs do 
mundo, não em discussões estéreis, 
mas no fragor dos canhon-eios. 

Glória ao Brasil e ao seu Exército, 
glória. às Nações , Unid~3, glórb.' ao3 
chefes, , técnicos e soldados que organi
zaram, entre os que.is o General 
liJurico Gaspar Dutra, Presidente da 
República. 

Um ano transcorreu; milhões de ho
mens escoam p.ara os' campos e. fábri
cas; as belonaves foram ·· acorrentadas 
pacificamente aos cáis, os aviões pas
saram a figurar em· linhas ·comerciais; 
e ainda se . não venceu a guerra da 
paz. As nações · estiveram unidas· em 
fi"ente ao perigo; os homens não estão 
convel1ientemente unidos, ·julgando 
muitos que foi afastndo o perigo. Ê o 
entrechoque de princípios egoístas~ sem 
apoio nà renovação jurídica su~verti
dos , criminosa :ou ilusàriamente · pelo;; 
retardatários do direito, que não .q~e
reni vêr ou aceitar os. horizontes .imor
tais que . amanheceram ,para· a ~eden
ção humana, ::;ina1f..i.1do, t~d t:>:n:Jo, :?.: i~~

~e socialista - a nova democracia yi
tali~ada na vitsJizaçfi,o das massas, 
na satisfaçáo das suas n·ecessido,q_es, . no 
amparo do indivíduo, porque não pode 
haver. tranquilidade de minoria na in
tranquilicl.acle dns maiorias, nem seg1J
rança. de guvêrno em ·insegurança · po·· 
pular. E tão verdadeira se afigura. a 
assertiva, ql~e item todas as fôrças (hL 
gue:r.ra, arngimentadas ·absurdanien ~e 
para a injustiça, poderiam fortal-ecer c 
garantir leis e tratados falsos: .. a. ga
rantia emana da pureza que 'os. a~·ti
cula e co::lifica, da equanimidade ·que 
as movimenta e impulsiona. A lei não 
pode ser um cómplexo de palavras, 
como dísticos védicos: não pode ace-



'- 313-

. na.l" mirágens irrealizáveis - prometer 
e · hão cumprir; acenar com a fartu
ra· c. não dar pão, falar em liberdade e 
mostrar prisões. · Nunca, e hoje mais 
do que nurica, os govêrnos, as sei- . 
tas; ·os . · ·partidos podem ·resistir 
ou viver na into}erância e no obs
curantismo. 

Sr. Presidente: · Os heróis da Vi
tória ·desfilam pelas ruas embandei
ra.das, . cobertos de flôres e aplauso5, 
justame:nte conquistados, sob o tre
P,i<;lar dé motQires de tanques e· aviões, 
porém sobem a tamanho número os 
milhõés de ·vencid-os que : o seu peso 
atra.v,anca . o ro·dar dos ·car:~;os de 
guerra. 

Passad-a essa onda luminosa e 
triUll!fante, uma interrogação . de· me
lancolia .' aflora em mil:liões de com• 
batentes~ generais ou siJ,nples solda-· 
(los, em milhões de civis, indus·triais ou 
operários, não tanto pelos que se 
foram, . mas pelos que ·fical'lam com 
a herança . de continuar a . huma.ni
dB:-de sob. tantos .éscomoros materiais 
e .morl:!-iS. Não é ·. pos~ivel enaltecer a 
viÇla. .e · pr·egoar a matança, inyocar 
a Deus .. e considerá-lo sectário dos 
próprios instintos, falar em li'berdade 
e , agr~dir. o pens.amento alheio, .~la 

imolação da pena . ou da tribuna. 
O . Dia da Vitória ·demonstra, mais 
~a · vez, . que ' só um principado 
eterno resiste · às · c~nvulsões . m~is 
atrózes . - o da· liberdade . firmado 
no direito. Recordamos a rend~ção 
total em Retms, o colapso germânico 
em Berlim, ·com o · golpe ·. de . miseri
córdià vibrado pelas ·tropas · soviéti
cas, marchando em "Un-ter .den Lin
·den"; - associamo-nos às r'eco.rda..çÕes 
de milhares d·e· combatentes, de povos 
livres, libertos ou escravizados; re
passam, . aos nossos olllós, os expedi
cionárioS brasileiros, . que pa.rtiràm 
cantando e regressaram soh l.im es-

. petáculo inolvidável, intercep.tad.as as 
coltihas pelo delfi.io popular. 

Mas, entre as flamas do Dia da 
Vitória, ·quanqo nos ·concentramos 
em asoese e g·r:atidão, em revoltas e 
ansiedades, o mundo espera, o con .. 
tip.ente espera, o Brasil espera. . 

Vence·u,· e continua ainda em ~s
Per.arwa; derrubou · o inimigo, e não 
pode· abandoná-lo à própria.· so~;. 

defendeu a Democl'acia, e não eon • 
seguiu implantá-la intelramen.te e·m 
todos os povos. Espera, porque, de
saparecidas ··as distâncias · n'íateriais e 
culturais, o mun-do tende a ser, a. 
certos . aspectos, e para a felicidade 
geral de coletividades sem famtruto3 
e opr·imidos, na antevisã.o do estacüs• 
ta americano, um mundo só, as na
ções - uma nação só, os indivíduos 
- um individuo só. Espera, porque 
lavra o sofrimento, tulmutuam in
quietações de várias ord-ens, . não em 
frases, e sim na tortura · d·e gera.ções 
estranguladas, nos · povos selecionados 
por civilização mhenar · e transfo:r
mados em hordas pedintes, pelo · de• 
sespero da fome. Tudo se es1)era .•• 

Os responsáveis, nos govêrnos d-e· 
mo.cráticos, na confe-rênda da \ Ps.z, 
nas aSS·embléias constituintes, n.os 
postos de comand-o militar, na utili
zação das indústrias e riquezas, nas 
diretrizes das massas, patrulham .e 
Vigilam, como sentinelas sem turnos 
de substit.uição, para que se não ob· 
jetiv-e _a advertência de Winston 
Churchill, na.S véspera-S destas come
morações, nunia solenidade em West.;. 
ininster: "o mundo . todo corre pa:ra. 
um perioçlo de misérias, de nias8oor.e-s 
e humilha.ções". · 

P.éssimism.o. · dura verdade, · iltisão 
de · quem - se êalcinoú, nós~ · anos da 
catástrof.e, pelo 'advento· e a conti· 
núaçã.o da éra demOC•!áticá, pela M• 
fbda e esmaga.mento · · do ·· nazismo, 

· não deixa de ser uma clarinada, exa
tamente qÚando o · presidente · Tru
man' e n v i a a o Congresso · · do s 
Estados· . Unido·s uma i n c i s i'v a 
ho_mena.g.em, defendendo a coope
raÇão · econômica . e mili.t~:r in
ter-continehtal, p o r q lÍ e "as re
públicas . americanas as s um i r a m 
nüva responsabilidade; para · · dsfesa 
mútua e pela ·ma.nut{mÇão da paz,' cem 
a ata de Cha:pultepe-c e com a ca·r·ta 
das NaÇões. Unidas~" 

Houve dois grandes apóstolos. cujos 
idealismos cqn~trutivos se fundiram 
e ·Completaram, na primeira confla~a · 
çáo mundial: . Ruy Barbosa e Woodrow 
Wil.snn. Foram esquoof.dos, ap calor 
do . triunfo e ao des·enca'(lear das am
bições, os princípios que êles ho'tlveram 
por bem transmitir à humani<lade :. um. 
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em Paris, outro em Buenos Aires; um 
tentando salvar a paz 11a cultura e na 
união das ·l'lações, porém. sem poder 
para consolidá .. Ia; o segundo, em vi
satd~ Pl'ofética, verberando a neutrali
d~e etn fa-ce à agressão, a passivi<iade 
ern fa·ce ao crime. 

Os seus ensinamentos ressurge!n 
ness~s hora.s de reconstrução e ânsias 
de pa~; os corações voltam-se pará 
os que respejtantm a Iiberdad~. d-es ... 
prezando os insultares, os algozes de 
'ooiedades e individuo~. 

Senhol' Presidente, Senhol'es Cons
titW.ntes: 8 de maio de 1945 não assi
nr,la apenas a vitória das Nações Uni
das. Devemos assinalar, nessa data, 
-um divisor, com visfveis col.·dilheiras 
de sepa1·ação, ent1'e as potências im
perialistas e as nações frãcas, entre 
o luero desapodera;do e o salá1·1o insu~ 
fieiente à. vida, entre o poderoso e o 
oprimido. A vitória das Nações Unidas 
foi a vitól'ia cristã do novo Homrtm; 
o Evangelho não predica, o sectarismo 
e a violência, mas o· bem parn. to~ios, 
o bem. em tudo, o bem por todos. pm 
idet~.l supremo a-gitcu os oontinerftes 
e M ra9as, acima de pre.conceit<Js e re .. 
llgiõe3: ~6 o Dit·eito, insuflado pBlas 
aspirações de uma vida melhor, arras~ 
t()U vanguardas e retaguardas para a 
gue1·ra. Lutaram todos pm~ um hm~em 
sem ga.rgalheira3, por nações sem 1o· 
nRtários, os americanos e ingleses, cs 
brasileiros e os rm:sos, os chineses e 
australia-nos - católicos e protestau'7 
tes, espiritl.lalistas e a te-ns, budistn.s e 
mu~ulmanos. Não predominou o ·:>~·i

tério das ofensas, como . não p~e·domi
nou o critério das raças. 

Vitória da Democraci~ Unive!''sal, 
tornou .. se . data urúvers::tl do govêrno, 
::,1 ve1•ifiearmos que, apesar de nomi~s e 
dirigentes, por imposições de tra.dii~io .. 
nalismo em certos povos, as derradei· 
ras monarquias são verdadeiras rf'}Jú-

~ blicas: a Inglaterra imperin1 é n1~Ll 

d~mo(;'t'$,cia, mas a E.sp::.nha r·o~: nbli

C(:.1:rt, r;·v.r'Jr-i~s~·\~o os rr:m~·.11s ::·G ~ r; t3s C:~u.: 

p, ).r~:n8.n~1B hiU:;ri3ta é 11m govérno de 

Senhor Presidente, Senharcs Cons
tituintes: Praza a Deus·e aos h'Jrr..~ns 

que possamos c2lebrar o próximo ~ de 
maio de 1947 oomo o grande DiP. clu 
Vitória, na consubstanciação do.s ol)je-

tivos libertários que nos moveram pan;, 
a guel'l'a. Será um dia da Vitóri-a ain
da maior, aclamado nos desfiles mili
tares, defend~dcs pelas massas tran
cluiliza·das pelos fra-eos policül.dos c•Jn· 
tra. o extermfnio dos fortes. 
E~ea!adJ · pelo eminente Senadm· 

Nereu Ramos, cujo nome pronuncio 
com admiraçfto, aqui me encontro para 
inte11Jr-etar, nesta hora, os sentimentos 
do Partido Social Demcwnttico, a que 
me honro de pe::.'tencar: ren.den10s nos .. 
sas homenagens às Náções Unidas; 
curvamo-nos ante a Bandeira da Pá.· 
tria, erguida, pelos ncs~os soldados, 
marinheiros e a viadore,s, no Atlântico 
e na Emopa, que tão gloriosamente se 
bscreve:ram entre os defe.nsores da 
Democnicia; e p~·ometemos, com ·o 
pensament.o nos c-ompromissos assumi
dos perant-e q Continente e o povo: 
cs mã'ximos esforços na estruturiçã·::> 
da Carta Magna, em que se abriguem 
as conquistas da nossa raça, sem ab
ju1'ar das renovações de,correntes dFt 
guerra, que. alicerce a unidade do Bra .. 
sil. sem excluir a solidariedade aos 
demr-Js povos, e que salvaguarde, aci
ma. de tudo, os Direitos eternos da 
Homem. 

E' p-or ês~e modo, rendendo home
nagem aos desapare~idqs, mfls pen
sando nos vivos, que o Partido Social 
Democráti-co se associa as comemol·a
ções do Dia da Vitória. (Muito bfm, 
?:mito b3m. Palmas. O orador é cum
p~·imentado.) 

O SR. PTIES1DENTE- T·zm a pa .. 
lavra o S2nhor Carlos Prestes. · 

O SR. CARLOS PRESTES - Se
nhor Presidente, Srs. Representan .. 
tes: Há um ano. na C.nb de hoje, 
ti.nha fim, na Europa, a segunda 
O'r~nc~"' 11"C,..tory'lro '""rti'"'l···a c~.; .. ~"' · · s"' b .:. .. .r;; t ..- <:... 1. _J. ,..,'-. 6 \.:. ... í.,: ..., . f...~.;H:Ci \. "'" 

culo. II{\ mn ano, nc~t.a d.8.~a. ckpci.<> 
de dir0 , dn lut8: e s~ng-;.1é;. te::.·minr.va 
a bata!h::t ("~C Bcr·Em. Os r-;o}:1.açlos so
viétkos o:)rizav:?.i'l a sjo.:.~~har-f:e n 
f;:_;•ts pss os gc:1e:o:·:c:.is org~:lhosos c~e 

I-~!~-1t:r. 

!ii.ir.! t~.a \'Tt a g'ra~·~ae l~at.~~ l119: e~. e· Br:r
lim, tntvada ri:'incipnlmr!r..te pelas tro
pa~ soviéticas, com o concurso c!cs 
exércitos anglo-8.mericanos, que luta
vam no Elba~ com o . cor..curso glorio-
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" ~ 
so da nossa. F.E:.:B., que lutava na · báde guerl;eira, 110 qu~ jt\ tev~ a-
Itilia, e com o concur~o de todos c;>s mais bestiÇ!l e que tão f.lériam.ente 
1x>vos qu~. no continente, lutava,m ameaçou a humanidade (le ~·~troces-

contra o opressor nazista. so~ para a e$cravidão, pa.ra ~ regim,e 
Infeli2>mente, Srs. Constitu1lltes, ao da humilhação t.'enna~1e11te, ge coro .. 

comemorarmos, pela primeira vez, esta pleta submissão ao poder ao eapjt~l 

data d~ paz, nada tem de tranquili- em su~ forma mais vil, de ex~le:n,1,,. 

zadora a situação mundial. ção do hom,em pelo homel,'Il. 
Imensas são ainda as ameaças ter.. Pensamos, Senhores nos milhé"et: qe 

riveis, os indícios éle que pouco pro- sêres humanos sac:;;ific.ados pela g~ ... 
grecUmos durante . o . ano . decorrido, r a. Curvemo .. nos diante d~ m·~vu~, 
npe~ar · d.a derrota posterior do fasds- da dignidade, do espírito de sae.tiHc~Q 
mo na Asia. Pouco progredimos no de!ls!J, juventude q'ije tombou, dêsse~ 

caminho c1a construção da paz, tão milhões de jovens europeus .....-:- ingles(:s, 
desejada :pelos l:lOVo.c; do mundo illtei.- franceses, iugoslavos, poloneset>, l'Ussos, 
ro. Mas é justamente essa intranqui- ucranianos ~ dêsses milhares de jo ... 
Udade, êsse e~tadQ de desassossêgo . por vens americanos, entre os. qu~js o.s 
que pasm:~t 0 mundo nos dias de 11oje, nossos jovens patrícios que marcl"tE.t
os :r:uiçlos soturnos que · jf\ se pare~- · ram para a Europa, onde foram óe
cem ouvir de uma terceira confla- mmar o sangue pela liberdade, t~rto.$ 

de que partiÕipal·am de luta memor~ .... 
gração mundial, conflagração que, Se- vel, de luta decisiva. contra tõda~ as 
lÜWl'eS, dado O aperfeiçoamento QOS • tiranias, pela liberdade do nomem, 
1nrüos de luta, da técnica. gue~reira, pela independênciDJ dos povos e. pela 
a existêllCia. de novas armas, a ene1·- emancipação de nossa própria pé..tri~. 
g-ia. atômica~ conflagração que nessas Quantos dêzs3s morrerum, ).'epou.sam 
ccmdl.çõ~s &eri~ de conseq,üências im- lá no cemitério de. Pistóia t Morreram 
prel'lstveis par~ a humanidade ...,.,., é pensando, como aqueles joven~ de H, 
jqqtam~~te es~a situação de óesassos- que participavam efetivamente da. úl"' 
sê~o, de alarma, pouco tranquilizado- tima guerra. 
ra no quadro mundial, que nos obri.. Mas, Senhm•es, recordemos ainda. o.cs 
ga a. todos :p.ós, homens amantes da. que, mais conscie:ates, souberam ll,;rÇar 
paz e do progresso, a recordar na da" ccr.tra · o fasciE:mo desde antes mesmo 
ta de hoje o que foi a brutalidade de suas inicia:tvas guerreiras: QS anti .. 
da carnificina, a refletir particular- fa&cistas de todo o · m1.1ndo - e posso 
mente sõbre suas origens e causas e, r~unír os nomes glc•l."iosos de Barbusse 
ainda, a proceder a ex~me de cops- e Rornain Roland; os anti~fascistas 

clênc!a !)ara verif!car :so estamo~ fa- do ·mundo inteiro, sacrificados nos cá.r-
zendo tudo, tudo. sem. displieêncls,, ceres dos govêrnos da reaç~o. dos 
sem omissões, n~ luta pela paz, por "quislings", dos ditadores do mundo 
SUl.\ oi·gan1zação, senão v,.ma paz de- inteiro. Entre êbs, a íizura gigantesca 
finitiva,. ao me11os. uma paz longa, dêsse homem. que, seis anos antes do 
dln·~.doura, tão duradoura quanto po~- inicio da carnificina, já sfl levantava 
sível, a fim de . evitarmos uma ter- contra O fascismo, contra o nazismo, 
· c~ira canlificina em tão pequeno pe- em seu próprio antro, para desmas· 

cará-lo em suas aventuras guerreiras, Q."iodo cte tempo, em· tão poucos anos, 
durante êste ~~eulo dito da civiliza- de domfnio da lmmanidade. Refiro

me a ês3es balu~rt8s do proleta-riado 
ção, do progrçsso - século XX;· - Dim:ltra, · o herói de Leipzig, e 

tste, concidadãos, o :motivo princi- Th.s?.lman _ que n~n·~::: .: nt:m tuc!o . 
pal da homenagem q1~e ela tribuna, ·rru2..nto h~wia ninr:~.R cln ·sadio e puro 
em nome da bancada de 1~1eu Parti6o, no pc•:.'o n1m11f1.o • . I11Dl:.1siv~. s~nhores, 
quc~·emos prestar ,.a todos quar~tos pei:!?J.i.t5.~m8 i·elcm~~l':}r aqui, com a e:nw-
sotlberam lutar pela paz, pela ch'i- çáo que podm·ois imagl~1ar, a e.spõsa 
lização, pelo prQgresso da humanida.. querida, entregne aos ca1·,xascas de 
de, e dar s~u sang1.1e ou a vida para Hitler pelas mesmos bandidos que 
·que :fôsse derrttado .o nazi~mo, a. bar- assassinaxam ~'lossos irmãos nas pri· 
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sÕes do Estado Novo, pi'isões e poli
cíais que ainda, infelizmente, não de
.sàpareceram de nossa ·pátria. 
·'Recordemos ainda, neste instante, o 

glorioso povo de Espanha, uma das 
primeiras e sem dúvida uma. das 
maiores vítimas do fascismo na Eu
l;opa; êsse glorioso povo espanhol que, 
atàcadó pela fôrça bruta do fascismo, 
traído pelos seus chefes e militares, 
esquecidos e traído também pelas de-

,mocracias do ocident3, ai11da vacilan
tes, e enganado. pelos govêrn9s de 
traição e . capitulação dos Daladier 
e. Chambe1·lain - êsse povo glorioso 
que soube resistir com heroismo e 
ainda. hoje luta pela liberdade e inde
pendência da pátria, mau gra<Io a 
tentativa de §e repetir aJnda agora 
essa comédia trágica da não interven
ção, infelizmente, Senhores, com o con
curso ·• desgraçado do Sr. Leão Veloso, 
que, mal orientado pelo Sr. João Neves 
- também, ao que parece, amigo de 
Salazar - prefere fical' com os, ban
queiros ingleses e americanos erp vez 
de ouvir a voz do povo brasileiro, do 
heróico proletariado de · Santos .e in
clusive desta nossa Assembléia · fons-
tituinte. _ · 

·O Sr. Acúrcio Tôn:es - V. Ex. a es
quece que o Sr. João Neves da Fon
toura foi sempre bom servidor do povo 
brasileiro • · 

I 

. O SR. CARLOS PRESTES -:- O 
Sr. João Neves é o orientaC.or da 
atuação do Sr. Leão Veloso no Con
s~lho da Organização das Nações Uni-
das. · 
. O Sr. Aureliano Leite - Um:.a vez 

que V. Ex a. fala no martiroló~ip po
lí.tico do Brasil. recente, não se csqlle
ça, observando o qt!e se passa 11:0 num
do, da grande figura de Gia,como 
Ma:ttecti, um do.s primeiros a c~ir na 
Itália, sob o punhal e as pistolas dos 
fascistas. V. Ex:l, vê êsse nome na 
cronologia da ~istória Univ€rs:,11 de 

· H. Wells, onde . s'ó ·entraram os 
maiores vultos da literatura, da ciên
cia, da guerra, dg, política. · 

O SR. CARLOS PRESTES - Vos~ 
. ' 

sa Ex-Celência tem razão; pretendia 
homenagear essa figura, citando, tam
bém, os nomes de Barbusse e Romain 
Roland. os dois destacados anti-fas-

cistas que se seguiram a· Matteotl e 
tombaram na luta. · 

Senhores, vim a esta tribuna • para 
reverenciar, comovidamente, a. memó
ria de todos os que tombaram. lutan· 
do contra o fascismo, muito especial
m-ente dos nossos soldados c oficiais 
ela FEB, marinheiros e aViadores, e 
d-J to:los aqv..êles que, durante os anos 
de . reação e de ditadura, · mor,reram 
nos cárceres do Estado Novo, ou,· en:.. 
tão, · enloqueceram sob as torturas dós 
Serafins & Companhia, ainda hoje CI:J..;. 

rinhosamente tratados ·e · bem apro
veitados pelos Srs. Liras, Iinbassais, 
Oliveira Sobrinhos e outrcs. 

As vítimas do fa-scismo, áo heroismo 
dos soldados, devemos todos a úan .. 
de vitória que. nesta data fest·~jamos: 

a · grande vitória das Nações Unidas 
sÔbre o nazismo e a possibilidade, 
ainda existente no mundo, de conser
varmos a paz por período mais longo. 

'Mas é evidente que tanto esfôrço, 
tanto heroismo, tanta coragem e c1..es
pr·endimento, tanto sacrifício não po
dem ser inúteis. Os nossos soldados 
morreram lut:::.ndo contra o nazismo 
p:e·la liberdade, pela paz; e pelo prc .. 
gresso, e t9.mbém, não . nos esqueça..; 
mos, pela 1ndependênc~a, . pela exnan
cipação de nossa Pátria. 
Trata~se agora de refletir madm·!l

mente sôbre as causas da guerra e os 
encs dos estadistas, dos democratas, 
que naqueles anos de preparação 
guerreira · tan t.o erraram repi,to, por 
displicência, por . omissão, quanto, 
tambén: .;.__ .devemos confessá-lo - por 
covardia e egoismo . 

A própria vitória que hoje come
moramos dá-nos magnífica lição. Ela 
só ·foi possível devido à colaboração 
sinc·era de todos os povos e seus go.: . ' vernos. 

· As neC€ssidade dg, guerra mostraram 
S·er possível aquilo que até 1941 se ·afi- • 
g·urava .a muitos estadistas, -a muitos 
democratas, algo de irrealizável. Re"' 
firo-me à col9,boração do mundo ca- · 
pitalista com a parte já socialista da 
humanidade: à colabor::.çf o da Grã
Brct~nha, dos Estados Unidos, com a 
União · Soviética, essa c6la.boração, 
pela · qual lutou, ' durante anos segui
dos, o representante da União Sovié
tica . na Liga das Naçõ:es: Litvinov. 



41 A paz - . assegurava. Litvinov - só 
é possível com a colaboração de todos. 
A · paz· é indivisível". Era êsse pacto 
de segurança coletiva, de todos os de
moeratas, que poderia, . talvez ainda, 
evitar a guerra. 

-·A guerra, no entanto, criou as con
dições para tornar poss)vel essa cola
boração, a colaboração dos governos 
da Inglàterra e dos· Estados Unidos, 
dos governos capitalistas com o govêr
no· so-cialista da União Soviética, aque
la. colaboração, aquela organização co .. 
letiva de segurança, a que se referiu 
Litvinov, pela qual lutou -durante ànos 
seguidos e que foi sempre combatida, 
pelos Chamberlain, L:wal, Daladier e 
peles · isolacionist::ts ameTicanos. E é 
justP.ment3 esta cola bóração dOS pOVOS 
amantes da paz, sobretudo das gran
des democracias a única possibilidade 
de realmente -ainda salvar a paz. 

Nós, marxistas, estamos certos, es
tamos seguros - afirmamo-lo todos 
os dias ·- de que o. imp€rialismo é 
a · guerra e o capitalismo, enquanto 
existir, prh{cipalmente na sua forma 
moderna dos gl'andes ''trusts",_ dc:s 
grandes monopólios, leva, inevitàvel
menw, à gUerra. Com os 11 trusts" e 
monopólios, · a luta pelo mercado, pelas 
fontes de matéria. prima e pela explo
ração dos países potencialmente ricos, 
mas ainda atrasados, os povos são 1-e- . 
vádos a choques entre si e, .inevitàvcl-: 
menw, à -guerra. 

·Mas, 'senhores, se estamos disso· con
vencidos, não · negamos, 110 entanto, 
que depois da hecatombe cujo fim 
hoje comemoramos pela prim2ira vez, 
nesta ilustre Assembléia, existem no 
mm1.do condições para a paz, senão 
defi:hl.tiva, senão 'permanente, pelo 
nienos' duradoura,1 para a paz mais 
longa ·do que a · desejada · por êstes 
senhm:es dos ''trusts", · dos grandes 
monopÓlios, que já hoje agitam o 
rnundo, apresêntam ou buscam pre
t=xto:S de tôda a soi·te pat·a · dividir, 
para desagregar ·o blo~o d1s NaÇóês 
Unidas e, ·particu1armeE.te, separ~1.· as 
Úês · grand~s · democrr..Ci<J.s, as duas 
d'emocracias capH.::tlistas e a g:·ande 
àemo~racia socialista. 

Mas para que essa paz, essa união 
seja · possível, é indispensável, justa-

mente, a fim de desal·mar os provoca
dores de guerras, ocultos por traz dos. 
ditadores fascistas e que se aprovei· 
ta:m da derreta militar do nazismo, e 
reaJmente _liquidar, moral e politica
mente, o fascismo, ·é indispensável 
acab3.r com os focos fascistas, ainda, 
sobrexistentes no mundo. 

E' necr;Esário a~ab::tr também, senão 
·doi noite para o dia, o que seria utó~ 
pico, . mas · progressivamente, ·com as 
b:tses econômicas do fascismo, · com as 
b:tsês · econômicas dêsse imperialismo 
que já atingiu ao ultra, ao super-im
perüdismo e leva, inevitàvel!llente, ao 
fas~is:no e à guerra. 

E' o qu2 os povos, já na França, na 
'I'~h-~~hmlovaqu:a, r-a ljróp.i.·ia. · Ingh~ 
t:::rl"a; apssar elas res~stência3 . nàturais, 
vJ.o conseguindo com a na:;ion::tliza• 
ção de bancos, a na~!ons.lizaçã·o. da. in
dústri?. pesada, a . nacionalização das 
mina3, com a nu:rcl1;1 enfim, pal'a a 
nacionalizaçãO das grandes emprt3sas, 
das muiores emprêsas ·capitalistas, 
aquelas decisivas pa~·a a economía .de 
c.1da· povo. 

Senhores; para realmente consolidar 
essa união, indispensável à paz, torna
se fundamenta!, como disse, a conso
lidação da cl.em:Jcracia pela liquidação 
dos fo-cos fascistas p1:_incipalmente na 
E3J1a:1ha e em Portucal; das fôrças 
L'.scistas poloneses que ainda ocupam 
o no·rte d ft Itália, eles exércitos nazis• 
t:.s, infelizmente ainda organizados na 
Alemanha, na zona ocupada pela In
glaterra, dos exércitos japoneses, ain
da guardados como reservas para, na 
Asia, serem jogados contra os povos 
coloniais da ·Indonésia, da Maláia, da 
Birmânia, que lutam por· sua · eman
cipação. 

Senhores, para consolidar, rea!men
te, essa _colaboração das três grande: 
nações, de tôdas as nações amante~ 
da paz, torna-se indispensável mar· 
cllarmos pa.ra a realização efe·tiva da 

. Carta do Atlântico, assegurando a to
dos os p.ovos a independência, no ver
cbdeiro sentido de po::le1·em criar seus 
governes próprios, populares e nac.io~ 

n ais. Est8,o, evidentemente, defe~lG. en

do o fascismo, procurando pretextm 
p::ll'a. no;~·as guerras aquêle·s, come 
Churchill, que, depois de tudo quanclc 



-' 318-

fêf. ~- · fr~nt~ do povo inglês na luta 
cantrtt o nazismo, se presta, hoje, a 
ser o porta .. voz ela reação no mundo 
inteiro. Peseja q~le o mundo pare, 
que () statu q1w não seja modificado 
'e os povos continuem sofrendo a 
opressão imperialista, po:!'que, para 
Churchill, cada- povo q1.;e se liberta, 
caO.a povo que luta para sua eman<:i
pação tem, por traz de ·si, o de elo da 
União Soviética. 

O Sr. Plínio Barreto - Lendo os 
jDl'tlais de hoje, vê .. se que Churchill, 
em ssu discurso, proctira -d~fender a 
tese que V. Ex:.a · está sustentando: 
uma união mais estreita ~ntre a In .. 
gl.=t terra, o.s ll;stados Unidos e a ltús
si?.. para o estabelecimento de urna 
paz . duradoura. 

O SR. CARLOS PRESTES -- Agra
deço o aparta de V.-· Ex. ~~o que vem 
Ju&tamente confirmar a situação di
fícil em qtle se en<;ontram no mundo 
in te ir o êsses Pl'OVOcadores de guer .. 
ras. Hoje, dizem umg, coisa. ' m3S, 
qnando verificam a repercu~são desa .. 
gi'adé.vel de sm-.s palavras, voltam 
atrás. 
v~ :ex,a, por certo, não ignora o 

discurso, em Fuller, feito por Chur~ 
clüll, em ·que, fala-ndo, em tes,e, na. 
união, na unificação dos esforç(;;s, n~ 
verdade, deseja, sampre que eneontra 
mn p1·etexto, bu-scar ~ div!são da . ..s Na
ções Unidas. 

A. tese de Chm:<:hill ê a de que o 
mundo de.ve pern1.ane~ <;r como ~w en ... 
c~n~tra. ; que os pov~-:>.'i colonü· ... is conti,.. 
nu~m oprimidos ~ explorados, porque 
e~r1 cada povo, que luta peln. sua 
emancipação. descobre o déd

1
o da, 

Uni2,o Soviética. do de ;;monüiz~do 

fantasma comunist a. 
Ac1ul mesmo, em nossa Pátria, a 

l~ta, as provocações contra o nosso 
Par tido se sucedem. O.s provo-cadores, 
porém qU:,\lldo s ent:m que a democra-

, ela ainda se defende, que os demo
cra tas estã,o reahnente a lertrod03 e 
que se levanhun contra · medid~Ls ar
bitJ:árias, c:mtra O$ protestos puerís 
para f2char ou acabar com a :

1

tegali
dRde do Partido Comunista., silen
cill.m ou voltam atrás e são .os pri
m ei:ws a f alar ern democra.c1a.., em 
liberdade para todo.'; os po..rtido.-: . 1!: 

a mesma situação n() qur..dl'o mundiat 
pa.n"t as provocadores ct~ guerra. A 
situação é de !a.to ctificll e, por isso, 
afirmamos existir po.sstbt:~dade de paz 
no mtindo. 'Tal po~sibilidade de~orre <lQ 
golpe trem?ndo que sofreu o impe .. 
rialimw com a c:ierrot~ dos er.ércitos 
nazis~a.s, porqu~ êsws não vieram ·no 
nada; smgiram com a ajuda. dos 
grr;..nc.le.s tntsts inglese:s, america-nos t:~ 

franceses que Pl.'esti!liant.m Hitler, 
como gendarme d~ Eu1·opa., para 5er 
atirado contra. a pátria do .&ocia,lismu 
e contra o proletat•ia<i() revolucioná. .. 
ri() ~Q mundo inteiro, 

A denota do na~i.smo f oi um golpe 
para o imperialismo, e o.s PQVQS da 
Euro11a. cria-m, 11~ dias de hoje, &eus 
governos próprics~ rea.lme-nte · dem.o .. 
crâticos e populares. O lJl'oletal'il:tdo, 
no mund& iúteiro, rea.li~~ na prã .. 
Uca., pela primeira.. vêz, de maiteirt' 
efetiva, as gTa...ndes pa.l'avras d~ Mt:trx: 
"Proletários de· todos OS Países, uni .. 
vos". O proletariado do todos os pai .. 
s~s liVl'eS qa Ingls.terl'lh da Alnó.rioa, 
da França e da Uilião Soviéti<:a, na 
monumentsl Conferência de a,g&to e 
setembro do ano pa.ssa.d,o, unifiQOU• 
se na g1·and~ Federação Mundlal d~ 
Sindi-catos que ~·brange1 nos dias dt:> 
hoje, c§rea de 70 milhões. d-e tra.ba. ... 
Ihado'!'es, orge.nizaQão que ~ pau ... 
c i ais do Sr. Lira. -e tt sua imprensa 
chamam da 3spúria. E!sa oriani~a .. 
.r;.ão, no ents.-nto, foi fuuda.cl~ pelo 
opera.riado d·~ todo o mundo. 

A fôrça do proleta.J.'iadQ e da de .. 
l1.10Cl'acia tC>l'l1a, sem dúvida: difíeil 
a tarafa dos p1·o-voca.dores de. guerra,, 
que e$tão atentos e procu1·ando pre"! 
te~tos, criando oasos, dia a d_ia, pa,ra 
manter &te cst~do d~ ala.nna. e es• 
talJ'elecer a cisão, a separ~çã.o da.s 
grandes nações. _ 

Ninguém mais do que nó~ folgf+râ 
da ver Ohurchill ren~1,1.r &-e:ll di~rsQ 
de Fuller, êle EJU.e lutou eficiente .. 
mente com tOda. a ~ergia. e d~u p1·o. 
va.s, durante a guerra. de que s~ 

e3tava. batendo l>ela organização efe ... 
tiva da paz tmiv;;rsal, pela união de 
tôdas as na~·.ões cle-moorátiças ~. prin .. 
cipalmente, pela.· colaboração da-s três 
grandes democraci~s . colàboração in-
1ispensável para que, nos dfM de 
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hoje, os paí&es possam existir. A ci
são des.~as três gran-des potências será 
a guerra r.o mundo inteiro, pois esta 
hoje não )oderá ser :parcial. 

O Sr. Plínio Barreto - Parece-me 
que V. Ex.~~, é um pouco severo quan
do atribui a Churchill a posição de 
provccf! .. dor de guerra. ~le está pro
curando, no seu modo de ver, mUito 
patriôticamente, a defes~ do Império 
Britânico, realmente ameaçado. 

O SR. CARLOS PRESTES - A 
cl-'c-f-eGa do Impér:lo Britân.i.cc! A cte

.fc:sa do imeperialismo oritânico; da 
permanente exploração dos povos co~ 

loniais. Fala-.::;e muito da demccl'a
cia britânica, r.ms que· democracia · é 
e::sa, quando 40 milhões de ingleses, 
vamos dizer, oprimem 40J milhões de 
indianos que lutam pela sua emanci
pação ? Isso é que ê defese. do Im
pério ? 111 a isso que Churchill clla
ma de defesa do Império Britânico ? 

O Sr. Plínio Barreto ·- Essa polí
tica imp·erialista está sendo ampla
mente modifica,da pelb govê:n;.o da 
Inglaterra. 

O ,SR • . CARLOS PRESTES ,- Até 
hoje na,Q.a vimos de prático; as pala
vras são muito interessantes. 

Affida hoje, os jorn~is fazem alusão 
à retirada de tropas inglesas do b'l;ito. 

~ Até o11de )!'ão essas · m:didas? P:-eci
. sarnas velificá-las na prática, a fim 

de que o povo india,no possa tEr 
direito de instituir · seu p:·óprio go-
vêrna. 

l!~sse. p!·oblc;ma é pa;,·a todos nós·, . 
brasileiro:::, dé grr.nde importâr.cia. 
Sentimos bem o que seja a opressão e 
a. exploração do dpibl · estrangeiro 
C':~ ·nossa pátr:a . 

O Sr. Sega elas Vianna - Ainda 
h :.:je, os j.Jrns.is se rcfel·cm ao Con
selho . d2.s ~:içSes Unl{las que . ainda 
n ·b r2:)2h~u ,,,~ :i'lt'!It~cnçfi.o ofic.ia! da 
rcth·p.r1.a. d~s t:í:'c,;,:ns soviéticas do Ir à. 

O SR. C"'~"!,L08 .'?R-ESTES ~ ~.s 

tro~~us foram reti.r a.d::' :: ; u, jcrr:.ai.s ele 
{' .. nf.cc:ntem j':i. fr.zJ .. ~m cs ~a ::omuni
CJção. A qt.:::st?,o do Il'ã foi uma 
C: .:s~as p:·o-tc~s.;;é'€:s. ele gusl'!'a.. mas 
hcuve um acôrdo e11t.re os governas 
do Irã e da União Soviética. Apesar 
do acô1~do, os· provocadores de guerra 

levaram a questão para o Con.selho de 
SGgnranc;a, questíi~o. ali{,.s, que está em 
discordância com as próprif..s regras 
a serem seguidas naquele Conse1ho. 
Seria a mesma coi.sa se levássemos 
para lá a questão elas ba:-;es brasileiras, 
ccupa~das pelas trop:::s ame1·ic~Ü1as, 

quando o Govê:mo · b:·asileiro nada 
tivesse re·clama<to. 

O Sr. Gabriel Passos - A políti-ca 
çl.á Rússia, a.proximando-se das fontes 
d.e petróleo, não é tambérn uma po
litica imperialista, cht mane:ra y,cr 
que se está desenvolvendo? O in1-
pcria1ismo não é . uma questão de 
sproxim2.ção das fontes de matéria 
prlma? . 

O SR. CARLOS PRESTES - O 
irnperialismo, o capital financeiro que 
necessita de merca.dos, na União So~ 
viét:ca n~o existe. o capital· está 
socializado. 

O trat2do da União Sov:étic!t eom o 
Irã é diametralmente opõ5to a todo 

· tratado de exploração dos po·vos, pot
que o tratado da. Uniãa: Soviética é 
no sentido de ex·plorar petróleo em 
igualdade de condições com o Irã. 

Assim, quem emprega capitais é a 
Rússia, Hcando o Irã com a metade 
do petróleo extraído.. Compreende--se 
que esta é, realmente, · uma ótima 
exploração. 

Imperialismo é O cap!tal financeiro, 
procurando· explorar os outros povos.. 
A União So-viética só tem ll;ltado, até 
lloje, pela lib2rtação dos povos, Quaudc 
Kemal Pachâ, na Tu!·quia, ' quis a 
industriaUzaçâo do · pais, foi à Rússia 
que pediu ajuda, para obter emprés
timo sem juros, recebendo maqui~ 

nãr:ia e técnicos pP.ra desenvolver a 
indústria. 
S~tbemos bem qus.is as condições em 

que é·· cclccado o capits.l em 1":\0Ssa 
Pátria e em todos OS paÍSeS coloniais 
e semícolo:1iais. Sem dúvida, há 
s:;mpre U!!l la;do progressista.. Em
prê::;a.s cc·mo a Light trazem sempre 
::}gum progresso, não podemos negá-lo; 
mas êsse não é o aspE'Cto fundamental 
da qusstão, porque o c..'l.pital estran~ 

geiro é que vem deformar nossa eeo-
r:omía, sugando, de maneira premente, 
o sangue, o e~Jô::ço do nosso povo, não 
p e·rmitindo, de fatot o desenvolvi .. 
menta da economia nacional. 
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Observ·emos nossa agr!cultm-a, por 
exemplo. É ela, por acaso, orient:u:la 
segw1do os interêsses dos brasileiros, 
no sentido, reaLmente, de nossa eco
nomia? - Não, ·Senhores, porque o 
interêsse do povo estaria em produ
zirmos trigo e não café. Mas o , ca.fé 
é que interessa aos ba~queiros, que 
ficam com o ouro dêle · resultante e 
ganham, tambéin, através do trigo 
que exploram . . , 

Um Sr. Representante -Na Rússia, 
sofrem vexa.mes iguais. 

O SR. CARLOS PRESTES - E' 
equivoco de V. Ex. a. 

Apesar de tôda a camps.nha contra 
a ,União Soviética, nos dias de hoje, 
conhecemos o que é a luta na Asia 
Menor, Arábia, Eglto, Indonésia, Ma
lásia e ~irmânia. Não· há quem afir
me que, na Rumânia, Polônia e ou
tros países, os povoo estejam, por aca ... 
so, lutando contra a União Soviética. 
Ao contrário, estão recebendo ajuda 
da Rússia, para o desenvolvimEmto da . - I . 

sua economia. Foi com o auxflio dos 
soviéticos que o povo polonês conse• 
guiu · fa~r. agora, a reforma ~grária, 
divi.din4o com o povo latifúndios que 
p~rtenciam a . uni só senhor fe-pdal · e 
que, hoje, estão nas mãos de Iljlilhares 
de. camponeses~ Essa, a atua,ção da 
União Soviética: e é por isso que os 
homens do capital, os elementos mais 
reacionários do capitalismo se levan
tam .contra ela~ Mas não con~eguem, 
nem mesmo nas fronteiras da Rússia, 
criar uma luta que de longe se asse
meUle com a que se trava na Indo
nésia, índia, Birmânia, ~lási,a, · Egi
to e Asia Menor, nem à própria luta 
na Grécia, que não está sob o ~omínio 
russo, ·mas sob a pressão da ~ota do 
imperialismo inglês. 

'O Sr. Gojredo Teles - V. ~.a. per~ · 
mite um ~parte? · 

O SR. CARLOS PRESTES ·- Pois 
.não. 

O Sr. Go/redo Teles - Estpu ou
vindo com o máximo interêsse o dis- · 

. curso de V. Ex. a; entretantq, devo 
di2'ler que a questão . es'tá co1oe.ada de 
~ ®B~Plet&mente en·ado. 

O SR. CARLOS PRESTES ~- E' a. 
-opinião de V., Ex. a, que, certamente, 
Virá à tribtma defender seu ponto de 
vista. 

O Sr. Gotredo Teles - Ninguém ne· 
gará que a questão se divide em dois 
campos ~ o dos espiritualistas e o dos 

·materialistas; e podemos estar certos 
de que, com a vitória do materialis
mo no mundo,' nunca haverá união, 
porçue a matéria separa os · homens 
- só o espírito os une. 

O SR. CARLOS PRESTES - Agra
deço · o aparte. Trata ... se, porém, de 
discussão filosófica, para a qual o nl{)-4 
menta não me parece oportuno. Creio 
que v. Ex.a está completamente . eqÚi
voca.do a respeito do que ·seja mate~ 
rialismo marxista, dialético. O niate-· 
rialismo de que fala 6 n.obre colega 
não significa, evidentemente o mate
rialismo vulgar de que somos a~usa
dos; porquz, Senhores, não são os .co
múnistas que vivem · nos cabarés . e 
cassinos; os comm1istas, quando não 
estão trabalhando, estão sofrendo no 
fÚnõo do cárcere! Má teria listas goza
dores são os homens de grandes ca
pftais, ricos; não os · póbres · operárias 
e trabalhadores! Não se trata dêSse 
materialismo; V. Ex.a.. ·está · equivo-
cado. ,: . 

O Sr. Aureliano Leite - Também 
há idealismo no materialismo. · · 

O SR.· CARLOS PRESTES:- Tra-
ta-s·e no materla.lismo filosófico·._ · . 

O Sr. Gotredo Teles - Entao, . é 
também, filosofia. · 

· O SR. CARLOS PREStES· - Re.;. 
pito: o momento não é oportuno para 
tal discussão. Peço ·aos. nobres colegas 

· licença para continuar. 
Senhores: Nessa luta pela · paz, péla 

colaboração das Nações Unidas p~la 

unida-de, principalm~nte das tr~s . 
grandes democracias, cada povo es
tará vigilante na . defesa d~ . democra
cia em sua própria pátria. O fascis
mo foi derrotado, mas, infelizmente, 
subsistem aquêles focos a que já me 
referi. ~sse fascismo ·' ainda existe, 
·ainda existe muito vivo e claro. Rea
cionários e fas.cistas . declarados ainda 
ocupam postos de .-impo~tàn~ia,. · .. no 
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aparêlho estatal. Essa . é a verdade 
dura, a realidade · em nossa Pátria. 
E são . ê.sses elementos que se vol~ 

tam cooitra b proletariado e as liber
dades democráticas, tudo fazendo para 
arrastar · os · governantes, sôbre os 
quais ex:;rcem pressão, justamente de·· 
·vldo aos P.ostos que ocupam. Alguns 
são . militares e ainda comandam tro
pas. Mas, Senhores, faço uma ressal
Ya: - .Ninguém mais do q'.le eu re
conhece, em nosso Exército, nas nos
sas fôrças armadas : o seu caráter pro
·fundamente democrático. O Exército 
Brasileiro ·- creio que j9, disse desta. 

·tribuna - é dos mais democráticos 
do . Continente. Mas não . püdemos 
também negar, que, dentro dêle, :;>Jndi1 
existem alguns fascistas impenitentes, 
homens que ainda não se conf ormu-

· 1·am com a derrota do fascismo e que 
se util~zam dos postos que · ocupam 
para, falando em nome do ExérCitD, 
pressionar autorida-des débeis e vaci
lantes a fim de lançá-las· contra o 
povo e a ·· democracia em nossa Pá
tria. 

o . Sr. Bastos 1~avares . - o Presi
dente da República é· general do Exér-
. é i to bras.ilei!o. · · 

~ O . SR. CARLOS PRESTES -- Se! 
disso; e,· ainda ·hoje, terei ocasíaq de 
citar palavras do Gen-eral Dutra cón
·trárias a provocações · da úature~a dns 
que se vêm .:sucedendo em nossa Pá
tria, durante · os três meses d1~ S:'!U 

govêrno. 
Senhores: como · fotografia dêsse 

!esto do fa~cisi:no, tivemos~ ainda há 
poucos dias, a vcl'gonl1a do 1.0 da 
Maio dêste ano. Essa data, que, e1n 

· nossà Pátria, devêria ser cie festa pàra 
. ó-proletariado, um grande . dia' . d~ vi
tória d::.. Democracia, pois; pela pri

·'Jheirá vez se comemorava a data dos . 
.. ·ttàballiadores· em: paz; depois de -uma 
guerr~ terrível, livre, , já, ela ditadura, 
e· coni esta Assembléia ·funcionando, 
ti-abaJhándo para· quê t en:hamos . uma 
Gimstituiçã:o ·realmente democrática -
o que foi 'O L0 de Maio ·eêste ano em 
nost ·:·, Pátria? - · Foi um 1.0 . de Maio 
·de' ·provOéàç.ões, que· a Polícia teútou 
utilizar · para um golpe sôbre as or-

. ganizaçõe:S opel'árias -e particularmente 
contra o· Partido Comunista! F.oram 

os tanques na rua, as metralpa<lora~. 
os· tr!1nsportes embalados,:· o Govêr-no 
parecendo tremer de . medo ant.e um 
proletariado pacífico, um povo ordP.iro 
como ·e o nccso, que demonstrou · seu 
espírito de ordem, seu desejo .de paz, 
nesse mesmo 1.0 de Maio~· . ·· 

Em Recife, foi para ·:J, uraca ·,1ública . 
e o Governàdar Int erino · do . 

4

Es'tad'J 
~. honra ÍJ:Íe seja feita ·- llão·· q~rl3 
m(:tralhar o povo; p~n.1lti:l ' :i Te~tli 
zação de um comício dé mais de du
zentas e cinqüenta mil' pessoas,· ·que . 
org·anizada.mente, em perfeita .i or-dem, 
O'..~viram e a!)lançlirt:ml ós . '>eus.oracto~ 

res, e, posteriormente, se retirtü;am 
para casa, sem de ·forma alguma :aLa
lar as · instituições oU· tent~.r qt,Iálquer 
golpe contra. o Govêrno. · E · i;::;sJ: em 
Recife; ónde o prol~tariado ·é, . . 3e'l:ll üú
vida, de grande entusiasmo/ de· gran
de. fô1·ça 'e ·tem como que · dentre do 

.. coração tôda . a gloriosa tradição do 
povo _de · Pernambuco~· · . · 

A prov::;,. de I Recife f Senhores, mos
tra qu8ii:'lto foi injustificada, : inepta 
-:- permitam-me expressão - .a atitud~ 
da . polícia, particularmente· da Capitõ:~J 
d.a R~pública, da Polícia de ~~o Paulo, 
.dos interventores .. do Rio Grande, de 
Minas · Gerais, dá Pará, e d( outr~s 
Esta-dos, contra as ma~ifestaçqes ·P?· 
pulares, coritra . as expap~õ~s 1' cívicas 
do proletariado . . , . : . , . 

· Tenho em meu · poder · unia série de 
, telegramas, . de·· documentos ·de pr.IJ-
testo do Brasil inteiro .. ; ' .. 

P~ssuo ulgun~ em inão > D_e Itab~-
. • • "Tj1 "· ·_ :t .,o.· ·~i;o ,.'3 ·~ r .... "", ...,; .~ o r o<A.na, llO -"'/:u:lCW CJ. U- :'.L.,.. <--u~.J,.., I 

ncebi ·o .seguinte: . (L~) · · ·· 

"Le~amos conhécim'ento banca· 
da comunista delegado m:unicípio 
proibiu represeútante C<?niité .mu
nicipal fazer uso . alto fal~nte· ci
dade dia. 1.0 Maio, tendo reco
lhido cadeia . secretário organiza
ç§.o e instaurando cnntra o lnes
mo Pl'ocesso de desacato·~ Pela 
devolução de nossas bases . Co
mité Municipal de Bom J esus etc 
Itabapoana". . · · · 

~ ~· . . . ... . 
De Santos, onde as arbitl·ariedadcs 

atingiraÚl ao· auge, einpregatido-se, in
clusive a uata de cavalo e·' o .chan-
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~a:ho, contra o proleto.riado que !a 
cememorar 4J 1.0 de M:aio, 

::..)iz:em o scgein te: 

A cdula cml1'-mis t. t da Er:;t:va 
:l~ Santos t!·az a ef:tJ. ba1:c::>.da o 
nosso protes~o cor1tra ~rbitraric

dade.:.> c:Jmetidas lJleno pl'in1eiro rie 
Mf.Lio contra o poro de Samos 
Praç~s José Bonifácio e Répú:Jli
ca pbr.ndo-o a pntas de cava to. 
Inccmpat1\'~l com a e~·.::, vivénws 
p:·otestr;m co~1tra fe~hamento- cl.a 
UnH\o Genl dos ·sh1dicàtos (t2 

· Santcs qu.c ab1'i3·a sstt seio 37 sln
dicatos. 3audações connmistas -
Al'i da Silva SoJ.tsn. 

"Camarada Prestes a celula da 
E;..tivo. de Santos 'do Partido Co
munista do Brasil pede-lhe fll.Cia 

. alYo o nosso prot~sto na Câm:nà 
contra arbitrariedades cometidtts 

. pela polícia do Senhor Oliveira 
Sobrinho, pisando com cavalos 
plerto Primeiro de Maio o povo e 
cm.1tra o fe.chamento da Ul'fÍ~ Ge
r?.l dos Simllcãtos que abriga em 
seu seio ti'in~,a e sate sindicatos. 
~1:e tralha dor as postadas I na vi o 
Mar ·caribe já tombaram urr.t c·6m~ 
pan}:l.eíro. Saudações cO!nunist:",;:;. 
- Ari da Silva s ~:n~:.t'l. 

De Belém do Pará, também pt·ott;s
~ c.ndo contra as arbitrariedades :la 
i~ cli:;ia. Telegrama de Pôrto Alegre: 

"Abaixo assinados, moradores 
Pôrto Alegre protestam veemen
temente coi1tl'a msclidas reacio
r;.ária~ proibindo ntanife~tações 

dia do t:·ubalhador''. · . 

De Campc5, no Er;~r.:do do Hio d~ 

~"'J.nciro. De São Paulo. De outras ei
l~ .-1, des, tenho aqui telegl'mna.s de 

I 

i :!·ote~to, peio m2smo rhot.:vo. 

O Sr. A1··tur Fischer - Qua:tlto ao 
I 

Hio Grande do Sul, peço permissão 
para contestar. Estive presente e 
vel'ifíquei. Foi uma das maíon~s ma~ 
nifestações opetário,s de 1 de ~ma.h. 

I 

O SR. CARLOS FREST~S - Eslá 
nqui o tel·2g.rr~ma que· ar:ab:J ele lt;,·. 

O Sr. Ari;ur Fl3cher - Não é exa 
to. Posoo o.firmar que não é v.?rda
de, porque estive presente. 

O SR. CAR.LOB PRESTES - Veti• 
ficaremos. Os jori1a:s disseram que 
:üi.o hcuve manifestações. ~·. . 

Fc;tive em Recife no dia 1 de M::do e 
pl.\de verifi.car a indecisão do· próprio 
C..:iovêrno. o que houve fol um tele· 
~;:·3.ma. cil'::::ular, para todo o pais, nã.o 
cl a. Fresic:ê~:.cla da R:públ: c a, · não do 
Ministro drt Ju.st!ça. u~m mesmo cL.> 
Chefe de Polícia, St·. l?er3ita L1r~, 

mas do Deleg!tdo de Ordt:m So~_;r~l. 

:5i·. Im bassai, aos De1eg::tcos da Or
d:m Social dos Estados, comtintcan"' 
do que esta vr.m proibidos os conilcios 
Rs p:1sseatas, sem dizzr de ordem de 
quem, ntm c.té onde ia a proibiçf.o. 

As autoridades ma~s vacuantt!S, 
mais medrosas se subm-eteram. llc
mens um po1..1co mais corajosos, por~~:), 
C:)ll10 o Sr. Inte1·ventor da Bahia, re
~:olveram deixar de lado o telegramâ. 
e permitir a manifestação. E1m Reci
fe só. se rêalizou porque, apesar da 
proibição policial, proclamada p~1o 

rádio de .5 eni 5 minutos, às 3 horas 
da t:.rde, mai~ de 100. 000 pessoas es
tavam no Parque 13 de Maio, e o 
Intervimtol't n:=.ütu·almente humano. 
]ncapaz de mandar atirar conti'!l. 6 
povo, resolveu o ma.is acertâdo: 'Vol:.. 
b..r atrás e p;-.·mitJ.r a realizaÇão . elo 
c0mício~ coisaJ que devemos, sein dú .. 
Vida, aplaudir, porqu-e os éstadistas 
quando cedem ao povo só se engran· 
decem. 

f~ j~,-=:tameDto nêste momento, Se· 
ni1ore.s, qua.ndo p~.ssamos por um 
1 de Maio vergonhoso, que s·e US!\ 
novamente aquela velha linguàgehl 
de 1937, a mesma linguagem dos tem. 
po;s do PJano Cohen, que. naquela 
época, dUl'l.'mte tódo o ano de 1937, esta
va e:m pr-: paraçíto, senão já guar.cin, .. 
do na gaveta dos que utilizaram' pa, .. 
ra liquidar a democ1·acia. E êsoea 
restos de fas0ismo em nosea Pátria.. 
!:gados naturálmente a grandes eni· 
prêsas imperialistas; ês&es provoca
clol·es de guerra no mundo inteiro. o 
que d·~sejam, o que sentem neces'iá.
rio, como primeiro })'asso para. a li· 
quidaçao l!a ckh..,ocl·at::::, é a e:&emplo 
de 37, manter a luta contnt o · co
munismo, extinguir o Partido Coniu~ 
nista. É a lingua.gem · que se 1·epét~ 



em ondas, en1 vagas que são silencia
das pela r·eação popular, pela atitude 
digna dos democratas, inclusive den
tro· desta Assembléia, que soube rea·· 
gir à altura contra tôdas as pro
vocações à vida ilegal do Pal;'tido Co
mlmista. 

O momento Senhores é oportuno e 
sol·ene para solicitar a ate·nção de
todos os democ'ra.tas sôbre o =fUe · s0 

prepara por trás dessa linguágem lX1 · 

JLcial anti-comunista, lingua~em que 
:-;e vem_ repetindo em ondas, e ..:m 
vagas cada vçz mais altas, porém de
tld:J,s pelo povo, pelos democrataf:, mas 
que pod·erão vencê_los adiante, &: os 
democratas não se souh:rem unir pa-· 

lá vão ter e, como é natural, não 
têm divulgação, ainda que se]::tm 
identificadas as suas origens. '' 

E concluinão: "Ao contrário-> ao 
vérificar ,que êsse documento es: ... 

- tava sendo defendido, inter·ri 
para cessar a divulgação, alegan
do que o Estado Maior não se Pü· 
ceri~, responsabilizar pela atto
ria do docu.-rnento e, mesmo qu ,~ 

soubesse a sua. orlgem, · teria quT: · 
· mantê-la em sigilo. Ma.is tardi~ 

passado ma,is de um ano, o E:>
tado Maior adquiriu o certeza da 
procedência do documento, o qual 
era integralista e não comunis
ta." 

ra lutar pda democracia. Isso declarou o General Gois Mon-
11: \a êsscs democratas sincero;;; QU3 teiro em entrevista ao Co1-reio da 

uos dirigimos, aproveitando ju::;~â.- Noite e em outras entrevistas, -em sé-
mente a solenidade de.sta sessão, na rie, que deu a O Jornal e outros perío-
data em que hómenag·samos aqueles . dicos desta Capital. · 
que · se sacrificaram na lutn. co!.ltnt - Além disso, também mani.festarum 
o naz~smo, em prol da liberdade, tl::t o Gal. João Guedes da Fontoura; no 
paz, da democracia, da éman;;ipaç§.() Diário ela Noite de 17 de ]11arço de 
da nossa Pátria; a êsses democratas 45; o Sr. Pedro Aleixo, n' O' Globo, 
pedimos recorcimn o que foi a prepétl'a- de 13 ele março de 45, General João 
ção do golpe fun-::sto de 10 de uovern- GomeB, no Correio da Mw~h{i, de 10 
bro de 1937. B<u: ta, Senhores, cm.:-..:.:ul ~ de abril de 45. Todos depuseram sô-
tar os· jornais do ano passa.do, para. bre a ori.gem do Plano Cohen e da 
se ver o que foi" a prep~ração dês:::c campanha anti-comunista, · de tôda 
golpe fas·cista.. · aquela luto. contr~ o chamado fantas-

Permita-:-~:c Ie!· ~õmente ah~l.unt~ s ma, ou perigo comúnista, que agora 
~)alavrus do próprio Gene1·al Goi;,; se tenta reviver em nossa Pátria, 
Monteiro. Em entrevista ao Co1-reio graças à energia, à atividade dos Srs. 
da Noite, a 6 d.e março de liH:5, S. José Carlos de Macedo Soai:_es, do Sr. 
Ex.a confessa o que foi o Plano Co~ · Oliveira Sobrinho, dos Srs. Lira, dos 
hen. Srs . . Imbassaí e de mais alguns -que 

E O!ltras_ entrevistas ~J jormüs que procuram arrastar o Govêrno em 
estão ·aqui e podem ser consultados :'~,venturas desastrosas para a reação, 
pelos Srs. Repr~entarites, como o Glo- contra o- pov::. 
bo, Correio da Manhã, O Jornal, o Sr. o Partido comunista, Senhores, é 
General Gois Monteiro · declara que) um Partido político e lut~. evidente-
já em janeiro de 37, o plano a ser niente, pela maioria. E' um direito 
executgdo em 10 de novembro estava 'que tem, como Partido político, de lu~ 
preparado. E S. Ex.a pode falar de tar para alcançar o poder. Como 
cadeira. usar esta linguagem de legislaçfí.o 

Neste recorte do Carreto da Noite, para contrariar, ou para impedir a 
diz S. E:{. a. a respeito do plano, infe- expansão do comunismo?! Pois, Se-
li::;mente em 45, qtmnc1o a ·ditadura já nhores,, qual o partido que não luta 
estr.. v a no cc2.so: 

lr ··-~ ~ .... t~A. ' nt:ío fr~i ~ to:."" ... .,.._&_,, _ :!} . ,." . " " O .i!/5 o::. u.O 

Maior quefn autorizou a publica
ção de um documento apócrifo, 
que lhe chegou ao conhecimen-

. to - como inúmeros out ros que 
... 

pelo poder? Quu.l o partido que n ão · 
deseja a1.co:mçar a maioria? 

Tratn·se, exclusivatrtente, de méto
dos a empregal', e nós nos estamo;3 
utilizando dos métodos democráticos . 
E' um direito que ninguém nos pode 
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negar, a não ser um Hitler, a não 
ser a t.ir~nia nazista, que impediu o 
homem · de pensar, ou uma ditadura 
como .a do Sr. Getúlio Vargas, em 
q~e somente um homem podia pen
:sar. 

Ora, se temes o direito de defender 
nossas igéias, de lutar por elas, temos 
o ·de . alcançar a maiol'ia e de lutar 
pelo poder, como já reconheceu o pró-

. prio Sr. Gaspar Dutra, Excelentis~imo 
Pr~sidente da República, como se vê 
da carta que . passo a ler: 

"Rio de Janeiro, .17 de abri! de 
1945 - Preza.do. e ilustre amigo 
comandante Atila Soares. Estou 
de posse 1de sua carta d-e. 13 do 
corr·ente, que reputo, pelo seu con
t€údo tranquilizM'l.or, um do
cwnento altamente significativo, 
neste grave instante nacional, de · 
confusão e sobressalto. 

Não precisai·ei repetir-lhe . os 
meus propósitos de assegurar a 
restauracão democráti-ca num am
j)iente dé ordem, serenidMlP. e am-

' plas garantia-s públicas, dentro das · 
minhas atribuições · funciona.is. 

Como candid:1to, só me, anima o 
· desejo de servir ao Brasi1,. fiel àos 

ditames da minha consciêncià de 
·cida-dão, apoiado nos 'dados· da 
minha experiência no . yrato dos 

·· negócios do Estado e ·~inda sob 
as · Inspirações · doutrinâ,.rias aas 
fôrças políticas que me Ip·arão às 
urnas, sob a organização parti-dá~ 
ria. ora · em elaboração. 

Ao IM!o dêsses compropüssoc; de 
honra, de consciência e de prin~ 
cipios, bem compreendo que no 
mundo inteiro,' ao impuh:o dos so
frimentos espalhados pela guerra, 
dos· sacriftcios vividos pelos :::•Jm
batentes, e ·à -luz de r10Yvl; elemen·· 
tos em jôgo dos problema~ hv..ma·
nos, uma ·reforma geral se antm.
cia no campo da organil!:ação so-

' cial e política dos povo~i . · . 
Diante de tais fatos, a ·minha 

·posição, presentemente, em face 
do comunismo·, posso manifestar 
ao ilustre amigo, com 

1 

absoluta 
franqueza e sinceridade, é a única 
·que julgo · Iíci ta a · qualqu~r homem 
®m re&ponsabilida.ode na vida ·pú-

' blica nacional; recon1~eço-lhs G 
pleno direito de exi$tência leg.al. 

Que se organiza, que viva co}no 
qualquer outro partido, disputando 
eleitoralmente a sua supremct;Cia, e 
prccure, _ par meio dos seus repre
sentantes, injlui1· na vida ~dminis
trativa e política do pais. 

1!:ste o pont.o de vista em que 
· me coloco, e que Çlefenderei en
quanto os comu~is~?..s mantiverem 
entre nós, a linha de conduta que 
hoj a assum~m. de renúncia aos 
processos. violentos e de acatam:~n
to às autoridades. constituídas : 
(a) Eurico Gaspar Dutra". 

Temos, assim, o direito de luta1•, le
g::-tlmente para realizar . essas idéias, 
êsse programa do Partido Co!llunista, 
reconhe<lido como sociedade ·civil · e 
registrado nos t!'ibunaís: eleit01·ais. 

O Sr. Segadas ViaP.ct ,_ Folgo em 
ouvir V. Ex.a declarar que deseja, 
pelos meios democráticos, . alcançar as 
posições políticas ... 

.. O SR. CARLOS PRESTES _:__ Repto 
V. Ex.a. a ' ass.inalar um só fato: in
dicando nãn ser pelo~ ·meias demo
cráticos q1,1.e o Pa::·: ::ro Cmilunista tem · 
procurado alcançar . as posições. ' · 

o Sr. Segadas Viana - •. ~ porque 
dois autores, que V. Ex.a conhece ' e 
têm g·ra11de simpatia pela ' Rússia -
Beatriz Webb e seu es.pôso _:_ ·inf.e>r .. 
mam que~ na Rússia, · existe um dele .. 
gado govername n.tal em 'tôdas . as 'c fi· 
c:nas ·de imi:>r-Brsão, po'rque, · enqúanto 
o povo está igno~ante, é preciso· que só 
seja tornada . p'ú'bUca urna · orieptaÇão 
cons-entânea com a · do 'Partido ·Co
munista;· para evitar qúe outras idéi~s 
se expandam: rio · país. · lt ·isso . o que 
está, creio, no primeiro volume~ ~scri

ta por ·aquêles · autores. · . 

O .SH.. CARLOS. i:'RES'J1,:.S - · E' 
possível qua V. Ex.a esteja enganudo. 

O Sr. Segadas Viana - . Não estotJ. 
O SR. CA,RLOS PRESTES -.Cem .. 

f esso a V. Ex. a que não é· opOrtuno o 
momento para :ctesma.warar calún:iias 
contra a Rú~:,ia. Quanto ao Brasil, 
o Partido Comunista está emprc.ga.ndo 
meios legais e democi·áticos para f~zer 
a propaganda de suas idéias e organi
zar o povo paxa a luta eleitoral. Essa 
a. nossa pooiÇã,.g e . do nosso Partido. 



Somos socialistas, lut~os ·pela 
completa emancipação do homem, pela 
xiegaç&o completa da exploração do 
homem pelo homem, mas, sendo so
cialistas, não pretendemos, . por forma 
algúma, nem hoje, como não preten~ 
di2cmos . em 1935, apesar de haveTmos 
sido condenados por isso, implantar o 
socialismo da noite para o dia. Somos 
materialistas, somos objetivos e s:tbe
mos que ·se não Jmplanta o ,comunis
mo, nem o socia1i~o. da noite para 
odia. Comunista·s, lutamos pela ne
gação de,ssa situação ~e miséria atual, 

- ' !J d . mas. ezsa neg'açao so po era ser ccns-
L·uída com os materiais de que dis
pomos. . 

Hoje, no Brasil, o fundamental, o 
essencial- é lutar contra êsse. at:aso, 
que · ·são todos , ê.s-ses restos feudais, 
para abTir perspectivas ao desenvolvi
mento rá.pido e decisivo da. economia 
na:cfonal, da ecor.omia ·capitalista .. o 
proletaria-do, num· país como o Brasil, 
so.fre mais dessa miséria; dêsse atra
so do que, própiamente, da expl01'a-
Aó capitalista. · 

O Sr. Segadas Viana ·- Pernuta-me 
V. Ex. a mais: um 2.-parte. ~fcu de 
P..Côrdo :ccni V. Ex . a1 quando diz que 
não estamos ·nesta se:;são pa'ra des.
mascarar invencões sôbre a Rússia. 
Estamos. ;;.qui, ·sim para prestg.r · hom·.:.~ 
nagen1 à Fôrça Expeqicionária Bras~

leira. para nos congratularmos com Es 
Nações Uddas, sem explm1ações dou;.. 
tríriárías, · 

O SR. CARLOS PnESTES - Es
hunos presta:-ndo à memória dos nossos 
mortos de Pístoia e a quantos se sa
crifica:ram na luta contra o ·n.azisino a 
melhor .de tôdas . as homenagens, qual 
n àe alertar aos sinceros c1emocrat~r' 
na d·~fesa da democracia, da esparisão 
e i~dependência. da nossa Pátria, 
por qu-e foi p_or isso que morre.r;am os 
ncssos soldados, aviadores e marinhei
ros ( 11! uito bem, ) 1 • 

S-enhores; não há portanto, r.azão d~ 
~:=r para · esta campanha sistemática; 
contra :·. · o Partido Comunista, contra 
o comunismo , :em geral. · Uma . idéia · 
Iião se c_onibate pela fôrça, pela vio
lência, pelas niedidas policiais. <Muito 
be'-nz,;) . C_renios que isto se acha sufici
entemente -. provado pela própria ex
pt;ríência da ditadura. Não foram nove 

ai1os . 'de opressão; . de · t"eti·or; dm·aiité 
os. quais a Polícia me manteve em .si~ 

tuação de . isolamento . completo, tOtal, 
que conseguiram . modtlicar · as minhas 
idéias. Uma idéia se combate com oti
tra idéia. As idéias não pedem, ser 
e$magadas, nem · elimiriadás. Só po-
dem ser súbstitÚída~. · · · ''. · 

·.O Sr. Souza. Leão - V. Ex. a, entre
tanto, qlJando: saíl! ·da p1~isão, foi pa:a 
apoiar a ditadura, que realmente o 
deteve. · · 

-Q SR. ÇARLOS PR:E)STES - Há 
Equivoco dê V. Ex.a. 

'O' Sr. So1.tza Leão ......: E' notório. 

O SR. CARLOS PRESTES ....,..:~· Não 
saí pa prisão para apoiar . a ditadura, 
mes para lutar contra os golpes, con
tra a substituiçíio violenta de .hom-ens 

·no poder, porque, para nós, Democra-
cia não é dar si~ples golpes de esta
do e homens, substituir por exemplo, 
o Sr. Getúlio Vu·gas _por. um magis
trado, ou ·por, · um gene-.ral q~lquer. 
Isso não é De~ocracia. Democracia é 
lutar para que o povo interv,enha real
mente na .vida públic_a, se eduque poli
ticamente pelas Próprias atividades po
líticas; e, através processos denioeráti
ços, queira' de fato, substituir . .'os . ho-
men.s de gÔvênjo. .· ' .. 
·. Na verdade, lutamos contra. os· gol
pes; luta1nos contra todos aquêles · que, 
certa . ou erradl:\-mente, pensavam. ser 
iri'eio de aca.bar a ditadÚ:ra o substi
tuir o Sr. · Getúlio Vargas· arbitrària
mente,por um g·olpe de._ gel'iel~ais.pl'e

pa.ra.do por oüciais no Quartel Ge-
neral. · 

Isso não é. Democ1~acia .- substituir 
um dita.qor. poi· outro. 

Floi bastante o . .' sr. Jooé Linha-res 
g·overn.ar três meses pM:a. se ,ve-rifi
car que um ~agis'.:rado, _ , qua~d:o é 
ditador, mootr~-se igual a qualquer 
outro ditador. · , 

·o St. · Pi~ . Sobtinho .. - Sem o 
golpe o Sr. ·Getúlio Varg·as sa-iria do 
Gavên1o.? 

O SR. CARLOS PIRiiDSTES ~ E' 
difícil, ' em política, _fazermos h1:Póte-
ses. 
~ ,v-erdade é que no$So POVO lutava. 

e luta, pelá Democracia . . O S~n.ho'! 

Getúli~ Vargas, · de fOÍ'Irul. .~a-. 



. 'Põdêrlà deixar <M rtlàliZ.àr âs ~leiÇões 

a 2 de tleZért16rô. Nãó tih11a fôrÇà 
pa.ra.. iss·o. o pleitó se ptcc'fssa.'r!a ·e, 
s~ it União 1Je1nocrátka Nadoüal 
1tão se tivess-e preOHll-lnodo tii.nto 'Com 
n~ golpes, se olhasse h1ais pii.ta o 
pt-o.cesso eleitoral, e .fôsse, efetlv?,.:. 
mente, trata-1· da O·\·~ai1iza'Ção à'é suas 
fôrÇas, talV-ez, as -eleiÇõe!J! de dois de 
dezenibi'O não lhe tiV~SS'eln tl'Rzi'do a 
dolorosa sttrprêsa qtte, desta tribtU1a, 
fói confessada. 

O Sr. Souza Leão - Se o S.enhor 
0-etúíio varg·o.s hoüve~se concordado 
em convo-~a.r a Co-ns-tituinte, da11do 
um goll'le, v. :E:x:i. estaria con1 o di
Mdúl'. 

d SR. CARLOS PR.!5ftl:Es · ...:.... A 
con·sutu'ihte foi cóhvocaoa pelo Mi
iüsti'o Jos~ Lil1hares. 

tut.a;\tain>Js para que se cc!lvocas;;·e 
a Oo1lstittlinte é sê realizassein 2s 
eleições a dois de dz:ierrtbi~o, ou mais 
ta.rde, porquê, eramos de. oJJiliião que . 
o pleito, l'ealizado éom i1tai~ tehti:lo, 
l'ep.f'éMlite .. ri.a inéltlo1· a rriànifestaÇâ·j 
elo nosso pnvo. 

Sénhôi"2:5, el'h pôU:i<!a, cons:idera!nos 
que ~ 11ohieús têtrt grahd€. · irhpor
t~.úcia. ri:ms êles não são d ecisivõs. 
ôs ·· a~On.t.ecithe1ttos · crhnh os ·rhõmet1s; 
êstes, porém, não fàze.rn o q'ue é{u·e
rDtli.. o 1Jróptio Sr. G~tUlio va~ngas, 

pára fi:M.r ho govêtho dt.tts..ntié qulnzê 
ahos, tévé tte adaptàr-se, m1iitas vê
z~s. àS êircunstâhéiá.s. E aí es·tá sua 
lla,bilf.dàde dê estadista - tm· sa.bidó 
à-dâpt::u:'.;.se às cii'éüfis.tàndas. ds 

I 

go'vetilantes 11ão fâzehi o que que-
rem. Se o Sr. Get-Ctlio Vari~as con
segtiiü 1nante1•.;.s<e 11;p pod€t 1 durante 
quinze ano&, f.oi· porqüe tevE.! dé ce
der á-à póvó e deixar que se p!.'óées-

. I 

sassem as el~ii1õe-9, d(! qua.lquei· ma-
neirâ; do cml!ti'âi'io, viria àbaixo, 
é6filô; ·feaHnsnté, v.eló. 

Por iss-o, luta.mos e desmag~azamcs· 

ê:sses prov.ocadores a.nti•conlún-istas. 
Us.am a mesma lü1gUag-em 'cte 1937. 
Po1· trás dessas provocaçõE~S., estão 
;:;s mesmas intenções. O golrie contr,a 
o. Pârtidt) 'Comunista será o 

1

:tW1meiro 
de llina .~fie Q:Ue teNnitlg,rã no àüi
quilamento da Democracia em nossa 
Páttlà. Não hê. ~xág@l·o em di~ermos 
qUê, ti/essa. l'Uita coiltra o éokhunismo, 
tne~tlt$ nessâ qu-ê já agora foi rtttr-

difi<Cacia, o que hà é êste tàt!hho, 
saido da montahha d~ provocaçães: 
iládà mais do '<ille um i\,tt. 1'77; em 
nDva fotma, pm•que, pelo que tU~ém 

o;~ Joi'rla.ls, é tà.t'nbêiii os honiéns de 
govênto, o qtt:e se d.eseja ê . exptHsài· 
dO.t; postos dé ê'úti-fiari.Çà, dos câ!tgos 
do furtc.iónalisttto públi'CO, tto ~ét;.w 

citD ou de otltl'ó:s, toõ.os . q'lüüi.to:S; a 
ctit'ério das autori;d"ades superiore-s, 
fotelh considoeru:dc.s co1rtünistas, E' a 
petsegttição, é o. ru.•,t. 177 da Cons• 
tituiç~ .. o sob n..ova fa.th1á. Nooa inniFí 
do oue isso. ~~- o filho.tismo a re:3~ - ' surgir, pm'que, se um dêsses S'e1111o;.:. 
res quiser urrt c:1rg-ó, ser'é. tltuito fácit 
acusar de comunista 2..quele que o 
ocupa no momento atual. E' cortttu. 
is.::Jo que alertamos a Casa, é pa,ra 
i3so que . chamamvq a . a.ten.ção de 
tô!ia a naçM>. o paJ:tido; como par ... 
tido politico, luta e continuará ll!
ta.J;ldo p~la sua vid,a · legal., 'l'em 
tanto dir·eito · a -isso quanto qualquer 
outro partLdo e a legislação é clara. 
Aqueles que quizerern que o Pa.rtido 
Gonmnista desapareça do am.tbiente 
polític0 de nossa patria . precis.am 
prova.r aquelas dua-s restrições da le• 
gislaç§,o el!Bi-toral: as ·teiações dire
tas com O €Stl:'.aúgeiro, O tecebih1ent0 
do "ouro de Moscou" ou as ati\'i
dadoes Sl.lbVe:-1'EYiV€s do Partido. 

o .Sr. J a lés M·ac1tado ..;..;_ V·. Ex~tt 

11ãó reconhece ao )>attido fâscistá ó 
mesmó direito de lutar peiós se11s 
ideais? 

o SR. CARLOS i?RES'i'ES =- N:'i.o 
reéóhheÇó ês8e dil~ità áo ·lJái'tidó fas"' 
dsta, porque setiâ o sulCfdiri :ià 'de-.. 
thoCtacia, pe-rtílitir elh ltOi!i:e ela demo:.. 
ctacia eln abstrato, a 'Vldà d:ó fMcis'"' 
mo. Os nossos soldâdus lutarat:H c 
mcrre.·tam . p1ra qtré o rtàZi&l'hó e o 
fascismo fôssem aniquilados. ô fag,~is-

1110 ê ó l'éti'océsso, ê a Volt·a. à !dàdê 
Média, à reaÇão, à brutalidade, à e"
plotação. Como deixar l~berdade pita. 
isso? Seria vetdadeiro · sUieíd1'Õ. A 
idéia fasêista; n1fi!!ü~ttl â pod~tá l"Z" 

titàr da cábeçà dós fasdstas. o~ làt:;~o 
eis tas são fasd.stàs. ó gbvêtno tJt:de 
~.fa'star êsses fascistas im~'ériiten.tes . 

dos postos que ocüp'atn, dêsd'ê quê és'• 
tão téa!mertte ptejudi.cando a n·adlo. 
potque, pà:ra se rnirtt~re-m -c1n t süs 
cargos, paht 'defesa dtts posiÇõts~ ·cõ:o 



n1eçam por àniquilar a dembcl'acir.t. 
o fascisrno nãtl pode ~obrevivet· P-m 
regime democrático. 

tl Sr .. Jales Machàdo v. Ex.a 
aéahtt tlB dizer que nt'io se atra.f!t::t 
'i.Íftüt !ttéia Vela _fôrça. 
··O SH. CARLOS l?RE~T:í!;S - P;;r
f~ltahi'~htê. Mrt.s não se trata de 
ttrtàncà1' idéia; trata-se de arranc~r 
·00 !Mdstàs tios postos que ~:stãr: 

oêüpntldo. Não n.m; iiüdarnós qtte s~jJ. 
põ!5shiêt a ütn fâ~istâ dêixar de e~~
fascista; é sempre fa.sci~ta ê 11tlpertt- _ 
tente. A;ràrn, se. é fM~ista, que tl~tD 
vebl1â ~~l;turbat a nrarchà dâ (\t:J.no
c.ràda êrtl fióssa pâh'ia, qU-e seja Más• 
tàtlô d~ }losí~ão, ·do p·ósto tlé cofifiái'lt(.i 
qUê oêup'à, l)ara 11ãà faz·él' o qUe esti 
íà!àerttiõ ctmtra a á.êfitl}cl'n.êi~. pj;: 
exem~lo ~ êsse Cotort~l fasdstà r.rq.: 
estâ ttà Ilêl'egâcht da Oi'dem ~olítlêr, 
e Sót::iàl, qlie ·í11ant1a têlégratna v r-oi
bindo tômiéios e passeatàs · se~n díz?.r 
iJót oi4tlétlt 'lie -tJ.liéhl. Cabe à~ go\tê1~1o 
tôfiiRr fil-Bdià.âs parà impeâh' êSs'à~ p:::l'
tm·fu~5és éla tn•cten:'l; l'Jál'a evitai' qu·.~ 

êÊSés inllnigos ttà déhi.octàcia cônt.i
íütéfit l)etturbài:iêlo a t11:it~ha da de'" 
1rtôêfâêia e aí'Mtà!ido 6 pàvo do g;o
~têl'hõ, .justarrtétlté no mcrfiênto et>J quê 
ôstê llifl.is hêcéssitâ do apoio âo pov·J 
1~àta 1~·esolver os gl'àvcs prõblêmas d:a 
hôrâ ptêsefité. Pôr i.~só, sôY1:1ôS éontl·a 
o fascismo. Não temos a ilusâõ õc 
n~t2J.'l~a1· a idéia do fascistt, mas o 
fàselstà }~odê sér artailce.dà dos pr~s
tôs de l.rrt-põl.'tfmcia. prinéipállnent,~ 

quantló qcupando ·po-.;tos de coüfia~ça 
h e govêrno. 

O Sr.. .f.Jto.·s Fortes - V. Ex.a ert ~. 
tevelanõ;o que i1âo é democrata, 

O I::Ii. CARLOS PRESTES =- Nts~"
â~mooztàda ê d~mõeracia t>bjetiva, de~ 
tllobtàda 'f)arà o· prógl'est'ó de 11cs~a 
vàtrht, d-e-mocràd.à parà que o POI·'o 
l')ôssã realltiehte gczài• do dlteitó d~ 

reuhlão. Não é -d-etrtocracia e1n ·qne O!> 

bséistas otup,êm po·stcs d~ irnpottà:1-
cia para impedir qüe ô flOVó goz~ cb 
de1ucm·aCia. Democracia é govêrno tm 
behefido da maiGi.'ia e não de mn:t 
minoria de fascistas ou tle ·elémê1ltos 
que ocupan.1 postos ele importância 
p~ra ~e%ender cs 'in tel'êss:es das na•;ôc:s 
tmperialistàs e do capital estrang~ir.:;. 

O St·. Dantas Júnior --"' Isso é de-
mocracü• de mn, partido só. 

O ~fi. êARLôS PRESTES --- Não 
é dGfilbCf'acia de tUh partido SO. f: 

. outra qttcstãtl. :Nao se t1'àta tla demn-
cracia bU.rgt1esa. Nà Rl1ssia hâ d~

mo~ra.cia sociàlista. Veja bem. o qUt' 
é p:.trtido político? 11: o1'gani~át;ão par:1 
defesa d.cs intel'êsees de uma da.r;s2. 
oü üe üll1a cà'tnacla soéb.l. 

Na unH~o S6viét1\':à nâo llá to:.1d!• 
r;õss ECOflêrtHcas em sociais que perh1i-
tnm a existên<:lia de -outros ·Pártidoa, 
j1Gtqttt3 lá só e~iste o prb!retM'lsdo. 
0:5 scnho!'es ~od'ênt acusar a tJnião 
Bcviétiéa âo que tJ.\Hsel'etfi; rt1a-s lá não 
cncontral'ão Uln bUrgUês~ llh'l t;(;jÍ':ll'G
lior ela. a inas.sM, 

O S't1ehú1' Osório t'üiutt . ---' Estt u 
ouvindo o dh:ct\i'so de V, E~.11 com todo 
o acatamento, ma-s ptço p.ermis:são pa~'r~ 
dizt'!r ~ue V. Ex.a está. desvirtua neto 
conrpletamenté o sentido dest3. se:;são. 
pl'cvalecentlo-se da tribU~1a para f:-· 
z~r a defesa d'e sUa-8 idéia'8 e a p ;opa
ganda do Pattidu Comunista. cPal
m&..~.) 

O SR. CArtLOS PR-ESTES - Se
ilhar beputado, ~stcu lto gôzo de um 
djteito, prestand'o homen.::cg·em. aos no~
sog m-ottos, defimdendo a democrücHt, 
l)!:là -qual H.1taram e mm·t~ram. (il-fl'? i.o 
Mm.) 

Quahtu -ao sentido do c.tebate, ~- cul
Pli não é tn!tiha, pcrQ.'L'lé re~pondQ i\os 
&.i:;al''tes_ e às inte~·venc~es dós iltt.S-tres 

. colêgás. -

S::mhores, o motivo prin-cip.al ela. 
campanha contra e comun.lsrnõ c. ill
tt:l'nahi.ente, sa.lvar &s pos'içôes dos . f<J.s
cista..s, porque os fascistas s-abem e .sen·· 
tem que não pod-erão m~mter-se nfs 
sas possiçôes à medida q_u3 a demrera
cia progtedir, é, da i, os golpes de tó
das as -fo1•mas qu~ tentam conw·a. a dc
m.ocrada; salvar os 1tt-cl·os extr.ao~:éh

ni1rios.; expoliar cada v-ez mais o pcvc ; 
snlvar os interesses das g-randes em
r~·êsas impe':iaijstas. como & Light., a 
L'::opoldina e outr~.s. E o mêtiv-o ext-e::
lio é a. tendência, -a prr.()Cu:pa.ç.âo, o a ~- 

sejo de arr-astat· nossa pá-tria ~Oll"! <) 

país submetido) -colônia .muito prôp2·j.1 
a fornece1· soMados para as avéntm:! ~ 

. guerreiras do imperiallmno. 
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Não é ·por acaso que as bases mili • 
tares - pese aos .. desmentidos oficiais 
-- continuam nas mães dos imperja. 
listas, como ainda. hoje confessa um 
dos Subsecretários do Departamenco 
de Estado·. E ainda ont2m os .~ornais 

desta Capital publiocaram o projeto 
apresentado pelo Presidente Trmnan 
sôbre a cooperação militar no conti
nente. E' a doutrina de Monroe, essen
cialmente defensiva, transformada €m 
ofensiva. E' o bloco pan-americs.no 
que ressurge em flagrante desrespeito 
à Carta de São FTancisco, que fundou 
a Organização das Nações Unidas . E' 
repto evidente do govêrno no:r;te-ame
ricano à unidade mundial e ~Jarti

cularmente à colaboração das três 
grandes potências. l1:sse bloco pan
americano põe em perigo a paz no 
hemisfério e no mtmdo, levanta sus
peitas na Grã;..Bret.anha e na . U . R. 
s. S., que são outros dois grandes ele
mentos no Conselho de Seguranga. 
Pura que os Estados Un1.dos nec?.S3i
tam dessa organizaÇão militar, ae 
todo o continente, senã:-> para f)·l1fl'en
tar as duas outras grandzs poténcla::;? 

I 

Coloca ainda, sob o domínio nort·~-

americano, país€s como o nosso .. •Ü:lda 
atrasados, sem indús·tria pesada. / As 
nossas fôrças armadas passarão ;i c~
tegoria de elementos submissos 

1

às fól
ças norte-americanas. E' ine,/itável. 
Pela maneira por que está senc~o prc
jetado nos Estados . Uni-dos êssE.~ bloco 
pan-americano, essa organizaçi,io m:
litar do continEnte, visa êle colocar rics
sas fôrças armadas, frente ao ex3rcito 
ultra-moderno dos Estados Unidos, nr.s 
coi1dições - tomadas as devi~lns prc,
porções - de nessas polícias es~adu8is 
frente ao Exército nacional. E!, r.nais 
dia., menos dia, têremos o nossc.1 E:<ér
cito, · com soldados brasHeiros, sob o 
comando de oficiais norte-amet:

1

lcanos. 
E' êsse o caminho; é essa tendênda 
do imperialismo yankee. E:st::tmcs· 
alertando~ Ning'uéhl' mais do due nós 
deseja que isso nã.o se realize, e hlta
remos contra tal · causa. J\!Ias hoje, 

• o • I mesmo o Mm1stro da · IIA:annha c b.e~;a. 

tese . defendida pelo Presidente Truman 
em sua carta ao P~u·lamento ameri
cano. 

o Sr. Toledo Piza Não será 
com o mesmo objetivo que a União 
Soviética está reunindo em tõrno de . 
si os estados buJcã.nicos? · 

O SR. CARLOS PRESTES ~ Cha~ 
mo a atenção dos Srs. Constituintes 
para essa tendência de formação de 
um bloco no hemisfério, não para de·
fe·sa, porque nmguém nos ameaça.· 
mas para o ataque. 

E' para se conseguir tudo isso que 
se deseja liquidar a democracia, .a co
meçar pelo fechamento do Partido Co
munista, pelas perseguições às organi-

. ~ações operárias, pela campanna con.;. 
tra os comunistas. Nós, .democratas 
e comunistas, aproveitamos a soleni
dade de hoje, para, homenageando as 
vítimas do fascismo, rendendo ·nosso 
preito de gratidão a todos que sou
beram lutar pela paz, declarar que · 
prosseguiremos inabaláveis na luta 
contra o faEcismo, pela sua _ completa 
e efetiva extinção da face da tf;l;ra, 

. para ampliação, .garantia e consolida
dação da democracia em nossa pátria. 
Para essa. luta chamamos todos os ho
mens dígnos,- homens e Partidos
clispostos a 'marchar com todos que 
queiram, de fato, defender a .demo
cracia. 

Sabemos o quanto é grave o momÍm· 
to que atravessamos e difícil a so~u
çã.o dos problemas nacionais. F!sses 
problemas, no entapto, pracisam ser 
resolvidos com urgência, porque o povo 
nãu pode morrer de fome e as brutali
dades policiais só nos podem levar 
ao cáos e à guerra civil. Ainda são 
possíveis, no entanto, soluções paci
ficas e democráticas. E' pai-a alcançá
las, que estamos prontos a apoiar o 
govêrno, a colaborar com êle, não eni 
busca de postos ou prefei.turas ou 
interventorias, mas para que se chegue, 
como urge, a medidas l)ráticas e · efi
cientes, a favor do povo. 

e declara-se muito satisfeito com ·o 
pr0j€to do Presidente.Truman, de snb
missâ.()' coinpleta das . nossas fÔrç :1s 
arma.(las às n01·te·a·meriCanas , E' a ' 

Foi isso que ainda hoje afh~maínos 
em nota da Comissão Executiva do
nosso Partido, que diz o seguinte: 

1 .- A Comissão Executiv~ do P. c~, 

B., em reunião de 6-5-46, examinou 
a Rituação naciomtl em seu conjunto; 



-319-

especialmente os g1·aves e vérgonho
sos acontecimentos de 1 de maio ·e as 
re6entes e mais descaradas provocações 
policiais contra a existência legal do 
Partido Comunista. E' de assinalar 
que, apesar da derrota militar do Iiazi
fascismo, a grande data mundial dos 
tra"Qalhadores, ao contrário do que 
aconteceu no mundo civilizado, decor
reu ainda desta vez· aqui em nossa 
terra sob o signo da reação e do fas
cismo. Tanques e canhões foram tra
zidos ·à rua para completar o quadro 
terrorista das notas · po'uci::tis com que 
a reação tentou aproveitar o dia dos 
trabalhadores para majs um golpe 
contra a democracia e em defesa dos 
interêsses da~ grandes emprêsns im
perialistas. O que se tentou mals uma 
vez, pelo terror policial e por meio 
de tôda a sorte de provocações, foi se
parar o povo e o proletariado do seu 
Partido, o P.C.B., insisteptemente 
ameaçado em sua vida legal e apre
sentado à Nação, qual em 1937, nos 
tenwos do Plano Cohen, como prin
cipal culpado da mobilização policial 
e guerreira do govêrno· 'contra o povo, 
a classe operária e suas ·organizações. 

2 --: Se as provocações de Margó 
último contra o Partido e seus diri
gentes tiveram cunl10 marcadam;;mte 
internacional e imperialista, já as de 
agora, pela própria· forma primária e ' 
truculent~ de que se revestiram, tra;~m 

a origem mais próxima dos restos cl,o 
fascismo em nossa terra que ú.J.tam 
desespel'adamente para sobreviver e 
ainda conseguem arrastar a maiol'la 
dos homens do govêrno em suas aven
turas contra o povo e mais particülar
mente . contra a · classe operária e 
sua.s . organizações, especialmente o 
nosso Partido. Trata-se de um pe
queno grupo de -militares fascistas 
como Alcio Souto', Filinto Muller, Im
bassaí e poucos mais. que àinda ocupa:n 
po.stos importantes na tropa e no apa
relho estatal e . tudo fazem, em .seú. 
ctesespêro de vencidos, por impedir ou 
barrar a marcha da democracia em 
nossa terra. A êsses militares juntam
.s ~ ·os polítkc.s. reacionários e policiais 
de profissão, como J. C. de Macedo 
Soares, Negrâo de Lima, Pereira Lira, 
Oliveira Sobrinho e pouc'os mais, to
dos igualmente sem nenhuma influên-

cia ou prestigio popular, mas ativos 
na luta contra a. democracia e ainda 
capazes, graças aos postos que ocupam, 

. de arrastar o govêrno em aventuras 
reacionárias e ditatoi'iais, visando a 
volta do fascismo, da censura, da vio
lên-cia contra o povo e do terror po
liciaL 

3 - ~sse peq·ueno grupo civil e mi
litar pelas próprias dificuldades com 
que luta para sobreviver, apoia-se cada 

. vez ··mais no imperialismo, especial
mente no capital ianque mais rea.cio
nário, que· por sua vez dêle se serve 
para a defesa de seus interêsses mais 
·imediatos na exploração crescente de 
nosso povo, visando chegar à sua com· 
pleta e total submissão colonial e )m
punemente arrastá-lo às . aventurJs 

. guerreiras em evidente preparação llo 
·mundo inteiro ·pelos elementos mais 
reooionários do capital financeiro iu
glês e norte-americano. 

4 - De outro lado, as vacilações do 
govêrno, seu med.o ao povo, cada w:.z 
mais cvi'dent.~. e que parec-e cr·escer à 
medida que se agrava e aprofunda ·a 
crise econômico-financeira, · facilit'3., 
sem dúvida., a obra nefasta do.s rem::.t
nescentes do fascismo que se sentem 
dentro do govêrno cada vez mais fo:t
tes e · necessários, em condições de 
tentar nova.s aventuras contra o · povo 
e a democra.cia. E' que à crise fimm
ceira e econômica, no ponto a que já 
chegamos, não é mais possível . faz~r 
frente com paliativos· e simples decr~
tos-leis mais ou menos formais, inó
cuos ou impraticáveis. A carestia e n. 

. inflação . estão a exigir medidas prá.;. 
ticas e urgentes, tanto mais quanto 
S<'l · agrava a crise econômica com a.s 
conseqüências já sensíveis da inflacão 
sôbre . a economia nacional, a come~ 
çar pela .Pecuária já em plena crise, 
mas sensível também para a indústrin 
que j~ começa a sentir a concorrênch 

·do::: artigos importados, o que leva à 
diminuição de horas de trabalho e até 
ao fechamento de fábricas com o con
sequente e ·catastrófico resultado do 
desemprego operário . 

5 - Incapaz até agora de enfren
tar com decisão e energia tão gravP.s 
problemas, separa-se o govêrno cada 
vez mais do povo, deixando-se :fàoU-
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mente arrastar pelos aventureiros fas
c:I,s tgs que prmnetem anulal· pel:1 f•Jl'· 
ç.a e p(~;o ten·or de .. .ruecUdas policir.J.~ 

o prc~Jtfgio popular crescente de no.,;:,,) 
Partido, e e:dgem do govêrno um.a po
lítica interrut e externa cada vez ma1;; 
reacionária e impopular. H:, no exterior, 
o clesprest1gio do Bra::il com a atu:l.
ção reilcionária do seu representante 
na ONU R apresentar-se como defen
sor cl.'e Franco justamente no momento 
em que o hej:óico proletariado de S:.ul
tos nega-se a descarrega.l' os barcos es
pf.mhói!i e em que a Assembléi:l. CmB
t.Ht1inte pmc!ama por unanimidade -~'la 
solidariedade ao povo rapublicano àB 
Espanha. Ê, no !nterior, a pol:ftica de 
p:rovccr,.ções sucessivas contra o pro1•>
tariado e suas organizações, como o 
lv!UT, e particularmente contra o Par-, 
tido Cotnmüsta, cuja. vida legal é in
sistentemente ame~çada. E, ainda ago
n, nova tentativa contra a liberdade 
políti8:1 e cte pen;;amento com a volta 
d J art:go 177 ela i'an~igcrada carta de 
1987, solJ nova forma e especialmente 
car·lg~do co!ltrá cs comunistas que ::;c 
p!"<;t~mde nprc:::entar çomo perigoso.s 
a. <'"""n,,., ..... ,- c'o -rr'-'tarlo ' 

~ • ...... é)t..•'-~• Ll.:,•t.l ~ 4,;J..:J (. ... o 

6 - Arrastado, assim, emi sua polí
tica p~!os remanescentes ,do fasci::;
mo e pelos agentes mais deecarados do 
c a p1tal financ~iro internacional, se-

·' para-se o govê_t·no cada vez mais do 
povo e incu.paz de resolv.er os grave:; 
problemas da h8l'a que atravessamos, 
marcha cada vez mais para,. a. reação, 
pr..ra medidas cada vez mai,s violentas 
co~1tra o povo miserável e esfomeado, 
vitima das filas, do eâmbío negro, da. 
exploração crescente dos homens do~> 

lucros extraordinários e cada vez ma:s 
:lesiludido e desespet·ado. É fácil ima
sínar a que se pretende chegar, res
pondendo com a violência ~~ -o arbitrio 
oolicial aos reclamos de um povo mi-• , I 

serável e esfomeado. No c~a.minho da 
L'eação ·e do fascismo por hue se vat 
deixando levar o govêrno maréhamos a 
passos râpidos para o caos e a guerr~ 
civil. :íl:sse o perigo que noe~ ameaça e 
t que nos querem levar os ).'~!mi:mesoen..:. 
;es do fascismo tão poderosos no seio 

I 

de um govêrno que ainda se diz de-
mocrata e quando se redige uma Ca:cta 
Constitucional que se proin~te não sr.r 
idêntica ao mostrengo fa.~::cista de 1937. · 

lâ:sse o pel'ie·o que nos ameaca e pelo 
qual devem desde logo ser responsabj
li7.actos os homens no poder e todos · 
aq\iêles que contra tâo negra perspectt
va não quJsereri1. desde já lutar com 

· decisão e energia. 
7 - No entanto, a solução pa-cífica 

dos graves problemas desta hora é 
ainda pm:sfvel e po1· ela luta e con
tinuarrv a lutar sem desfaleCimento o 
PCB-. Basta que os governantes se 
gproximem do povo, ouçam-no ao in
vés de se 'deixa1:em levar pelos reacio
núrios e fascistas que o cercam e os 
ccmprometam, basta que se deseje 
resolver, de maneira obJetiva e prá
ticu, o problema da misérla popu
lar, bur ~ ar cem honestidade e com 
a a.jud::-. do próprio p0-vo solw.:ões para 
os ptcolcmas que o atormentam; bas
t'.1 que se aceite a prática da democra
cia. pelo respeito aos direHo/3 funda
mentais do cidadão; basta que se 
faça uma política externa e interna 
de acôrdo com a vontade manifesta 
da maioria da Naçiío. 

A Comissão Executiva chama"' mais 
Uln::t vez a atenção de todo o Partido 
pa:·a que insista nessa luta por uma. 
solução pacífica dos gra. ves proble
mas dêste para, pela apresentação 
em cad.J. momento e em cada região 
d2..s soluções práticas e viáveis em 
benefício do povo e do progresso na
cional daqueles problemas, cs mais 
urgentes e im:;diatos. 

8 ~ Com o mesmo fim, e em nome 
do Ccrnité Nacional do P. C.B., -óiri
gc-se a Ccm:;.;s§,o Executiva por êste 
neira a evitz.a· o cáos, a gu•erra civil, 
tas, a todos os Partidos políticos não
fascistas, num · apêlo veemente para. 
que se Ul!am em defesa d!:!. demo
m·acia ameaçada e para que, assim 
unidos, participem a ·solução pacífi
ca. dos problemas n.1cionais de ma
neira a evit!;.l' o céaos, a gu€rra civil. 
nevo c desneces.:!á:rio de:i·ram::m1?nto 
do sangue do nosw povo. 

Os comun:st..:; rg E.stc::.ndc.m sincera. e 
fraternalmente a ' mllo a taclos ~ h')
mens e P:1rtldos polític::ls - que qúe2-
ram de. 'fato lutar pela d~mocr:=te:ia , 

p ela liquidação definitin. elos r r3tos 
cb fascismo no B :'JEil. qu~ qU(> Íf~l!i1 

lutar pela soluçê.o pacíf ica do~ gru v::.s 
· problemas nacio:no.Ls da · ho;;:a trJe 
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~,t!'ave-ssamo! e em defesa da paz e 
sua C011100lidat;ão no mundo int~iro. 

],_rente às s.meaç.a.s da r.cação e cio f~.s·~ 
cismo torna ... se cada vez mais indis· 
pernável a 1 . .mião ostensiva· e formal 

· de todos os patriotas e de-mocnüas 
que já, não poderão agor~ iir;.pune
ment.e repeth· o êrro suicida dos ano::' 
de · 1935 ... 37, quando por displicência 
ou omis.~~.o, entrega:·am sem luta o 
t~n-eno à camarilha faF:cista, sem es
crúpulos, ativa e ambiciosa. 

9 - O PCB dirige-se ainda acs 
homens do guvêrno não comprometi
dos çom o fascismo e que desejem 
sinceramente a solução pacífica dos 
problemas nacionais. O PCB luta pela 
paz e pela democracia e está pron
to a apoiar o govêrno, a colaborar 
mesmo com êle, desde que queira re
almente resolver d~ maneira práti
ca os problemas da miséria e .da fo
me do povo, gara~ltir a democ-zacia 
e liquidar de fato os restos do fascis
mo em nossa Pátria. Os comunü:-. 
tas não disputam posições a não ser 
junto ao povo e pelos métodos demo .. 
ct:áticos, nem fazem ca.mbala<lhos, mas 

· estão prontos a fazer quaisquer acôr-
dos seja com quem fôr, <.iesde que 
realmente fav01•áve1s ao uovo e à de· 
mooracia. Nas elei(Jões que se av~z!

nham procuraromos acôrdos eleito.
rais parn chapaR ele 1111idade, desde 
que saojam na bu.s~ de um programa 
popular - e da escolha judiciosa de 
candidatos que poJsam merecer a 
confiança do prbletariado e do povo. 
Seré.o êsses os candidatos, comunis
tas ou não, que merecerão o apõio do 
PCB. . , 

10 - Mas a Comissão Executiva 
ao fazer tais decl~"rn.ções chama, a 

• • atenção de todo o Partido para a 
necessidade urgente de reforçar suas 
ligações com as grandes mnssas tra
balhadoras e de organizar cada vez 
melhor suas fileiras e ao próprio po
vo. A solução pRcffica dós problemas 
nacionais ainda ê possível, mas na 
medida em .ciue o proletariado e o 
povo a recla1narem organizadamente 
do govêrno e das classes dominantes. 
A situação exige de toqos os comu
nist.as o maJor cuidacl.o contra as 

provocações simultâneamente com a 
máxima firmeza, en.çrgia, · persistên
cia, corRg'em e audácia na luta em de
fesa.- da democraci:t e dos direitos fun
damentais do cidRdão. O acatamento 
às d-2cis&)s do govêrno não deve sig
ni.fi.cr..r suhmi.ssão p.rL3siva às orctcm 
a::-bit.r:1rias da polícia, contra as qual~ 

_ devemos protestar por todos os m?io.s 
legais, de forma a esgotar todos o:-

. recurs:Js antes de aceitá-las e cont1·::1 
elas fazendo uso de formas de luta 
cada vez mais altas e vigorosas. A 
iniciativa ctos organismos de hase pre~ 
cisa ser cada vez mJ.ior e vale, sem 
dúvida, muito mais que quaisquer co
municaçõ3s ou apeles · r.os org·anismos 
superiores. o e~s·el':ci2.l, enfim, está 
na verdadeira mcbiliza~ão de ll13_S8?.S 

contra as arbltr2ri,edad:es policiais e 
nJ. niti1a compreensão que pode te1·. 
todo o Partido de que ac~ttar as d-~

cisões das autoridades e .lutar p€1:1 
s::>luç5.o pacífica cl:>s ·problemas na
cionais· não significa ficar de bl'açbs 
cruzados nem conformzr-se, oportu
nisticament€, sam protesto, com a3 
arbitrariedades e violências poli-ciais. 
Nessa ,luta pela democracia ampEa
se cada vez mais o campo de ação 
dos comurJstas que devem fazer es
forços redobradOs no sentido de ga
nhar novas camat!~s sociais para o 
lado elo proletariado e das grandes 

. mo,ssas t1·aball1adoras do campo. o 
essencial est§, em sv.ber lutar· efetiv~
mente pela paz e a democracià, ~la 
melhoria das condiçÕ€s de vida do 
povo em geral, pela liquidação defini
tiva dos restos do fascismo e contrn. 
o imperialismo pela entrega definiti
va e imediata de nossas bases milita· 
res ainda em poder do imperialismo . 
Foi .assim que vencemos até agora as 
provocaçoos policiais e· fascistas con
tra a legalidade de nosso Partido e 
será seguindo os mesmo preceitos, de 
fo.rms, cada vez ma.is conscienw e Ol'
gunizada, que venceremos as vagas de 
provocação que ainda virão at-é à de
finitiva liquidação dos restos do fàs
cismo e a garantia e consolidação da 
democracia em nossa Pátria. 

A Co1nissfi.o Executiva do Pattido 
Comunista do Brasil - Rio, 6 de Jna!io 
de 1946. '' 
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Em homenagem, senhores, à grande 
data de hoje, reforcemos nossa luta 
pela paz, pela colaboração da.s Nações. 
Unidas, pela liquidação dos focos fas
cistas. N8,o vacilemos na luta em d.:
fesa da d-emocracia, nem nos deixe
mos, por egoismo, por displicência ou 
omissão, enganar p·elos fascistas que, 
repetindo a àesmoralizada manobra 
de 1937, voltam a fala-r em pe-rigo co
munista, para tentar nm novo golpe 
contra a democracia, a ind·~pendsncia 
e o progresso do Brasil. (lrluito bem, 
muito·bem. Palmas. O orador é cum
primentado. ) 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a pa
lavra o Sr. Café Filho. 

O SR. CAF::!: FILHO - Senhor 
Presidente, nesta sessão, os pail'tidos 
politicos · aqui representados indica
l'am oradores que dissess-em a pa
la Vl!'a de r·egozijo pelo primeiro ani
·vert:iário da terminação da' guerra. 
E da Bancada Progressista, que se 
constitui", apenas, de d-ois d,eputadcs, 
encontrando-se um ausente o outro 
compar.ece à tribuna, para associar
se à alegria da Assembléia Nacional 
Constituinte, que é t.ambém a ale
gria do povo brasileiro nesta memo-

. l t ·, I rave da a. -· 
Não sei como· se possa comBmvrar 

O fim . da guerra., .sem recordar .)S 

dias de gr.ande incerteza vi.vidcs pel0 
mu .... "ldo e, pa;!·ticularmente, pelo Bra
sil. 

Sr. Presidente, encontrava-me f o'· a 
do país, internado por deúsc.:> d.o 
govêrno ar.gentino ng, província de 
Cordoba, quando, por coincidencia, 
n~ dia da minha libertação, no mo
mento em que me preparava para 
regressaú· ao Brasil, ouvi o espoucm•-:
cie foguetões, que nbalavam a ci
dade, surpreendendo-a. Indaganr\o 
.elo que se passava, tive noticia dP. 
que eram o.:; fascisV s comemorn.ncto 
a invasão da Austria pel:,:ts fôrçrts 
n azistas. 

Foi sob essa imp!'essão que r e
gre2sei à pátria, cb oncie pal"tira 
também sob :. impre2sf-.o de. que o 
meu ps.ís seria, mais d~a. mencs dia, 
um as•;-oci~~do na. gn~n<l imperialista 
qne e!ltão .st: esboçavft. P a,; a aqui 

vim, t'.a>esar da desesperança de um 
ambiente democrático. 

Mais tarde, outras invasões ~ •ie-
r:..ucaram. Noves a,ConteCimentos so• 
brevieram, um particularmente vivido 
e · sentido pelo povo brasileiro. E' 
que, no meio do conflito, quan i(•, 
v.:n:::ido o povo gaulês, caia esp')~ 

tàtcularmente a França heróica e 
pasE-ava sôbre o mundo como que 
uma o!1da de dtsalento, o chE>fe do 
govérno . brasHeko de então pronun
ciava, no Arsenal de Marinha, as
sistido pelos ministros militares, j~s

curso que e.r;:l, uma definição pró
países totalitários. 

Vivi como bresileiro as tristezas d~ 
hl jc::nada. 

O Sr. A uí·eliano Leite ·- Perm~

ta-me V. Ex. a m:·_ aparte. Nesse 
1rtomc~1to, por coincidência notáv>=l, 
havia paulistas lX·e.S.Oô no Rio de J3.
neiro e prcce.:sadm perante o Tri
unal de S.egnrançg, por ter.em defen
dido, pregado a democracia liberal 
no Brasil. únka e exclusivamente 
por isso. Entre êles o obscuro ap:u
teante. 

O SR. CAFf: FILHO Vossa 
Excelência e outros Deputados 'que 
honram a Assembléia (!Oll~ sua pre
se.!lp, como rep;:·esentantes do povo, 
e, particularme!lte, do povo paulista, 
V. Exas. vi v eram comigo êsses dias 
incertos para a nacionalidade, bra
sileira, em que todos tínhamos a 
impressS.o de que a.s palavras proft
ridas no .Arsenal de Marinha d·?fi
niam as diretrizes, o rumo a se<rm~, 

contra a vcltadc soberana do povo 
brasileiro . 

Mas, S1·. Prc .:idente, desenrolaram
se os acontecimentos. ·A Inglaterra 
reagiu como gigante, sozinha, às fôr· 
ças impe::.·.ialista.s Enzistas. Os Estados 
Unidos entraram · na guerra; no Bra
sil, não num ambiente de tristeza e 
desalento, mas de esperanças e ale
gria, o govêrno brasileiro, o mesmo do 
discurso da Illm das Cobr~s, t!'aça 
novas diretrizes à n adonalidade: em 
vez de uró Eixo o Brasil definiu-~e 
pela democrr.cia , com aplausos de .tôda 
a população. 



O . Sr. Toledo Piza - Fq_i a adapta
ção a .que se referiu o Sr. Ca.r .. 

·los Prestes. 

O SR. CAF~ FILHO E . eu, Sr. 
Presidente, que vivia dias de .. tristeza, 
de desesperanças, senti um arrebata
mento patriótico na hora em que o ... 
Brasil ,se definiu ao lado das Nações · 
Unidas. Vimos bem como são o Brasil 
e seu povo. O Brasil; · ferido pela di
tadura, . cs partidos separados· ainda. 
pela luta que vinha de 1S·30, congre
g~ram·se ao lado· do· próprio ditador, 
apoiando a ação do govêrno para que 
êste pudeSse dar o máximo na defesa 
dos ideais demo·crátkos. (Apoiados; 
. muito bem)! 

E' de ontem o acontecimento. Ne
nlluma divisão maior se fez entre os 
partidos do que em tal época. No en
tanto, Sr. Presidente, na hora em que 
e govêrno se 'colocou ao . lado da de
.moCl·acia todos nos .unimos e apoiamos 
sua ação de guerra contra o Eixo. 

Os maiores adversários do .govêrno 
de então ofereceram o sangue de 
seus filhos, e o. próprio sangue~ e mar
charam para os campos da Europa, 
defendendo a Pátria, o prestigio do 
seu govêrno batendo-se ao lado Icts 
Nações Unidas, entre os exércitos de-
niocrátieos. · 

Vencida a guerra, vito1·iosas as de
mocracias, vitorioso · o Brasil, único 
pais sulaniericano a entrar na guerra 

. para dar a contribuição de sangue, da 
ação e das armas. 

O Sr. Gojredo Teles - único país 
latino vitorioso. 

O SR. CAFJ.i: FILHO - único país 
latino vitorioso diz muito bem v. Ex.a 
vencida a guerra era muito natural que 
sôbre nós, brasileiros, caissem, no após 
gu8rra, as incertezas do dia de ontem. 
Por . que colaborar.ios na guerra? Por 
que estivemos presentes na ação e 
contribuímos com nosso sangue? Por 
que deram nossos filhos a vida em 
defesa das NaçÕes Unidas? Lembro-

'me da noite em que as estações de rá
dio, as sirenes dos jornais, o repicar: 
dos sinos anunciavam, nesta capital, 
onde me 1 enconttava, o fim do drama, 
a alegria do povo. No Brasil,' tôdas 
as cida-des, e o Rio de Janeiro par .. 

ticularmente, experim:en:taratri a dure
za da guerra. As mães de família pas .. 
savan). horas seguidas nas "filas", em 
busca de alimentação, sem queixume, 
sem protesto, como se aquilo · fôsse 
também sua contribuição no grande 
drama que viviam a Et+Iopa e Asia. 

Nessa noite, Sr. Presidente, era 
grande a esperança de que tudo passa
ra, de que a guerra se fizera pelo· bem 
estar, pela liberdade, pelo progresso~ 

vivi essa esperança e êsses minutos de 
alegria, · · · 

Vencida a guerra, tratamos nós bra
sileiros, dê nos reorganizarmos demo
cràticamente porque pela ·democracia. 
tinham os lutado . 

O Sr. Toledo Piza - E quantos em• 
baraços encontran1os! 

O SR. CAF~ FILHO- E quantos 
embaraços encontramos, mas os ven .. 
cem os · a todos. · 

Convocadas as eleições, definidos os 
candidatos, processado o pleito, saiu 
vitolioso o nome do ilustre General 
Eurico Gaspar Dutra. 

Um ano passou sôbre a vitória. Es· 
tamos no primeiro aniversário . do fim 
da tragédia. Continuam . as 4'filas", 
continua o mal-estar, mantem-se o 
ambiente numa trepidação política de 
ameaça, de dúvida, de desconfiança 
- e n~o sabemos . os rumos traçados 
ao Brasil de amanhã. · 

Sr. Presidente, precisamos faze~· ai .. 
guma coisa por nós, para debelar a 
crise política e econômica em que vi .. 
vemos e não ficarmos apenas na ex .. 
pectativa do que está acontecendo nos 
outros países. (Muito bem) • 

Na minha cidade natal, capital do 
Rio Grande do Norte, vi funcionar a 
máquina de guerra. Milhares e mill1a .. 
res de aviões partiam, como se fosc:em 
nuvens, para os campos russos e chi~ 
neses, nas suas azas seguia a esperan .. 
ça de dia melhores. 

Mas, Sr. Presidente, quero, antes de 
separar-me da tribuna, dirigir a todos 
os homans de partido um apêlo no 
sentido da união dos brasileiros para. 
que se faça aquilo que a guerra obje .. 
tivou - o bem estar social (Palmas) • 

Sr. Presidente, instalado o novo go .. 
vêrno, os partidos que não se situa 
l'am nas suas fileiras têm dadí) as 
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maiores demonstrações de bôa VOlt ta- contrário ao que V. Ex.8
. expenôeu à. 

de e espírito de colaboração para res- Ass·embléia, com a autoridade que ter.ú. 
tauração da vida nacional. Ainda não Aí, Sr. Presidente, é que se ·faz pre_ 
vi · na tl'ibuna, para um at.aque cisa uma ualavt·a do dovêrno. Que 
pessoal à. individualidade do Pre- · quer o âovêrno ? Como pretende 
sidente õ.a República, nenhum orador orienta~-sc? Que tenciona fazer na 
de qualquer partido. Aqui só se tê!n hora a.tual para unir a família bra.-
:pronunciado palaVl'RS de coopera~·.1o Jl!t sileira? 
ao Govêrno da República. O Govcr- ... o Sr. Dioclécio Duarte -Todos po .. 
no fecha-se, poré~1, n~um circulo par· dem cooperar, r·2 almente, com intelt .. 

· ti~ário, con:o se lüe f:-sse possivel. d~- gênc:a. e patriotismo, para bem serv1r 
mmar sozmho a c~1se avassalauom. ao Brasil. 
que nos ameaça por todos os lados. 

Quer o Presidente da República go
vernar apenas com o partido que o 

·levou à minguada vitória eleitoral. 
·Comete gravíssilr..:o ê:tro ao dividir o 
:Brasil em duas fôrças diversas, levan
do-o a um choque de que não sabe .. 
mos quais serão os resultados. <Mui
to bem). 

Não exagero, Sr. Presi-dente: esta 
é a. r~alidade bi-a.sileira no primeiro 
aniversário da guerra. 

No discurso que ôntem pronunciou 
nesta Assembléia, o ilustre Represen· 
tante da Bahia, Sr. Juracy M~galhães> 
afirmou S. Ex.a ter ouvido do Gene
l'al Gaspar Dulira a declar~ção .d:e 
que o que se está passando ntt .Bahia, 
na cooperàção entre o govêrno e a 
oposiç2.o, não é espetáculo isol~ado; co-

. mo não o é o que se passa em S3rgi .. 
pe. Horas antes dessa declaração le
mos nos jornais entrevista dp ilustre 
Senador Georgino A velino de,clarando 
que o Govêrno oferece posiçi

1
)es <.tos 

que aderirem e de que o Chefe do Es
tado não precisa da cooperação dos 
Partidos. ' 

O Sr. Juracy Magal(J!.es ·- Dese
jaria que V. Ex. a positiva.sse 11es~a his
tória de que o Govêrno dará pos·l.ções 
.aos que aderirem. A U. D . N. , no. Ba
hia, recebeu posições conquistadas li
citamente nas urnas; não adt riu, n ão 
adere n~m aderirá. 

O SR. CAFÉ FILHO - '1:Iu.ito bem. 
E' o que está no discurso de' V. Ex s. 
a que me referi. Registro Q.W.~ há dois 
Pensamentos transmitindo propósitos 

. I 

cl.o Govêrno. 
Estranhei as declarações de um prê~ 

cer político do P. S. D~, Na.cional, di
retamente E gado ao Exmo. Sr. Pre· 
sidente da Repúblic!l, porqtt(,~ achei·,o 

O SR. CAFE' FILHO - Que todn~ 
.cooperem - é o que desejamos. 

o Sr. Dioclécio Duarte - Vossa Ex
celência está desvirtuando o assunto 
da sessão. 
" . . ' .. ' . ·._ . . --0 SR. CAFE' FILHO - Vossa Ex-
celência disse que estou desvirtuando 
o assunto da sessão, desviando-a. lie 
sua finalidade. Mas que estamos .fa
zendo, nobre colega? ~ Comemo..rau ... 
do o primeiro aniversário do fim d.o. 
güerra. Por que nos batemos na guer_ 
ra ? - pergunto a V. Ex.a - ApenG<s 
para vencer os exércitos alemães, ou 
para triuniar no campo ideológico? 
Que defendemos com as arma-s e o 
sangue dos brasileiros ? - O ideal de ... 
mocrático. 

O Sr. Osmar de Aquino·- Vossa Ex
celência está evocando a m:::mória dos 
bras~leiros que morreram peja den'io· 
cracia, apelando, como apela, para que 
nossa Pátria enverede pelo caÍn1!1ho 
democrático, do qual continua a. ..::e 
desviar. 

O SR. CAFE' FILHO Mtütú 
obrigado n V. Ex.a, qu,e me d!spenm 
de responder ao aparte do nobre 
Deputado . 

o Sr. Mota Neto- Já que o orador 
fala tanto em. democracia, desejo um 
prommciamcnto• de S. Ex.a. a respeito 
do Interventor do nosso Estado7 se~ 

nhor Ubaldo B-;zerra . 
O SR. CAFE' FILHO - E' que nãe> 

é um Govêrno Democrático pol'CJ.U~ 

nem sequer gove1·na por si, mas peh 
cabeça de V. Exas. E em Mossoró, 
cidade que está na chefia política ão 
nobre Deputado, a amplificadora da 
P1·efeitura é usada pF.ra ataques pes .. 
soais aos adversários do Prefeito. 
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Continuando, Sr~ Presidente, c~:t;::J 

que há uma contradição nas duas ue
clarações. Referi~me à entrevista do 
Senador Geoi'gino Avelino, ccntracti
zehdo as declarações feitas pelo nobre 
Deputádo Jurací Magalhiles. O Se~ 

nador potiguar em entrevi~ta ass jcr_ 
nais, se não me engano, afirmou que 
as · Prefeituras não s·eriam entregue.s 
a u. D. N. nos Municípios em qae o 
P. S. D. perdera. as eleições. Sua · 
Exce1ênc:a declarou, c9m a autortdaJe 
que tem de amigo dos melhm·es do 
honrado Sr. President-e da Repúi:l1i-Ja. 
e com a responsabilid8,de da chefia 
do P . .S. D., que estava encerrado o 
caso das Prefeituras e que seu Pa:ti~ 
do governaria sózinho. 

O Sr. Georgino Avelino - Nos Es
tados em qu·e as correntes não con
fluíssem harmónicamente em sentido 
favorável ao poder federal. 

O SR. CAFE' FILHO - Foi just::t
mente isso o contestado pêla ü. D, 
N. na nota publicada nos jorna:s, com 
a assinatura. do eminente Deput,ad<J, 
Sr. Otávio Mangabeira e no dísi;m·so 
do honrado Sr.· Jurací Magalhfü:1; . 

O Sr. João Cleotas - Pode-se 
responder ao nobre Senador Sr. G2o!'
gino Avelino com g, entrevista dada, 
há dois dias,_ pelo interventor de Per
nambuco, ao deixar o Rio, levando 
instruções c"!. o Sr. General Dutra, e 
na qual contra.ditou, não o Sr. Dept~
tado Juraci MagaLlJ.ães, mas; exata
mente, o interventor pernambucano. 

O Sr. Georgino Avelino- A ent-::a
vista do interventor fede::.·al é uma 
versão blegráfica," não um docmnento 
autêntico. 

O SR. CAF~ FILHO - Cessados 
os .a1~artes, quero responder ao nobre 
Deputado Sr. Mo ta Neto,. que falou 
- parece-me - em demo-cra·cia no Rio · 
Grande. do Norte. . • ,(Risos.) 

S. Ex.a,~ possivelmente, não conhece 
o ambiente que estão criando na ci
d3.c1e que S. E'x.c. chefia. 

O Sr .. Mqta Neto - Efetivamente 
c a u::a ext1·anheza a V. E}:.a se falar 
em d2mccracia na cidade de Mos
soró, pois lá diversos correli2'icnários 
seus como sejam Raimundo Jovino, 
José Otávio, José Vasconcelos e outros 

sofl'eram pel'seguições políticas, coüi 
prisões, na época ern que governava o 
Estádo um elemento do partido lide
rado pelo Sr. Deputado José Augusto. 
E mesmo V. Excia. foi acusado pelos 

·seus atuais correliginános àa U .D.N. 
d8.s pú;ões dos Si·s. F1·ancisco de 
Queiroz, João Marcelino, Joel Carva .. 
lho e muitos outros por ocasião da. 
revolução de São Paulo. 

O SR~ CAF.f: FILHO - E' que 1t 
democracia de que V. Ex. a fala se 
pratica da seguinte forma: a Prefci ... 
tura de Mossoró, pela sua Amplifi ... 
cadora, é US3.·da pelos correligu1ários da 
V. E:::. a, para insUltar os adve1·sários. 
Pode ser t·•J:c:o menos demccracia, c 
uso de instrumentos ou de cois::t <ia 
Prefeitura para propr.gand.a política. 

O Sr. J.11l o ta Neto - O locutor da 
Amplificadora verbemu uma agressão 
tenta.da pelos seus corre.liginários José 
Luis, Duarte Filho e Tarciso Maia 
contra um elemento de real prestigio 
do P.S.D., cuja agressão foi repelida 
a tôda altura. 

O SR. CAF.lt FILHO - Pela polí• 
cia, naturalmente que está à dispo
sição do P.S.D. 

Mas, Sr. Presidente, aqui niio quero 
fazer "semana do Rio Grande do 
Norte"... Peço desculpas aos nobres 
colegas. Fiz apenas ligf:ira referência. 
respor..d~n:do ao apart.e do nobre Depu .. 
ts.do. 

Senhores, como acentuei, no corrcl" 
do meu discurso - e ninguém ignora 
- é graví~sil_na a situação e.conomica 
e polí-tica do Brasil. País · situado na 
América do Sul, para o qu3.l se vol
hm as Vlstas dos que necêssitam de 
matérias p1·ünas, p.aís que precisa pro
ver à própria defesa, não é possivei 
continuem seus filhcs desunidos, como 
se encontram, por culpa e::~Iusiva do 
Go·rêrno. · 

O que faço, Sr. Presi.dent~, como 
1·e~resentante de pal'tido que nesta 

·Casa conta apenas dois D~putr,dos, é 
um ap&lo ao Partido qne tem a r2s .. 
ponsabilid:.:~;de do govêrno na hol'a 
atual, zpélo aos homens públicos Qll~ 
ganharam as eleições: o de que nos 
ciêm as m~ws, não para .a distribm· 

· çãc áe cargc-s, mas para uma po1íecu. 
que possa situar o Brasil na. posiçã() 
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· ttue deve ocupar no após-guerra, aten
tos aos problemas que temos d~ resol
ver e que só resolveremos se estiver
mos unidos. 

E' um apêlo, Sr. Presidente, à união 
na'Cional, à união de todos os brasi
leiros, deiX,fl.ndo de lado os fantasmas 
ameaçadotês com que se quer em
b::tir ·a opinião pública. 

O honrado Sr. Presiden~e da Repú
bli~a pede ficar certo de que os bra
sile1ros querem nesta hora dar sua 
colaboração no sentido da democrati
zação do pais. Não fique S. Ex.a prêso 
aos interêsses partidários nem às in
fluências de grupos. 

Antes com a U.D.N. com o P.S .D. 
com o Partido Trabalhista e com o 
Partido Comunista, con'l todos os. bra
sileiros, colocando acima de tudo o 
Brasil, e atento à grande crise eco
nômica da hora atual, para que pos
samos resolver os problemas na.cionais 
prestando homenagem àqueles que 
morre·ram pela Pátria e pela Democra
c!a. <Multo bem: muito bem. Palmas. 
() oraãor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE:- Tem a pa
lr..vra o Sr. Euclides Figueiredo.

1 

O . SR. EUCLIDES FIGUEIREDO 
(lê o seguinte discurso): - Não hou
ve, Senhor Presidente, mais justo e 
a~esinalado motivo pàra uma soleni
d:l.de llesta Casa, do que para :i de 
hoje, que V. Ex. a. dete.rminou, com o 
fim de comemorar o ._tlfimeiro an:iver
sário da terminaçã!- d.a Segunda 
Grande Guerra. · I 

E não tão sàme~·:.e por haverem 
cessado a devastação, a mortandade, 
generalizadas na fao.3 do planeta, mas 
principalmente porque, com o advento 
da paz, abl'iu-se; para o mundo, a 
perspectiva de uma nova era de eom-

' pr::!eruão entre os povos - uma era 
d3 liberdade e de justiça. 

A invasão da Polônia pelas hostes 
alemãs, coroada de rápido e enga.noso 
êxito, foi o rastilho para o incêndio 

I 

geral. QUe levou a guerra às mais dis-
tantes paragens, aos mais tranqUi
los recantas da terra. Mas, dos sofri-

' mentos infligidos à humanidade, na 
luta terrível, que cedo se espalhou e 
durou seis anos, devastou rique2;as e 
ceifou milhões de vida.s. haveri\;J.. de 

ficar para a. civilização o mais pro
veitoso ensinamento, que se insere· 
verá, indelevelmente, na sua história: · 
o da . necessidade de uma Organiza
ção Defensiva da·s Nações Unidas. 

A bravura e o sacrifício de valorosos 
c-ombatentes, que acorreram aos cam
pos de batalha, a abnegação e o he·. 
roismo da-s populações civis, que re
si!5tiram no interior dos . seus países, 
teriam que frutificar em bens para o 
futuro. O extermínio do nazismo e do · 
fascismo; e a redução do poderio mi
litar das naçõ·es totalitárias agres
soras não seriam bastantes para com
pausar a- humanidade das calamida
des que lhe caíram em cima. Nem 
o•.:; explendentes feitos das armas 
ali~das, nem a ciência guerreira pos
ta à prova pelos generais das demo
crr.cias, em surpreendentes improvi
sações, nem ainda os· estupendos gol-

. pes de audâcia dos seus comandados. 
ou as ma·ravilhas das combinações .es..; 
tratégicas, que se desdobram no imen
so tabuleiro .da luta cruanta. nada va
lerá tan.to para a civilização quanta 
a conquista da paz, que será justa e 
duradoura, se os estadistas_ que agora 
ao preparam sentirem e compreende
rem os ans-eios dos povos - tanto 
dos povos libertadores quanto dos li
bertados. 

Por mais importante que tenha sido 
o papel das baionetas e dos canttões 
para os destinos da humanidáde, o das 
idéias será. em final, . infinitamente 
maior, e há de preponderar. Em to
dos os conflitos de nações, sempre 
houve uma finalidade, certa ou errada, · · 
elevada ou egoística. Mas lutar sem 
um propósito, que não seja · sàmente o 
de esmagar ·a adversário, para domi
nar a sua vontade e despojá-lo de bens 
materiais, é buscar vitória que para 
nada servirá. 

Felizmente houve um prévio enten
dimento entre governos, um po:lto de 
partida para a discussão dos ob]eti
vos da . paz, definidos com bastante an
tecipação. A "Carta do .Atlântico':, 
dada à publicidade em _Washington, a 
2 de janeiro de 1942, e logo ~ficial~ . 

mente reconhecida por vinte e seis na
ções, consubstanciou, dês de cedo, ·.·os 
princípios em que se baseariam ·as 



democraci~s para levar adiante a guer-· 
ra .total contra as potências do Eixo. 
A completá-la, no Eeu sentido e sign~
ficação, o glorioso . presidente Rocse
velt condensou seus postulados naque
la notável sentença âo discurso de 23 . 
de fevereiro:- "Nós, das Nações Unida:;, 
estamos de acôrdo sôbre certos e am
plos principias quanto à espécie de pnz 
que buscamos. A carta do Atlântico 
não se aplica somente às partes do 
mundo que marginam êsse oceano, se
n,ão também a todo o mundo: desal·
mamento dos agressores, auto-d:;ter
minação dos povos e nações, e as qua
tro liberdades: a · liberdade de mani
festação do pensamento, a Uberdada 
de religião, a gal'antia contra a · ne
cessidade e a gara.ntia contra o temc1' 
da vioicmcia". 

E assim ficou, aposto às oito cláu
sula,s do célebre documento, tudo quan
to agora, · um ano após a cessação das 
hostilidades bélicas, os plenipote~ciã.

rios das Nações Unidas terão que tra
duzir em tratados, a fim de garantir 
a todos· os povils do globo terrestre a 
paz que ora almejam, como re9ultado . 
da. . luta que lhes foi _ imposta. com 
ela está de novo aberto o caminho 
para as ~onquistas do progresso hu
mano; . com ela a marcha para a _feli
cidade dos homens e dos povos poderá 
ser r·eencetada .' 

O Brasil esteve nessa guerra. 'Tra
çou, com as espadas dos seus brilhan
tes comandantes militares, e com o de
nodo dos seus valentes soldados pá
ginas de glórias para a ·nossa história. 
E hoje quer mais ·do . que isso: quer 
ter, e está · tendo, p:ute do delinear 
da nova ordem universal, a verdadeir~ 
ordem da democracia, da . tgv.a.1dade e · 
do direito. Nós, senhores representan
tes, somos uma parte, a · mai.:~ signifi
cativa, da vontade · dos brasilejros de 
se . manterem fiéis aos compromisas 
assumidos quando denodadamente en
traram na guerra: o compromisso de 
velar pelos princípios consubsta 'icin.dos 
na Carta do Atlântico, nas conferên
cias de Yalta, de Teerã, e na ata de 
· Chapultepec. 1tste é · o mais ncbre 
mandato que recebemos . do povo que 
noi' reuniu nesta Casa: aqui estamo3 

para assegurar dentro do Brasil, as 
liberdades democrátkas e as garl:l,ntias 
econômicas e po1fticas p-elas quais nos
sos soldados derramaram seu sangue . 
Expressão da vontade da nação, trre
mos traído o nosso mandato e a con
fiança popular, teremos dado aos po
vos democráti,co da terra um ex.em-

. pio sinistro de defecção, se a C:.u·üt . 
Mágna que elaboramos .nio fixar t.ô
das estas liberdades, de um modo tão 
claro e firme, que não ousam lev'lnt;ú· 
contra elas as mãos os inimigos da . 
democracia. Estou certo de que assim 
fat·emos, . para honra nossa e dg, na
ção brasileira que representamos. 
(Muito bem.) 

Louvemos os fei~os · guerreiros dos 
heróicos combatentes que enviamos à. 
Europa, e nos asseguraram os dias 
radiosos que já começam a ilumin~.r · 
a nossa pátria. Levemos o nosso pel:
·samento até a Conferência Inte1:na
cional, ora r·eunida em Paris, que, co
mo nós, há de dizer ao mundo se foi 
vitoriosa a guerra, e se a paz se:-á 
merecida; se teremos garantida as li
berdEl!des de homens e de povos, ou · 
se a desunião, os interêsses, o espirlto 
de domínio e de conqnista semearão 
na terra ensangüe-ntada e revolvida 
pel~ guerra, novas Eementes do t::Jl~-

litarismo que acreditamos ter extin
guido. 

Em noine da União Denioc!l'ática 
Nacional, por cuja delegação tenho a 
honra de falar neste momento, saúdo 
o.s chefes e os soldadoQS da Fôrça Ex
pedicionária Brasileira, e neles as a:·
mas aliadas, pela grande e dedsl.va 
vitória final; e expresso os nossos de
sejos: de que os sacrifícios da guerra 
encontrem justificativa na. felicidade 
que nos trouxer a paz. (Muito ber.z-; 
muito bem. Palmas. O orador é cwn
primentado.) 

· O SR. PRESIDENTE: - Tem a 
palavra o Senhor Domingos Velasco. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (*) 
- Sr. Presidente, tomo a palavra nês
te instante para brevíssima declara
ção, em nome da Esquerda Democrá
tica. 

( '~) Não foi r avisto pelo orador. 
... .. ... _·-:,; .. 

~.· ·, ,. I 
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E' uma declaração em homenagem 3. 

quantos sofrers.m, lutaram f? mone
ram pela liberdade, c,Jntra o ~spírito 

de opressão que, · em nossa época, ~e 
encarnou no nrtzi-facismo. 

A Esquerda D3moc!·ática, entl .. ~t:m
to, quer fcz::r uma advertência. O 
problema ela p2.z, a que se referi:-am 
qunse todos os oradores que, nesta da
ta, ocuparam a tribuna da Assemb1éia 
- o problema .da paz esbarra, a nos
so vêr, em dois obstÉ!.culos - a. des
confiança. e o mêclo. 

O Sr. Hermes Lima - Muito bP.m. 

O SR. DOiv!INGOS VELASCO -
As gl·andes potêÍ1cias cabe a responsa ~ 
·bílidade de c:iar o espírito de domi
nação sêbre os outros povos, porque 
sómente com o anoio de tôdas as na
ções é pcSSÍV81 mankr a paz. Nação 
alguma, per mais poderosa, tem o âi
r~ito de levar o mundo à noYn gtter1:'a 
que ns.o dará, a n:mhLtma delas. n.qne
les despojog, peles quais se faziam ~,s 

guerras do passado. :Mas a politica ex
t~rna de ca.da pafs é fruto de sua po
lítica interna. CIV!uito bem.) Sàmf!l
te uma política progressista, que de
fenda cada vais contra o espírito de 
opressão, será o instrumento hábil 
para forjar uma. política externa sa· 
dia. O espú·ito de opressão n~1ío é f:ó 
aos direitos essenciais do homem, m·as 
tam~ém às justas rcívindicaÕ!1~S 'ccf;-
nômlCas do povo. · 

A paz mundial dependB, pois da. fir
meza da política progressista intcn1a 
de cada povo, porque sómente1 assim se eJhninarão as der.con.fianÇ:lS e O 

. I roê do que provc~am ~s guena:,s, 
O Sr. Hermes J.ima - l!:ste · p.:msa

:merrto reccb:::u uma vez do S?:~!etárlo 
do Interiol' Amerlc:mv, Sr. Hay:ries 
uma ·formulz.ção magistral, e que res
presenta a consciência. de qu~~ ê1e é 
verdadeiro para todos os povos. Essa 
formula~f"O . f ai a seg:.ü'1te: a 

1

polít~~':l.. 
externa 'n:ão é mais do -que a luva que 
a mão da polttica interna calça. On
de houv~r política progre:;3i.sta. a fa
vor do povo, não há t:mdênci:?l p:ua a 
gu::-rra; mas, onde hottv(:'r política in
terna contra os h1terêsses do povo, ~ 

fate.l que a temlên·:!ia dessa política 
.sa-ja pa.ra le-var o povo à g;u-erra. I s.so 
é !J que V. Ex. a e·stá diz·zndo, C,

1

::>m a:.l· 
m1rável clal'~za. 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Agradeço o · aparte de V. Ex.". 

Realmente, o pensamento do SecrcA 
tárío Haynes, que ignorava até êste 
memento, é sentimento comum a to
dos os democratas. Por isso, folgo que 
V. Ex.'t, co~ a sua cultura, me tenha 
trazido colaboração precios1. 

A advertência que · faz a · Esquerda 
Democrática, que está na consciência 
de todos os Yerdadei.ros e autênt!cos 
demoeratas do B1·as1l é imposta pelo 
dever que ela mesma se traçou de de 4 

fender os direitos essenciais e a.s rel
vindicaçõ;;s econômicas funrta·mentais 
do povo brasileiro. 

Feita esta advertência. a Esquerda. 
Democrática presta as suas homena
gens a ~1uantos se ba~eram contra o 
nazio.fascismo, especialmente aos bra
vas combatentes d::~. Fôrça Ex:pedicio
nária Brasileira. 

Era o que til1ha a. dizer. (Muito 
bem; muito bem. Pctlmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. PRESIDll!NTE- Tcín a pa· 
lavra o S~nhor Coelho Rodrigues, 

O SR. COELlt:O RODP..IGUES (*) 

- Sr. Presid-ente, Sn. Representan
tes, não podia deixar de dizer algu
mas palavras em homenagem aos 
mortos da guerra e também aos so
breV-4-ventes, que tanto honraram . . o 
nome elo B.:·r~il na S êg"lL""lda guzrra 
mundial. 

A primeira guer: ~ mund~aJ. pr:::
parada. pelo militarismo prussiano 
chefiado por generais qne fazia1n do 
Imperador G-;1ílherme II um super
homem e traça--vam os planos de do
míPic> rnm.'!diaL t~rmin::nt ~a.m a de!'
rvta. da Alemanha, mas não terminou 
cem o rriflitar!smo alemão ... 1reparou .. 
s~ a Alemanha na surdina e d·e~s:fictt 

o mundo. 
No tsmpo de Guilperrile n, o ge .. 

neral Von Bernhzrdi, entre muitas 
obras que escreveu, trom· :. à pub'Uc1-
dac.e mn livro com o- titule.. "Welt• 
m2.cht oder U1.1tergang" Po.::lerio 
mundhl ou derrota. 

Tal a ambiçf~o do povo alemãQ que 
só via estas duas alternativas pa:ra 

('Í'J - Não foi revisto pelo orador .. 



seus desígnios: ou dominava o mundo 
ou e:stava. pronto a ser denotoou. 

Na prim:;ira guerra mundial, o 
e:{étcíto alcmuo ficou prà,ticamEnte 
intacto e seus ch~fes prccura.ram re
cuar pa.ra que, na primeita oportuni
dad~, vie~.:;e então a vingança. Ebta 
vingança foi preparada numa fórmu
la que trazia o tota1itar.ismo, o r.tcis ... 
mo, a vocação de Deus dada zo povo 
prcf2rido, e, ainda lhai!'.;, dava come) 
lema que o povo alemão dêvia s·er 
um povo de chefe3 e senhores - Her
renvolk - dizia o propagandista ale-
mão. · 

O mundo iateiro levantou-se contn, 
os totalitários - alemães, italianos e 
japoneses. E nesta segtmda guerra 
tivemos, ainda, uma situação bem di
íerente da primeira: A América. do 
Norte, nossa valiosa aliada, que sem
pre se colocou numa política de · iso
lamento, varificou que a seguncili 
guerr-a não era uma guer1·a européia 
e, sim, puramente mundial. Era uma 
chamada geral de tôda.s as nações 
amantes da 1i1:n:rdade, e o .Brasil não 
tJodia, portanto, d2ixar de atender a 
essa .chamada, como o fêz, de ma
neil·a honrosa e decisiv~. 

Homenageamos hoje, os no.sso.s mor
tos . enterrados nos campos de bata..: 
lha da Itália - oo bravos combaten
tea do Exércfto brasileiro e da Fô1·ça 
Aérea Brasileira. ...:?,everenciamos os 
nossos marujos, heróis ~a Marinha 
de Guerra e da Jl,1:arinha Mercante, 
sepultados no oceano, e que 1evaran1 
bem longe o nome do Brasil. 

Como comandante de um naviü 
me!".cante, .pôsto que ocupei, de agô.sto 
de 1942 até setembro de 1945, re11do 
meu preito da adnJtação aos colabo
radores que, dedicados em todo senn 
tido, transportaram materiais neces .. 
sários à guerra, em navios mercantes 
brasileiros, para a. Amér>~a do Norte 
e para oo mares europeus e africa.nos, 
Naquelas horas difíceis, a· todo m0· 
mento vendo a morte pe1·seguindo· 
os, uni ânimo tenho a certeza de que 
sempr-e mantinham dentro do cora
ção: elevar bem alto o nome do 
Brasil. (Muito bem.) 

Rendamos · home11a.gem sincera aos 
mortos da Marinha de Guerra, do 
"Vital ele Oliveira", do "Bahia"; os 
mortos dos navios mercante3, do · "Ca
bedêlo" - do.:; quais não cheg~u a 
partir um só p2dido de socorro, pe .. 
r;ado ccmo foi o n2vio de surpresa, UlJ
vez avariado logo em seus meios de 
comunicação, nã.J .se ttndo mesmo 
notícia de Cfi:ia1-:~~r dn r::eus tripU·· 
lantes; aos d r~ úlUítos outro3 uavlo~ 

que fôram também torped~aclos. E 
uma hom~magam tan1bém presto aqui 
a dois comandantes: . o Comandante 
Gar·cla d' A vila Pires de Albuquerque, 
que, ferido, dizla a seu enfermeiro: 
...... "Vá salvar-se, porque eu não posso 
me salvar", ficando o enfermeiro ao 
!ado de seu comandante e d-e ambos 
nãc h~.;vendo ma.is notícia.; e o Co
manrla.nte Artur Guimarãeg, da 
"Bagé", que teve seu navio igual .. 
mente torpedeado, e, dando salva
mento a seus tripulantes, deixou d-a 
.salvar-se porque umrt senhora., com 
os filhos meno1•es, havia desfalecido, 
e êle, como comandante, quis prestar
lhe auxilio. A êstes homens, que n cs 
momentos difí!ceis. so1.1beram cumprir 
sau dever e levantar bem alto o nome 
do Brasil, rendo minhas homenagens, 
com grande satisfação, como mi .. 
litar e coma.ndante de navio mer .. 
cante. 

T-enho dito. (1l1Uito bem; muito 
betn. Palmas.) · (0 orador é cump1·i .. 
mentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a 
palavra o Senhor Dioclécio puarte. 

O SR. DIOCLECIO DUARTE -
Senhor F:tesidente e S1·s. Constituintes. 
E' com prof,unda melancolia, mas sem
pre com a mesma fé e a mesma C011-
fiança na concretização dos ideais 
democráticos, que recordo no dia em 
que se comemora o primeiro aniver
sário da vitó1·ia que alcançamos contra 
os bárbaros aquelas frases memo
ráveis proferidas por Péricles ao povo 
atêni-e:nse, junto às colunas da Acró
pole ·e ouvindo o murmúx.io das águas 
do Egeu~ ''Não exist-e conquista maior 
para os homens nem há prêmio que 
êles mais ambicionem do que a con
quista e o prêmio da Liber~de. Ne· 
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nhum esfôrço entretanto custou tanto 
sarigue, gercu taritos conflitos, abalou 
tão profundamente as almas e os es
píritos quanto a luta peb. Liberdade." 

Vejo todavia - e é isso justamente 
que me entristece - a rapidez com 
qu3 ·os mortos são esquecidos. Afi
gura-Ee-me terem muitas Criaturas 
mergulhadb nas águas letais daquêle 
rio a que se referem as lendas antigas, 
cujo contato destruía a memória dos 
individuas imprevidentes. A propósito 
dos sacrifícios heróicos, das hecatom
be produzidas pelas guerras de ambi
ções, do sangue derramado nos cam
pos de batalha, venham ainda os ho
mens contemporâneos· dêsses dGloro
sos acontecimentos, · inspirados · nos 
ódios partidários, procurar perturbar a 
tranqüilidade nacional e a ordem que 
se torna tão necessária a uma ação 
construtiva que o materialismo· gros
seiro não compreende nem admite. 

Sou filho de uma terra heróica, e 
que de mais perto sentiu o martírio 
e a preocupação dos conflitos 'criados 
do outro lado do Atlântico. I'o::t; isso 
mesmo, posso bem imaginar quanto se 

· torna exigido o caráter de leal e sin
·.cera cooperação, no sentido de1 que os 
mais graves problemas, e as mais im
portantes questôes de ordem social, 
moral e política, encontrem solução 
oportuna e adequada.· Não é simples-· 
mente nos proclamando apóstolos de 
uma democracia, que melhor podería
mos chamar, da forma em virtude 
pela qual se discute e prop&ga, uma 
insensata e revoltante demagogia, que 
se aproximam os espíritos, se 'congre~ 

'· gam as almas, se harmomzam,. os co-
rações. <Muito bern). 

Parece-nos ainda ouvir o rutdo ·ma
r.a.bro das patas daqueles c~valeiros 
medievais ·que, saindo da ef;curidão 
das Florestas Negras, impcisibpitaram. 
o trabalho pacífico da Enró~a Cen
tral. C a valeiros trágicos que ressur
giram . I tas hastes sanguináriaf,l e his
tórica do ditador da Nova Alemanha, 

• absorvida com a realização 9e obras 
monumentais de aspecto apenas ma
terialista, ·como se, dest'arte,

1 

conse
guisse subjugar o espírito da hums.ni
dade. Outro ·não é o sentido de tôdas 
as dita.duras, cujo programa político 
é impressionar a sensibilidade das 

massas por melo .de imagens fictfclas 
sem atender à fôrça superior do .. es• 
pírito. 

Vemos, assim, que nem sempre uma 
diretiva aparentemente pacifica~ den
tro das fronteiras de um pais, cor
responde aos elevados . ideais da co
operação internacional. ·o método ém
pregado · pelo Alem~nha hitierista é 
idêntico àquele praticado por Beriito 
Mussolini, realizando obra de recupe
ração econômica, dentro . das . terras 
da península itálica, não para felicida
de do povo, inas p~nsando, única ·. e 
simplesmente, no ropustecimento in• 
terno de seus exércitos, para se sa• 
cudir, como uma bomba atômica, sõ
bre nações desavisadas, entregues . ·à 
educação da juventude, à aplicação 
de um· trabalho idealista, ao preparo 
dos campos, a fim de que todos os ~!e
mentes pudessem promover . e realizar 
o desejado, realmente, progresso uni~ 
versa!.. 

A polít;ica fascista na Itália e na 
Alemanha, que, felizmente, a voz pro
fética de Winston Churchill rebateu; 
corrigindo os erros da timida política 
de Chamberlain e Daladier- que en
tregaram à Alemanha insaciável 
grande parte da região mais produ
tiva da Tchecoslováquia, sem nessa ho
ra, atender aos principies da democra
cia construtiva, - não é outra senão 
aquela que, orientada pelos· antigos 
aliados, comandados· pelo ditador 
moscovita, se .pretende continuar, · es .. 
quecendo os compromissos democráti· 
cos, na prática de uma politica atre
vidamente imperialistica . . 

Contra semelhante atitude se levan .. 
tou o idealismo estóico do povo ame· 
l'icano transmitido pelos austeros . e 
invencíveis puritanos que, fugindo às 
perseguições religiosas da . Inglaterra, 
foram às plagas livres da América 
construir, organizo.r, iniciar uma era 
nova de verdadeira Liberdade. 

Não · é possível esquecermos a co
laboração e'~traordinãria que propor
cionou às Nações Unidas o gênio · de 
Franklhi Delano Roosevelt, continua
dor, e depositário de todos aquêles 
ensinamentos que. imortalizaram· os 
convencionais de Filadélfia. 

Nós, que vivemos os perigos . da 
guerra, ouvindo diàriamente as amea• 
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ças de invasão feita por aeroplanos 
e subtnarinbs ·nas praias claras e rús· . 
ticas do Rió Grande do N arte, pode· 
mos, · melilor do que ninguém, . sentir 
quanto o~ americe,nos .são, realmen
te, : dignos · do l1D9SO respeito e admi-
l'ação. (Muito bem.) · ' 

Em face dos métodos fascistas e co
munistas, que, de forma alguma ins· 
piram um::t po!itica democrática, que
remos, nesta hora de regosijo cívico 
·e comunhão dos povos. defensores da 
Democracia. resbbelecida pelas fôr
ças aliadas, · assegurar à consciência 
dps brasileiros que os processos vi
sando desagregar a sociedade e .a fa
lnilia ·em nossa pátria de forma al
guma . podem corresponder aos ideais 
cri~tãos que .aqui defendemos. (llfttí
to .bem:) 

O .. Sr. Carlos Prestes - os comu
nistas não . têm familia? 

O SR • . DIOCLECIO DUARTE -
Mas nã~ sei Ge têm da família a mes
ma. compreensão que oa. povos cris~ 

tãos. 
Quando ouço o nobre Senador, co

mandante das hastes con'!uniste,s no 
Brasil, e o vejo. intransigentemente 
circular certas restrições, ao pensa
mento,-com · o ·objetivo · de situa,r mal 
a nossa estrut".lra democrática, instin· 
tivam.ente me vem à lembrança a pe· 
regrinação de Leon Trotski, obrigado 
a retirar-se de sua pátria, o11de as 
idéias não pod!arn nem podem ser 
livremente _ventiladas, e o frio e 1m
previsto assassinato dos seus mais bri~ 
lhántes e intrépidos .. correligionàrios. 
Custo a . acreditar, _· S\f'í· Coristituintc8, 
que .. o nobre represeutantc comunistn · 
queira aparecer como o . 'apóstolo d:;~. 

democracia , quando · estFt é o impé-
. rio - da liberdade dos povos. (M7.!..ito 
bem.) · 

·O Sr. Carlos Preste.~ - V. Excelên
ci.a 11ão conhece tudo o Q\1e dei pela 
deinccracia . 

O SR. DIOCLÊCIO DUARTE -
S . . Excia. poderia , na tural.Jnente - e 
eu : não o levaria :;-, mal por isso -
exaltar a bravura de vários mHhões 
de · soldados, de camponeses, de traba-

· Jhadores rui sos, que sem pertencerem 
·~o · · :partido Comunista, constituído 

apenas · de 2 milhões e meio de cida· 
dãos, ·quando, ·na Rússia, existem 160 
milhões de habitantes que protestam 
contra as imposições do govêrno ali 
dominante, n~io pela idéia, não pe
los sentimentos, não pela .consciência, 
mas, simplesmente, pela fôrça e im
posição do exército vermelho. (11!uito 
bem.) 

O Sr. Carlos Pre3tes - lt lamentá
v~! que V. Exda. cstejl:l, tão mal in· 
formado sôb1·e o que se pas~R na 
Rús;sia. 

O Sr. João Am.azcmas - i!: lamen
tável também que o orador se apro
veite de um dia como êste para ata
car a .União Soviética, que derramou 
o sangue de seus filhos pela liberta
'::ão do mundo da dominaçã,o fascis
ta. 

O SR. DIOCLECIO DUARTE -
V. Excia. não comprendeu minhas 
pala,vras. Afirmei que . os milhões de 
;:;oldados russos que atnwessaram as 
c3tépes e os · çaminhos árduos do grall• 
de império que P.e.dro, o Grande, fun
dou, não eram comunistas, mas ci· 
dadãos patriotas, que impediram a 
nova invasão dos .b ã-1·ba.ros g~rmânl
cos· no solo qut cari~hosamente cul-
tivavam. 
~ · oportuno, Senhores Constituin

tes, prccb.marr11os o.qui também con
trariando 1Iitriga:; bvis,nas e grossei
rs,s, que o at.ual Presidente da Re
pública e o Ministro da Guerra, Se
nhor Góes Monteiro, fcnml sem dú
vida ,- e a llist~-:-)<1, há c1e reconhe
d -lo _ - cs 1e·giti!nos e incansé,veis 
organizadores das fôrças brasileiras 
triunfantes no solo da Itália. 

N8-o fô:·~~~e o trabn.lho patriótico, di· 
r:igido por unia inteligência discreta 
e contínua, do nobre cidadão e pre
claro soldado que preside, atualmen
'le, os dest.ll'los do Brasil,· e n ão pre
sencia.riamos :õl.gora a reunião de tô
c~as as fôrças nacionais, no se11tido 
de estabelecer uma democracia pura, 
evitando a desordem que se preten .. 
di.rt est a'bcleccr. a fim de destruir, a 
estrutura polít.ka que. durant·e muito 
tempo, aguarclamos. J:i,oi S. Excelên- " 
cia quem exlgiu pela liberdade da 
imprensa no Brasii. acentuando o de· 
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sejo de que ~- propaganüa da sua 
candidctm·a se verificasse em ambi
ente de absoluto respeito à opinEí.o 
popular. F1oi S. Excia. ainda, de ple
na acórdo com o general Góis Montei~ 
ro, seu suc~s::;:;r no M:nis.tério da. Guer _ 
ra, que contribt'.i:J, de forma. de!Jsi
va, pa:!.'a q',1C a C•Jnstítuil:tc pudesse 
propm~:onE".r ao Brasil a . resstru"l-:t.lr:::
çG,o da sua d.e-.:nocrs.cia. 

Ness::t época. nfto estavam ao seu 
kdo. n:lo clcsejavr:m1 cohiJ:>rur com 
S. E;·~cia. aqueks q~.1.C. dizendo-se ad
n=:n.:ãrios dos go!pe~ poHtí.cos, outra 
coi~a n.8.o c..u~riam s~não perpetuG..r a 
cUtad'..1:::a. I<'cEzm~·nte. os 11omens li~ 

vrr.'s do Bra:;:il não se dçi:m:ram co:n~ 

fundir. A C0!1SGiência hone~ta do 
p:JJs se levantou e-m perfeita l1nrmo
:1h de vis·cas, demonstra ndo tnl ccm
preen.s~to que os ü.ois eminentes C2!1-

did.:::.tos, Sr. Bri;·ud;)Ü'O E-duardo Go
rnes e o Ga-::e~·~l G::spar Dutra, ccn
f;egu5.rnm impedir ílUe as a:;:n.olçncs 
mate.ria.listas se c::;a~retiz::.. .sss·:.n . €:1-
us..vando o ava:1ço e o prosi·e::so t"}a
cianRis. (JV!uito bc~n. Pc!.!1i1~s.) 

Na gu~!.·r:t, nt,o !::Cl.o apen1s o:s ::.Dl
cls.clos que, com s2us c:.nhães e bs.io
n2tas podem levar à vitóri9-, mas. t::u:n
bém, como acentucu o nobre DelJU
taC.o Sr. Eucli:l€3 ?'igueiTcdo, br:L:,-•• ,t . ..; 
f i iJ"".J.'" r~o E:'•.•6n.n1fo }q•o::c- i lr-il··o c~ C>"·'·n-
·~'- w \.4 4:l.l.l ........ ... :.. ,,., ... _o.:.l ·.:.-..... .. ' -..1 .:""' ·- -

lJO":KSCS e opsl'ál'!OS, a("("U8kS CiV.(•, SI!~U-
ciosamcnte prod.n:=ir!c~o. p~::.·!rlitem o 
necessário ab:::.st:cimento de víveres e 
de armas de 8cm."bat~. 

S:.:. FresiC::;;ute, nós, no B•·asil, tJt·e
dsamcs, nf:.o há 6.'.1Yida, d~ v:ma pc:.lí
tica de h:umon~a. de uma congregc~!;fto 

de idéiRs e leal com!n·eensão dos cs~ 

r;íritos para fort::t.I8CZ1' a dcmo~r2.P.b. 

l~st:l desccbre r..o seu car.linho :nr1-
.zosos inin•·izos . O da esquerda não é 
menos p ::rigow ·elo que o da direita. 

Devemos co1oca1·-nos no cent~·o e 
m ?.. rchar de pés firmes I!a terra" e· 
ollu!"es fitos no c2u, como aconse1hava 
\Valter Rathsn~u. vítim::t dos fanáti
cos polítk:os do ECU tempo, p::!.ra que

1 

o 
Brasil não m ergulhe em um oceano p.e 
s::-t.!1gue, coma dcS~J~m " os advers:,;·iGs 
cl:t libcr:~:::.de. pe:turbr.11do o amb~~ntJ 
porque a pertu!'baç?.o do ambiente é 
precursora da r:·uerra e da destruiçp.o 
do:J principies democráticos, contr:-t os 

quais, insidiosnmente, ~ segue o fa11-
ta::!lla totalitário, cri.ador da anarqui!t 
que condlciona a ditatura. · 

o Sr. Osvalao Pacheco Não 
são os comunistas que estão baixs.ndo 
decretos cont::.·a o direito de greve cto 
prolctari.aclo, quando tec1c, às vezes, au
nHmto insignificante para dar maio1· 
C'Jnfcrto, à ütmi!ia; não. são os comu
nbt:ts que estão mEmd:::.ndo tanques 
para S2.ntos, a fim de que o proleta
ri?.do ali não possa .lutar pela d~mo
craciu contra o govêrno fascista de 
Franco. 

O Sr. Vitorino Freü·e - Aliás se 
o.s comuuistas p·..rdess~m lavrar decre
tes-leis, nao estaríamos aqui. 

O Sr. OsvalcZo Pacheco - Não sáo 
c::; comunistas que Lstfw impedil'l::J.o ns . 
somemor~v;ões C:e 1.0 de maio. que se 
r:;:.Ezaram atá r...ss países ocup'1d0:5, 
con:·:) a Altr.r..anha. Temos est~ndidc a 
reão r.os nos:;o~ advei's?.:.-ios. E niio 
l)Ofieria haver melhor comemoração ci:J 
fim d2. gEsrra àb que denunciarmos cs 
Cine Estão im!)edin:io po::sa o gen;:;ral 
Eurico Dutra governar o povo br::..si· 
lciro de acôrdo com as suas p!1L1. v1·n.s, 
isto é, com todos os Partidos. 

O SR. DIOCLECIO DU AR'.!'E - S~ 

0 i·.o'ure dt;pui;a.do estivcsz~ meil1. J!' 
icl.etifkado com o que succ~e em su~: 

pút.ria aclctiva; se o ilustre comunistu 
fcsse realmente mais feliz dialcta f• 

conhecesse as obri7,ações corm:inistas 
na Rússia, não viria aqui falar em 

4 t t .. , greve, porqu9nto, nos p:!~ses o :l!!~a ·· 

rios, como a Rússia, a Alemanha e a 
Itilia, não existe p direito de greve. 
Lá, os comunistas ent.:;nfi ::;m qu\! a 
grave, os lock-outs ofendem a auto:-1.
dade do E:t~clo Tent::cular - c êl~s 

se arvor~!n, sobretudo, em c.le~en~'Jl'CS 

elo Estaclo todo pocleraso - n~o per-· 
ruitindo tais mqvimentos. São, ellt!'e ~ 

tS'..nto, os comunistas que, re~üizanclo 

ur:1:1 políti::::a imperialista, perigos!l, po· 
l.ít:ca de "dumpinz'', forçam os tra. 
b :J.lh 2 der es a p!·oct uzir durante hor2.s 
intermtin~,veis, ps.,ra ):J:l:rcnl con
col·re:::, no comércio livre, com outras 
nações, com preços absolutamente vis. 
.. O S1·. Alta mirando Requião - E' o 
r-everso da medalha, que V. JiJxa . está · 
brilhantemente mostran :~o à Nação. 
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O SR. DIOCLECIO DUARTE -
Hoje, Sr. Presidente, não há proble
w..a bras i' ~iro, alemão, asiático, eui'o
peu. Há uma interdependência de :.'!""• · 
terêsses. .E foi compreende1do essa 
v·erdade qu-e os Estados Unidos debm
ram a politic.?. isomcionista p.a.ra ;,·e;:n 
aos campos da Europa. defender a. de
mocra-cia e evitar que a onda. vermelha 
invadisSe o hesmifério ocidental e as
fixiasse a humanida~e m:ma atmosfe
ra de terror. Todos os problemas sao 
da humanidade, tôdo.s as questões d·~ ~ 
vem ser dis·c:ltL·:::s no sentido univel·
sal. Os povos que produz~m matérias 
primas, como o nosso, os povos capi
taEstc. ·· cmno o no:· i:t~--am-ericano ~ " 
inglês, e os povos de técnicos, como 
o tcheco, o francês, o belga e o suíço, 
devem congregar-se num "Mundo 
só", como disse Wendell Wilkie, a. fim 
6e evitarem o êxito dos que são contra 
a democracia e a 'humanidade. O 
mundo deve ser, realmente, um mun
do só, um mundo de conipreensão re
cíproça, dirigido pela lnteligênc.ia e, 
sobretudo, pelo espírito de compreen
são, e não um mundo materitdista, 
ganancioso, um mundo compressor, 
como aquêle que sonha organizar o 
Sr.· Joseph Stalin, invadindo as minas 
petrolíferas asiáticas, a fim de situar 
o povo 1·usso . no universo, como o 
único realmente ein condição de es
magar os outros. 

O Sr. Carlos Pt·estes - ·sabe Vossa 
Excelência a quem pertencem a Light, 
a LeQpoldina, a São Paulo Railwa.y? 

O SR. DIOC:tECIO DUARTE - Se 
V. Ex8 • co!1h":!cesse bem os Estados 
Unidos, não se arrecBaria da colabo
ração e . rioruegue~s. al~mães, fr~.n

ceses, italianos, portugu~scs, que fize
ram, incontestàvelm:;rtte, a rique~a 

norte-am·eri-cana e se ada;!)taram ao 
idealismo daquele povo, realment::! 
prog-ressista e capaz de ser dignamen
te imitado. (Aplausos.) Com o ma te
rialismo em que se coloca o nobre Se
naõ.or comunista· ... 

O Sr. Carlos Prestes -Sabe V. Exa. 
o que é materialismo? E' capaz de dar 
uma definição a respdto? 

O SR. DIOCLECIO DUARTE - E' 
a preocupação exclusiva com os pro
blemas de ordem econômica., sem a di-

reção do espírito, que é imortal. (Mui
to bem; aplausos.) E tanto é que 
aquêl-es que substituíram 

1 

o formidâ· 
V·ol gênio que inegàvelníente foi Leni· 
ne, o maior dialeta, o maior teórico 
do seu século, não podendo impedir. 
que o sentimento religioso do povo 
predomine, que.rem criar uma nova 
mística, levantando, por· tôda parte, 
estátuas a Lenine, como se fôsse um 
novo Jeovah .. 

Sr. Pr-esidente, Srs. Constituintes: 
devemos, ter a coragem das expressões, 
e nunca essa coragem se tornou mais 
necessária do que na hora presente, 
çlesobstruir para espírito dos que, tor
nando-se falsos profetas, outra · coisa 
não desejam nem aspiram senão ato~
d·er às suas preocupações materialis· 
tas. ' 

Os mortos .nos campos da Itália, 
aquêles que reviveram as. glórias dos 
antepassados, pioneiros de nossa in
d.epoendência - e não esqueceram o 
martfrlo de Tiradentes nem a vibra
ção cívica dos revolucionários de 1817 
e ·1824- os mortos da Itália, não con
s·entem que se discutam interêsses de 
vivos e se pratiquem numa hora de 
unção religiosa eomo esta, retaliamen
tos pessoais, injustiças inominá veis. 
Voltemos-nos, apenas, para o . excep
cional valor dos 1'praclnhas", de todos 
quanto n5.o deixa.ram amortecer o pa
triotismo da raça brasileira! (Muito 
bem; m1.:it o bem. Palmas. O orador 
é cmnprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE - T~m a pa .. 
lavra o Senhor L!no I\Iachado. 

O S. LI!'{O . _!./.IACHÀDO (*) - Sr. 
Presidente, Srs. · Constituinte~: quase 
ao findar desta memorável sessão, che
go ao alto da tribuna com delegação que 
me acaba d·e ser concedida, para fa!ar 

· em nome do Partido Republicano do 
Bre,sil. Faço-o, Sr. Presidente, com a 
convicção de que interpreto o pensa
mento de um Partido de 1:aises profun
das, de tradições magníficas na vida. da. 
democracia no Brasil há mais de meí !J 

século. Faço-o com a emoção que me 
transmite a própria hora, hora de evo
c :;~,çé,o, hora cristã, hora da Ave Mari%1,. 

Recordo, Sr. Presidente, aqueles 

C') - Não foi revisto pelo orador . 
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tempos que se foram, de um totali
tarismo ·que parecia eterno e em que 
os democratas , ora reunidos nêste re
cinto, não tinham a liberdade, aqui !'"J'l 

além, de chegar à tribuna da imprensa. 
à tribuna popular ou à do Parlamen
to, para expressar seu pensamento. 
Recordo êste marco plantado na his
tória ·do Mundo - 8 de Maio de 1945 
-- que bem ce.ra.oterizou uma nova fa
se da vida para todo o mundo, porque 
reentramos na civilização. 

·Tenho a impressão, Sr ,51 Pre~i~en
te, ao recordar aquela data de há urn 

. ano, apenas, que ·então emergimos de 
uma noite sem fim, de uma escuridão. 
quase eterna, porque tão demorada
mente custou a cer sofrida pelo mun('l.o 
inteirá. Emergimo~ daquela escuridã:) 
pn.ra a c1aridade da Democracia. 

E esta memorável sessã.o,· reeordàda 
díl tribuna aquela fa,se, por várias ve
zes e por brilhantes oradores, dá-nos 
u.r::l::t idéia· e~a ta. do que é a lib:!rd.adc. 
.Aqtü falaram representantes de todos 
o:; Partidos políticos; aqm se qiscuti
ram problemas correlatas com f1 data 
que ora se festeja; aqui êstcs. instan
tes . f0!'3,m vividos e certamente, se!âo 
aproveitados para a·· feitura da nosm 
prõpria Carta. Parque tuna Carta Li
beral, uma C2.rta Dem.ccrática 113-d:J, 
mais é do que o reflexo das a1egrias, 
d.M doref;, dos sofrimentos, ô.as dece
r~ções e das vitórias de um povo . . 

O Sr. Café Filho - É a grande ho
m:enagem aos pr<:tc·lnhas. 

O SR. IJ!NO 1\L'\CFtADO - J\'Icll1or 
hemen.agem, r.: r. CafG Filho, não, po~c 

ria ser presta.cla à Fôrça Exp·ediciD
nárla Br?~si.l ::~ira do que esta tri1~mtaciq, 
}::'los rr.pr€:~entantt:s dq povo d<p todo 
o· Brt.!.:oil. (Apoiados.) _ 

.O Sr. Café Filho - Com a aprova .. 
çao de úma Constituição Democ.rátic3.. 

O SR. LINO MACHADO -:- A ho
menagem que aqui estamos a prestar, 

, b , • d I C e que e zm o prenunc1o essa ons-
tituição Democpática a · que V. f;·a se 
refere, pela liberdade com que temos 
agido, pela amplidão das discussôes re
presenta justamente a homenage~m qw• 
.:levemos à memória daqueles que ::e 
sacrificaram nos carnpos de bl:ttalha, 
derramando seu sangue ou fechandó os 
alhos para sempre, record.andp, por 

certo, esta terra · imensa, êste país 
magnífico, p~ís de seu próprio nasci .. 
menta, país de· seus ide::t!s, :t:n.is de scaJ 
sonhos, país de sua própria vida - o 
Brasil ! <Mui'~o bem. ) . 

:11:, pois, Sr. Presidente, com estR.s 
rápidas palavras, de ve~ qÚe est~:n~s 
com a sessão' a encerrar-se, e nestà 

· hora em que devemos levantar os olhoi5 
para o céu, em que devemos inspirar~ 
nos rias nossas. tradiçõ~s liberais, qu:= 
presto homenagem aos Pl'acinhas desa
recidos e me congratulo com o ' mim-

. do civilizado pela data . de hoje, em 
nome do Partido Republicano do Br~
sil e numa ·significação que me toca 
bzm de peito, por intermédio das Fôr
ças 'Expecionárias Br-asileiras que tan .. 
to contrihuírs.m para a vitória da De
mocracia. (Muito be·m; muito bzm. 
Palma.s. o orador é pumprirnentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
bvra o Senhor Bias Fortes. 

O SR. · BIAS FORTES (*) - Sr . 
Proddente, cGmo tchmino das justas· e 
mereCidas homenagens que a Asscin
blélia 'C0nr:Jtituinte est!\ prestando pc~ 
la pa:s~agem do primeiro ·aniversário 
da cessação da guerra, venho reque
rer a V. Ex. a que, de pé, em um mi
nuto de silêncio, reverenciemos a me~ 
n1.ória daqu2les que tombaram na lu- . 
ta e que em solo estranho à Pátria 
ainda permanecem. , 

Nesta Casa muito E:e tem falado em 
democracia e muito se tem evocado· o 
sentimento · popular. Quero, por isso. 
neste . instz,:1t~ falando ; ao nuüs alto 

. poder polític0 c:o pais acentuar que, 
da há um ano os can:hõe-s, as metra
lhas c os fuzis fizeram calar, nos cam
po:;. da Europa, o naziSl)lO e tudo Qtlan. 
to era fascismo, nós, homens públi
cos. do Brasil, devemos jurar que, com 

. as armas de que dispomos ,_;;. as armas 
cb. d:::n:c~racia - não permitiremos 
que a gente da nossa terra sufrague, 
com os s-eus votos, representantes . ou 
expressões políticas do, imperialismo 
fascista. 

DEsejo também de·clarar a V. Ex.a., 
Sr. Presidente, e à Assembléia que, 
democrata desde minha formação es .. 

· ("') Não foi revisto pel.o orador. 
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piritua.l e de minha meninice, sou da
queles que não temem · que nenhum 
partido político pleiteie e dispute, den
tr-o da lei, os ·pastos de govêrno; sou 
da.queles que querem advertir que, já 
·que o :arasil conseguiu dividir os seus 
homens em campos opostos, vamos con
tiúuar nesses campos, mas todos . vol
tados para a única causa que nos con· 
duz no mundo - a Pátria Brasilei- · 
·ra (Muito bem)~ Os partidos são ele-
mentós vitais das democracia.~ <Ap~ia
dos), Sem êles a dem.ocracia não sub
siste; ·sem êles, o regime decai. . 

Lembra-se V. Ex.~, Sr. Presidente, 
do que foi a República Velha; a cons
tante unar-imidade dos ·Parlamei!tos, 
em apoio dos govêrnos. 

:Cons€rvemos · os partidos. Conser
vermo~os cordialmente. D~fendamos 

com interêsse, com denodo, com des
assombro, ·no campo político, as nos
sãs . idéias, . as nossas doutrinas; mas 
façamos para o Brasil uma Constitui~ 
ção, ac.ima dos partidos, para- o povo 
ln'asilelro (Muito bem) , ·Façamos, nes
ta . hora grave do mundo, ur11a Cons .. 
tituição sem .os preconceitos. do passa .. . 
ao. V.é·rifiquemos que nova ci vilizaçã.o 
e novos rumos ·aí vêm para . reger o 
destino dos povos. · · 
. ·Aparteei - e justifico o meu a, par
te - o honrado Senador pelo Par
tido . Comunista, afirmando que não 
adoto o sistema de d-ois pesos e duas 
me.clidas •. Se .não é possível a ex~lusã,o 
dos comunistas, porque se trata, de 1.1111. 

partido político, a meu :vér ts.mcém n t o 
ê possível demitjr ttmc~oná.rios porq~e 
:;.s dizem íntegr:üi.stan. 8c for ::-m fu::.1.~ 

cionários relapr,ps, se n?,o cmnm~ir~;m 

seus deveres,- caberá ao poder públi
co afastá-los dos postos; m::>.s, ::;e fo-. 
rem Iwmens dignos, ca!Jazes, úkis ao 
serviço e à Pátria., por · que destr5tUí·· 
los? Por pensarem de modo diferente, 
mima hora. em que tanto se fala em 
democracia?! 
\ E' com isso que não c8n c.o:h:to; 6 
disso que divirjo . 

Solicito a V I Ex. a, Sr. Presidente, 
submeta meu requerimento à connide
ração da Assembléia e peÇQ que neste 
minuto de. silêncio juremos todos. -

udenistas, progressistas, republicanos, 
pessedistas, trabalhistas, comunistas
fazer . uma Constituição à · altura do 
Brasil e dos seus f-oros de . civilização. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O 
oraclor é· cumprimentado) 

O SR. PRESIDENTE- Em home• 
nagem à grande data e às idéias · que 
ela exprime, vcu prescindir da con
sulta ao plenário e convidar os Srs. 
Representantes a, de pé, guardarem 
um minuto de silêncio. 

(Todos os presentes permane• 
cent de pé, em silêncio~ dU1"0A'I,te 
um m.inuto) · 

·Está ·finda a hora da sessão; vou 
levantá-la, clesi.gnando ·para a de ·ama• 
nhã · a séguinte 

• ORDEM DO DIA 

. MATÉRIA. CONSTITUCIONAL 

·e-:minarecem ·durante · a sesz5.0, 
1 ! 1. "3 ~0':1'"' _,.,5 R"'P!"'-'~·-..n+a ·"l· 11~!5 t.' ~""'~ •.!'-'•" v _.__. ... .;.,..~~.. ~ .. 

t O'"' ~-l). 

Partido Socictl Democtcitico 

Am.3.zol1as~ Valdemar Pedro~:l ~ 

Leopoldo Peres. 
P:rá: Mc..ga1l1:1es Barata:· e Dmute 

de Oliveira. 
Maranhão: Clodcmir Cardosa; Cr~ .. 

pcri Franco, Vitorino Freire, Odilon · 
Soares, Luís Carvalho I 

Fiani: Renault Lo€ite. 
Rio Granne do Ncrt~ : 1\A."ota. .Net~. 

P :H8.ib3: .Tof~é Jof11i. 
.rernambu: -o : Et2h:h~o Lins, Ag~, 

m.::mnnn Magí1.lh5.es, Jarb2s Mc.ra.nh8.o, 
Uli~s e-s Lins, F2Esoa Guerra. 

Ahgoas : Silvest r3. P êrícles, Lauro 
Mrm tcn er.ro. 

'" -
12-::rgup·s : Gn1co C.ardo~o. 
B:-thia : L.auro de Freitas, Visira de 

Melo, Luiz Ba1'reto. 
Espü·ito Santo: Atílio Vivaqua, Car• 

lcs . Lindémberg, Eur-ico Sal:;s, Alvaro 
Castelo. 

Rio de J an 2iro ~ Eduardo Duvivier 
Paulo Fernandes, Heitor Collet, Baska 
Tavares, A·cúrdp Tôrres, Brígldo Ti• 
nooo, Miguel Couto. 
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Minas C'-rê.rais: "Benedito Valada-r·es, 
Pedro Dutra, Israel Pinheiro, João 
Henrique, Cristiniano Machado, Au
gusto Viegas, Gustavo Capanema, C2l· 
:;o Macharlo, Olinto Fonse·ca, Lnír 
Tostes. 

São Paulo: Gcfrcdo Teles, César 
Costa, Martins Filho, Costa Neto, José 
Annand.o, Hor~:,cio Lafer, L9pes Ferraz, 
Ataliba Nogueira, João Abdah. 

Goiás: Dário Cardoso e Guilherme 
Xavier. 

Mato Grosw: Ponce de Arruda. 
P~u·aná: F'lávio Guimarães, Id:t1.1ro 

Lope.s, Aramis A t.s.id e. . 
Santa Catarina: Nereu Ramos, Ivo 

d'Aquino, Roberto Grossembach3r, Ro .. 
gério Vieira. 

Rio Grande do Sul: Adroaldo Mes .. 
ttujta, Broch:.Hlo da Rocha, Elói Rc·c:·m; 
Antero Leivas, Sousa Costa, Bitencourt • 
Azembuja. 

Vnião Democrática Nacional 

Par:!.: Agostinho Monteiro. 
Piàuí: · Esmaragdo de Freitas, Ju.::é 

Cândido, Coelho Rodrigues. 
Ceará: Gentil Barreira,. Beni C:lr-

' valho, Egberto Rodrigues, José ele 
Borba, Leão Smnpaio, Edgar de Anu-

I 

da. 
Rio Grande do Norte: Ferreira de 

Sousa, José Augusto, Aloísio Alves. 
Paraíba: João Agripino, Ferna:t:Ldo 

Nóbrega, Osmar Aquino. 
Pernambuco: A Ide Sampaio e João 

Cleofas. 
Sergipe: Valter Franco. 
Bahia: Luiz ·viana, Clemente . :N,[:l

riani, Dantas Júnior, Rafael Cincurã, 
Alioma.r Baleeiro, João Mendes. ' 

Distrito F·ederal: Hamiltón Noguei-
ra, Hernl.es Lima, Jurandir Pire't · 

Rio de ·Janeiro: Prado Kelly, R'om~o 
Júnior, José Leomil, Saares Filho. ' 

Minas Gerais: José Bonifácio, Th~[a

galhães Pinto, Milton Campos, Lopes 
Cançado, Licurgio Leite. 

São Paulo: Mário Masagão • 

. Goiás: Domingos Velasco. 

Mato Grosso: Agrícola de Banqs. 

Rio G. do Sul: Flores da Cun1u, 
Osório Tuiuti. 

Partido Trabalhista Bra::;ileiro 

Distrito Federal: Sega-das Vi:1na, .Be .. 
i1icio Fontenele, Baeta Neves, Bn.rrcto 
Pido. 

São Paulo: Hugo Bo:-ghi e Eusébio 
R·:>·cha. 

Paraná: Melo Braga. 

Partido Comunista do, Brasil 

Pernambuco: Gregório Bezerra e 
Alcêdo Coutinho. 

Distrito Federal: Carlos Prçstes. 
J cã.o Amazonas. 

Rio de Janeiro: Claudino Silva. 
São Paulo: Osvaldo Pacheco1 Caircs 

de Brito. 

Partido Republicano 

Maranhão: Lino Machado. 
Pernambuco: Smisa Leão. 
Minas Gerais: Daniel C~u·v:J.Jt!v c 

Artur Berna:rdes. 

Partido Populcr Sindicalista 

Pará: Deodoro Mendonça. 

Partido Democrata C1istão 

Pernambuco: Arruda Câma1·a. 

Partido Republicano Progressista 

Rio Grande do Norte: Caf~ Filho. 

Partido Libertador 

Rio Grande do Sul - Raul Pi!la. 

Deixaram de compa.!'ecer 100 
Senhor-es R e·presentantes: 

Partido Social Democrático 

Amaz.onas : 

Cosme Ferr!:::ira. 

Pará: 

Alvaro Adolf.o. 
Carlos Nogueira. 

Maranhão: 

Afonso Mato3. 



Pia ui: 

Areia Leão. 

Ceará: 

M·;;.r.eira da Rochs.. 
:F1rcta Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Stu.dart. 

Rio Grande do Nort.e: 

José Varela. 

Pi:uaíba: 

Janduí CRrneiro. 
Samuel Duart~. 

Perna.mbu{!o: · 

Nevais Filho. 
Oscar Carneiro. 
Osvaldo Lima. 
Costa Pôrto. 
Barbosa Lima. 

Alagoas: 

Telxdra de Vas{!cncdos. 
Gois Mcnt2iro. 
José Maria . 
Afonso d~ Carvalho. 

S e-1·.gipe: 

Leite Neto. 

Bshia: 

Eunápio de Qu~iroz. 

Fróis d::~. Mata. 

Espírito S::mto: 

H 2nriqu.e de Novais. 
ill'i Viana. · 
Vieiia de R es·en dc. 
Asdrubal Soares. 

Distrito Feder,al: 

Jonas Corr;;ia. 
Jcsé Rom2ro. 

Rio de Janeiro: 

P ereira Pinto. 
.fJ..lfxedo :N.ev-es . 
Amaral P-eixoto. 
G etúlio de Moúra. · 

Minas Ge-:·t is : 

Juscelino Kubitsch -ek. 
R odrigues Seabtrta . 
JD.sé Alkrnim. 
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Rodrigues Pereü:a. 
·Mílton Pra.te&. 

São Paulo: 

Cirilo Júnior. 
.N ov.eli Júnior~ 

Antônio Felici::mo. 
Sampaio Vidal. 
Alves Palma. 
Eonório Monteiro. 

Goiás: 
r 

Caiado Godói. 

Paraná: 

Roberto Glasser •. , 
Fernando Flôres. 
~!unhoz de Melo. 
João Aguiar. 

· Santa Catarina: 

·Aderbal Silw1. 
Altamiro Guimarrã-es. 

I 

Rio Grande do . Su!: 

Gas·ton Englert. 
Damas-o Rocha. 
Ba.tista Luzardo. 
Glicério Alves. 
P~dro Vergara. 
Herófilo Azambuj!;, 

União Demo,c1·ática Naciona'l 

Pará; 

Epílogo Cani.poo. 

Mara.nhão: 

Alarico Pacheco~ 

Ceará: 

Plínio Pompeu. 
F ernandes Távora.. 
P aulo Sarasate. 
Al~nc~:r Araripe. 

Paraiba: 

V erguia ud Vand·e-rley. 
A>!'6em~ro de Figueiredo. 
J .:>t;,o Ursulo. · 
Er nâni S2 .• tiro. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 

Ahgóas; 

Frcítas Cavalcanti . 



·Bahia:· 

Aloísio de Carvalho. 
Otávio Mangabeira. • 
Nestor Dua.rte. 
Alberico Fra;ga. 

Minas Gerais: . 

!,!onteiro de Castro. 
São Paulo: 

Paulo· No.gueisa. 
Romeu Lo·urenção. 

· Ma;to Grosso :. 

João Vilasboas. 

Santa Catarin~: 

Tomãs Fontes. 

Partido Trabalhista Brasileito 

Bahia: 

Luis Lago. 

Distrito Federal: 

Va,rga.s N·e:to. 
Gurgel do Amaral. 
Antônio Silva. 

ruo de Janeiro: 

Abelardo Mata. 

Minas Gerais~ · 

L€ri Santos. ·• 
Ezequiel Mendes. 
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São Paulo: 

Gua.raci Silveira.. 
Pe·droso Júnior. 
B.omeu Fiori. 

Partido . Repuàliçano 

Sergipe: 

Durv.al Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

~ernardes Filho~ 

Márrio Brant. 

Paraná: 

l\!1L.'"lhoz da Rocha. 

·Partido Popular ,Sindicalista 

Ceará: 

Olavo Oliveira.. 
Stênio Gomes. 
Joã-o AQeodato. 

Bahia: 

Teód·ulo Albuquerque. 

Pa.rticlo Democrata Cristão 

São Paulo: · 

Manuel , V1to.r. 
Partido Republicano ProgrezsisU:t ·. 
Campos Vergal. 

Levar.,ta-se a s-essão às 17 ho· 
1·as e 57 minutos. 



59. a Sessão em 9 de Maio de . 1946 
P1'e3idêncla dos Senh.ores Melo Viana, Presidente, e Otávio · Mangabeira, 

1. o Vice-Presidente. 

As 14 horas compa1·ecem os · Se· 
nhores: 

Partido $ocial ])emocrático . 

Acre: 

Castelo Branco. 
EÚgo Carneü·o. 

Pará.: 

· Nelzon Parijós. 
João Botelho. 
lr1:0ura Carvalho. · 

M:aranháo: 

Creporl Franco. 

Piauí: 

Areia Leão. 

·Rio Grande do Norte: 

Dioclécio Duarte. 
Valfredo GurgeJ. 

Paraíba: 

Ja1tduí . Carneiro~ 

Pernambuco: 

Gcrcino Pontis. 
Oswaldo Lima. 
Pes&.oa Guerl'a.. 

Alagoas: 

Teixeira de Vasconc2los. 
l'~l3deiros Neto. 
José Maria. 

Sergipe: 

Leite Neto. 

Bahia: 

· L9-uro de Freitas. 
Negreircm Falcão. 
Vieira de Melo. 
Eunápio de Queiroz. 

Espírito Santo: 

Eurico Sales. 
Alvaro dastelo. 
Asdrub:il SoarêS. 

Di5trito Fôder::Jl: 

.Jm:é RJmero. 

Hio de ;Janeil·o. 

Pereira Pinto. 
CJ.rlos Pinto. 
Gztúlio l'tioura. 
B~::tos Ts.vare~. 

Acú:·c:·o To!'res. 

Minas Gerais: 
Lsvindo Coelho. 
11Ielo Viana. 
Dia.s Furtes. 
Duque de Mesquita. 
Augusto Viegas. 

São Paulo: 

N ovell Júnior. 
Horácio La:fer. 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
Dario CardosG. 

Mat·o ·Grosso: 

Ponce de Arruda. · 
Argemiro ·..i,ialho 
Martiniano Araújo. 



Pa.raná: 

Gemi Júnior. 

0:-lando Bl'asil. 

R~o Grande do Sul: 

Ernesto Dorneles. 
Teodomiro Fonseca. 
Dani€1 F ara co. 
Ma.nuel Duarte~ 
Me!•cio T::ixeil·a. 

Uniâ.o Democtática Naqiona! . 

Amazo!us: 

S::ve~·iano Nunes. 

Pará: 

·Epílcgo Campos. 
I . 

:rvraranhão: 

Ahrico Pacheco. 

Pia.uí: 

E.smarag;do de Frcita~. 
Jo.:é Cândido. 
Coelho R'Jdri(5Ue~ • 

. Ceará: 

Plínio · Pompeu. 
Gentil B2zerra.. 
J o.sé de B c:-:·ba .• 

Pardba: 

Plínio L 3H1C-3 . 

P~rnambuco: 

Gilberto Freü·=· 

Sergipe: 

H~ribaldo Vieira, 

Bahia: 

Otávio Mangab~ira. 
Manuel Novaes. 
Dantas Júnior. 
Hui Santos. 

Distrito Fcde1·eJ: 

Jmandir Pi!'e3. 

Minas Gerais: 

José Bonifácio. · 
Licurgo_ Leite. 
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São Paulo: 

:r-..6:ário Masagr,o. 
Paulo Nogueira. 
Pi!nio Barreto. 
Toledo Pizu.. 
Aureliano L2:te. 

Goi§,s: 

Do~ngos V c lasco. 
Jâ..les Machàido. 

Rio Grande do Sul: 

Osorio 'fuiuÜ. 

. Partido Tra.ballr.i&ta IJrcuJilciro 

Amazcin,,..s: 

Leópokio Neves. 

São Paulo: 

Guaraci Silvdra. 
Pedroso Júnior. 
B~rtQ Cond.é. 

Rio Oran·de do Sul: 

Artur Flscher. 

Partido Comunista do B,.a.Jil 

Bahi&: 

Carlos Marighéla. 

Dis~rito Federal: 

:Sati2ta Neto. 

Rio de Janeiro: 

Ciaudino suv·a. 
Alci-des S 3.bença. 

São Paulo: 

José Crispim:. 
Jorge Amaàoo. 

Partido Republfc~no 

Minas Gerais: 

Ja.ci Figueiredo. 
Felipe Ba!bi. 

São Paulo: 

Altino A!' antes. 

Paraná: 

MU11110Z da Rooha.. 
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Partido .Republicano Progressista 

Rio G1·nnde do Norte: 
Café Fillto. 

Partido LiLertcuJor 

Rio Grande Qo Bul: 

Raul Pila. 

O SR. PRESIDEJ:iTE - Ac!1ando
Sê presentes 93 Senhores Rtpresentan- • 
tes, declaro aberta a se.ssfio. 

Passa-se à leitura da ata da sessão 
anterior. 

O SR. HUGO CAR.N:EIRO, (1.0 Su
Plente, servindo como 2.0 Secretário) 
proce,de à leitura da ata. ' 

O SR. PRESIDENTE - Em dis~ 

cussão a .ata. 

O SR~ DOMINGOS VE'LASCO ·~ 

Sr. PresLdente, peço a· palavra, sôbre 
a ata. 

O SR. PRESIDE~"'TE - ·Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR. DOMINGOS VELASCO (Sô
bre a ata> - Sr. Presi<iente, nas pa
lavras que ontem aqui pronunciei, afir
mei o seguinte: 

"As grandes pptências cabe a 
responsabilida.de de eliminar . o es
pfri'to de dominação" etc. 

e foi publi-cado o seguinte: 
"As grandes potências cabe a. 

responsabilida;de de criar o espí
rito d,e dominação" etc. 

justamente o inverso. 

Era esta a retificação que pe
diria a V. Ex. a fôsse feita na ata da 
sessão de ontem. (Muito bem.). 

O 'Sr. ;ales Machado - Sr. Presi
dente, peço a palavra, sôbre a ata. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa" 
le.vra o nobre Represon,tante. 

O SR. JALES MACHAD,O (Sôbre a 
ata) - Sr. Presidente, ontem, o nobre 
Representante Sr. Diógenes de Maga
lhães peàiu retificaç~_o da ata sôbrc 
apartes que da ata anterior nã-o cons
taram:. E, a propósito da retificação, 
S. Ex.a fez duas afirmativas il'1enos 
verdadeiras. A primeira foi de que 
tudo fiz para aderir à ditadura. · 

Desafio S. Ex.n ou qualquer outra 
pessoa a trazsr p!·ova cu simples i!1-
dício de ato meu, pelo qual procuras" 
se aorcxima.r-me da ditadura; 

O Sr. Pedro LÚclovico - V. Ex.n, d:::
pois da revclilção de 1930, logo no dia 
seguinte, pôs um lenço vermelho no 
pes·coço, a·derindo à.s tropas revoludo
nárias. E tanto isso é verdade que foi 
aproveitado como Diretor da Estraüa 
de Ferro de Goi'ts. 

O SR. JALES MACHADO - Res
pondo ao nob1·e Representante: logo 
opós a vitór:a da l't=;\o'Oluçf~o, em que 
tinha tom :;ui o parte · Ge ccrpo e alm::t, 
pensando trata1·-se, de fato, de n1aviM 
menta de regeneração dos nossos cos
tumes, fui convidado, pelo próprio 
Sr. Pedro LudoVico, em nome do 
Sr. Carlos Pinheiro Chagas, para 
ocupar a Secretaria elas Obras Públi
cas de Goiás, cargo q~ não aceitei 
por entender .que, tendo tomado parte 
na revoluçã'o, não me assiüia o dil'eito 
de exercer qualquer funçã;o pú·bllca 
após o movimento vitorioso. . 

o St·. Aureliano Leite -'- Aderir à 
revolução não ·significa a~~srir à dl~ 

tadttra. 

O SR. JALES MACHADO - Con
vidado pelo Sr. Carlos Pinheiro Cha
gas para dirigir a Estrada. de Ferro 
Goiás, recusei, pelo mesmo motivo. 
S. Ex.a, então, apelando para o m~u 
patriotismo, solicitou minha colabóra
ç&o como um novo serviço a ser prt:s~_ 

tado à revolução. Anuindo ao pedido, 
assumi finalmente a direção daquela 
via férrea. Isto pode ser comprovado 
po~· documentos exis:tentes nos Telé
grafos de Goiás, onde mantive a con
ferência., eu em Goiás e S. Ex.a em 
Uberaba. 

O Sr. Aureliano Leite O nob;:e 
Representante precisa. acrescentar que 
aderir à revolução não é aderir à dita
dura. 

O SR. JALES MACHADO - Nem 
ditadura havia, por êsse tempo, senão 

, em Goiá.s. porque logo depois da re
volução o Sr. Pedro Ludovico, na qua- · 
lida·de de Interventor, implantou a 
mais dilatada dita.dma do Brasil, pois. 
em pleno período .da Constituição, 
achou meios e m(}dos de bur!a1· c· 
prejudicar os direitos dos- goianos. 



Esta a gra1tde verdade, que m"..litos 
colegas conhecerão. 

·o Sr. Pedro LUfÜJVico -V·. Ex.a. fez 
parte- do govêrno feudal de Goiás 
que infelicitou aquela terra durante 
20 anos. V. Ex.a. tomou parte nele e, 
como Secretário de Es:tooo, concorreu 

. para tod.Qs aqueles desatinos. 

O SR. JALES MACHADO - Vossa 
Excelência está absolutamente enga
nado: durante o te·mpo em que estive 
como Secret.ãrio no Govêmo de Goiás, 
fui combat:do pelo caiadismo. Trago 
jornais aqui . que o comprovam. 

o Sr. Pedro Ludovico - Quem levou 
o chefe de V. Ex. a para o govêrno não 
foi o Dr. CaiaA:lo? 

O . SR. JALES MAOHA.DO - Fui 
conv.idaJClo para. o;::U:par uma past~. a 
das Obras Púb~cas, . a.bsolutamente 
a política e nela permaneci. Mas, na
quele tempo deu-se um fato que não 

· ocorreria no govê_rno de . V. . Ex.a. · 
Quando se movi!lleritou a Al~ança_ ~.i.;. 

·beral fui à presença .do Prestdet1te AI .. 
fredo ·cie Morais para lhe dizm,~ que, so-' 
Edário com a Aliança, eu não podia 
continua.r mn meu pôs to. Resportdeu
me S. Ex.e. que nada th1ha a vêr com 

. a.5 minhas convicçõe.s politicl,ls; deEe
java, apenas que nlinha Secretaria 

.anda.S5e em ordem. Não são :fatos que 
eu esteja forjando aqtú; constam dos 
j omajs da época. 

O Sr. Aureliano Leite- Belo ex.em
plb de democracia. E' un1a. grande 
c1~edencial . ter pertencido à Aliança 
Liberal. 

·'0. SR. JALES MACHADO·
Aeompa11hei t 'Jdos _os mo"im1r.ntos que 
contrariassem qualquer ten,dência ·de 
ditadura. 

' 
· 4o se fu11dar em Goi~ o partido de 

oposição - a Coligação Libertadora, 
tomei parte no congresso que realizá.ra 
e ·quando o seu chefe, llOSi.so ilust1·e 
colega · Deputado ·Domingos Velasco 
apoiou a . candidatura José Américo, 
tive a. coragem de sair do Partido, para. 
fi~ar co~ o Sr .. Armando de jSales 01~
':'eJ.ra. Nao podia concordar se prcstl
gias8e o Sr. Getúlio Vargas que manti
nha. preso o Sr. Domingos v .elasco, si .. 
.lenciando a única ?oz que p~~suíamos 
na. Assembléia. àquele· tempo. 

1 . 

o ·Sr. Domingos Velasco - Permita 
V. Ex. que eu defenda . a min:ha ati
tude. Coloquei-me ao lado da candida .. 
tura do !\rinist1·o José Américo, ·porque 
quando esti:ve preso pelo Govêrno· que 
tinha · o apôio do Sr. Armando de Sales 
Oliveira, o Sr. José Américo me visi
tava na prisão. Qus.ndo dela sai, pre· 
feri · ficar ao lado daquêle ilustre · bra~ 
silelro. 

o · SR. JALES MACHADO - Per
feitamente." Não discútoos motivos ·que 
levaram V. Ex; a. a assumir tal posição. 

O Sr. Aureliano Leite - Peço licen
ça para defender o saudoso e eminente 
Sr. Armando de Sales Oliveira dêsse 
injusto ataque~ o Sr. Armando de sa .. 
les apoiou constitucionalmente · o· Se
nhor Getúlio Vargas, nessa ocasião, e 
não teve responsabilidade pela pris~o 
do nobre aparteante · c outros · Depu· 
ta dos. 
•· (Trocam-se vários apartes. o Sénhcir 

· Presidente, jazendo :soar os tfmprmos 
reclama atenção. ) 

O SR. JALES ~À:ACHADO __:_. Outra 
parte que desejo retificar, Sr. Presi
dente, é aquela. em que o nobre ·colega, 
Sr. Di6genes Magalhães, afirma que' eu 
aderi à revolução, quando já til1ha sua 
Vitória assegurada. · 

ll: uma · grande in verdade .' · S. Ex. a. 
talvez. tivesse o direito de duvidar, por .. 
que eu estava nas trincheiras, comar). ... 
dando o 1.0 Batalhão Patriótico que en· 
fr~ntou as fôrça.s goianas, e S. Ex.a lã 
não apareceu nem um dia. Não sei 
onde estava. o" fato é que tenho aqui o 
11Diâ.rio daJ Revolução" , qüe se editava 
em Uberlândia, por onde .3e vê que o 
alto comando me outorgara, o mato-;.· 
titulo de comando naquela" época, - ·o 
de major-assiste11te dos · b::J:talhões •pa
trióticos. Mas não falo com ·Ufania, 
porque par a os goianos a Revolução de 
30 foi uma tl'iste história. · · 

Era Q que . tinha a dizer. (Muito 
bem.) • 

O SR. JUR.ACI MAGALHAES -
Sr. PresidEmte, peço a . palavra, sôb're 
a ata. 

O SR. PREm,"JENTE - Tem a. pa• 
lavra o .nobre Repres~ntante. 
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O SR. JURACI MAGALHÃES -
(sôbre a ·atá) - Sr. Presidente, o 

,Diário da Assembléia de hoje ·oubli
ca uma declaração · do · nobre Depu
tado Sr. Aloísio de . Castro, a pro'pó
sito da ata e que evidentemente n5..o 
é' uma retificação . 

. Diz S. Ex.e. . ter sido excluído da 
chapa de deputados pelo Partido So
cial Democrático na Bahia, porque o 
então interventor recebera um car
tão do Sr. ·· aetullo Vargas mandando 

· incluir · na · ch811Ja o nome da · ilustre
brasileira Dra. Maria Lufza Bittén:. . 
COUJt •. 

S . .J:x.a, entretanto, estaria afirman
do . uma. in verdade, porque : essa ilus
tre doutora, cujo nome declino com o 
maior respeito e a.dmiração, entrou na 
ch~pa para · deput<1do pela vontade ~e 
teus correligionários, . que · aprovaram e 
continuam · a aprovar sua impecá·iel 

· conduta cfvica. · 
. Há um mt.tro :;,p~rte também qu:: 
foi . retificado pelo nobre .colega s~

nhor Regis Pacheco, no qual"' S. Ex .a 

afirma que fiz cambalacho com o Iil
t rg1~~lizmo. . . 

:·Poderia eu deixar de contestar <=~:: r' 
·afirmativa, pois, · taxado ·.de inimigo 
n.0 1 do Integralismo, não temo que 
mitros dcmocrà.tas te!1h3.m sido m:üs 

• I 

cledicados na luta anti-fascista que f>e 

empreend(m no Brasil para o resta
belecimento da vida democrática. . . 
. ~.!ais ·uma observaç~o: s : Ex.a on
.tém declarou aqui que eu havia exr. •• 
pregado gàses asfixiantes. Mas Bua 
Ex. a mesmo já. corrigiu, e eu vi na 
publice.ção de hojê do Diário da- rls-

' · sembléia omitida a afinnação. Quêria 
eu · estranhar que uzn médico a fiz9sse . 

·conhecendo o que 'são· os ·efeitos do8 
gases asfixiantes. · · 

Era a retificação que tinha a faz~'. 
<Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE .- Na ata da 
Sessão de ontem, dia 8, deixaram de · 
constar, como presentes, por , omissão. 
os nomes dos Srs. Representan~r.s 

Guaraci Silveira e Romeu Fiori. 
. Não havendo mais quem peça a p?.

lavra sôbre a ata; encerro a sua dü;
cussão e vou subrr..~tê-la a votos. 
(Pausa.) 

Está aprovada. 

Pasa.aqae à Ieibura do . expediente. 

O SR. LAURO LOPES · (2.0 . Secrr;
ttlrlo, servindo como 1.0) .r;:-c::c:l~ à 
leitura do · se·guirtte 

EXPEDIENTE 

REQUERIMENTO N.O 123, DE ·1946 

Solicita ·· informações ao· Pod-9r 
Executivó . sôbre as promoções . na 
carreira · de oficial · adrni'4istrrúivo 
feitas pelo Sr. Prefeito Filadel/'J 
de 'Azevedo. · · ' 

Re{lt!eh·o, !XJ! intermédio da Mes;l. 
d~ Assembléia Constituinte, que o Po
der Execútivo informe: 

1) Se para as promoções na ~arreira 
de . oficial' administrativo, feitas em 
janeiro do ·corrente ·ano pelo ex--pr.e
fdto Filadelfo de Azevedo, foram or
gan!Za.:ct~s .listas indkativas da anti
guidade. dos funcionários, de · véz que 
tals listas são indispensáveis, pqis as 
próprias promoções por merecimento 
segundo o. Estatuto . dos Funcionários 
Municipais calcado sôbre o · Está·tü.to 
dos ·Funcionário;; lt,ederais, ·devem sair 
dê : seleção entre os dois têrçós dss 
funcionários mais ·antigos? 

.2> Se podem as 1~eferidas ,promoç&>.s 
sr:r conside1·actas fato consumaçio, UJ.l1a 
vez que hajam sido ,burladas as . pres
crições acima enumeradas; em· caso 
contrário, como justificar a clrcu!ls.
tânc:a C:.e es~arêm os benéficiá.j:J;Js 
percebendo os vencimelitos . dos cargos 
a que foram ilegalmente promovidos? 

3) Se não obedecerani a lei, consta 
r'.os àrquiv.::s q•-.12 t::..!s p:::o~'!.1c~5:;s :·::.::J!~ 

taram· de informaç~e:;; prestadas- pele· 
entã,o Assistente do Sec:retário · G2~~l 

ele Administração? 
4) O Assistente. que teria informado 

os n~mes às pro~oções levadas . à' assi
nB.tura do ex-prefeito Filadelfo de 
Azevedo p-elo então Secretário de Ad
ministração, é Técnico de Administra
cão? Preencheu . as condições legais 
para ser nomeado para êste carg·o? 
Prestou o concurso que a lei exi~e? 

5) Tem igual responsabilidade n as 
promoções feitas, com prejuízo dos fun
cionários com direito de autiguidRch~, 
o ·Encarregado do Almanaque da , Pr~"' 

feitura, por haver fornecido a. lista 
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de nomes sem a indicEa.:ção dos tempos 
ele serviço dos funcwnários? · 

6) Nos atos de reestruturação do ex
p;:dcito Filadelfo de Azevedo vel·ifi
c~m-se a promoção de funcionários em 
c'.ic::;~onibilidade? Quais foram êles? ·Em 
~o·:rtude dessas promoções, algum fun
cionário em disponi~ilidade chegou 
a t1·iplicar os vencimentos? Ainda em 
conseqüência de tais promoções, houve 
funcionários em disponibilidade que 
t'eceberam atrasado de centenas de mi
tl; ares de cruzeiros ? Quais foram 
éles? 

7) Quais os funcionários, membros 
d~ Comissão de Reivindicações, sedta ... 
da em dependência da Secretária Ge· 
ral de Administração, promovidps por 
ato do ex-prefeito Filadelfo de Azeve· 
do a. p<>nto de pularem até duas letra& 
em elassifieação? Em que razões legais 
se basearam tais promoções ? · !:stes 
funcionários estão pleiteando o recebi
mento · de atrasados? Quais os que já. 
receberam ts.is atrasados? 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1946. 
I 

· -- Café Filho. 
A imprimir. 

REQUERIMEN'l:O N,0 124, DE 1946 

Solicita informações do Poder 
Executivo sôbre a.:; ocorrênci~u:; que 
se teriarn verificado no dia 1.0 de 
ui aio contra operários na fidadc 
ode Santos. 

Tendo sido feitas, em plenário, ah.l
sões a violências de que os opc!rários 
c;e Santos teriam sido' vítim~:ts por 
coçazião de suas manifestações de t,n 
de maio último, os abaixo assinados, 
Deputados eleitos por São Paulo, sob 
a legenda ao Partido Trabàlhist:~ Bra
~ ileiro, se dirigem a V. Ex~~ pa

1

ra: 
1.0) -- Requerer se digne ofi<:iar ao 

Poder Executivo solicitando que inforu 
rD e. com a possível urgência, as: ocor-

' rências verificadas, na cidade d.l~ San-
tos, no mencionado dia 1.0 de ma.in; 

2.0) - Declarar que, embora lhes 
Lt';sista razão par::~, cter no exag~:l'O. elas 
r,otícias veiculadas, tomarão pr9•Vldên
cias no sentido de apurar o s2u ajns
t:..m ::mto a possíveis acontecib1entos, 
pois, como Representantes do P

1

.T.B. ·, 
em hipótese algum3, poderiam ~ilenci-

ar ou anuir a violênCia. praticadas, por 
quem quer que seja, em qualquer pon
to do pais, à liberdade de manifest·a.. 
ção de pensamento; 

3.0 ) - To1·nar publico, fazendo sen
tir especialmente as autoridades res
ponsáveis pela ordem. pública, que . .aio 
momento presente, em que se discpte 
c. nova Constituição para o nosso pais, 
uma das maiores contl'ibuições ao êxi .. 
to de nossa ta1·efa consiste ha auscW.· 
tação da opinião nacional, acrescendo 
de tal forma, à equidacle .a utilldade 
da mais ampla liberdade de manifes
tação. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1946 • . 
- Berto Condé. ·:.._ Pedroso Júnior. -
Rugo Borghi. - GuaractJ Silootra.. 
&meu Fiore. 

A imprimir. 

INDICAÇÁO N. 0 66 - "li.: t9t6 

Sugére ao Poder Executivo 
. pravif!ências para a constrilçáo 
de um açude, destina.do ao abas
tecimento dágua nos município~ 

de Paripiranga, no Estado da 
Bahia,. e Simão Dias, no Estado 
de Sergipe. 

. Requeremos que a Assembléia N.a .. 
cional Constituinte, tomando na 
consideração que realmente mea.:ooe 
a solução do problema de abasteci
inooto d-água à população dQ Muni
cípio de Paripiranga, Estado da 
Bahia, sugira ao Ex.0 Sr. Ministro 
da Viação e Obras -Públicas a de·te·r
minação da.S providência~. no ·sen-tido 
da construção duni açude, já' estu
dado e planejado e que .também ser
virá ao3 habitantes do Mtin1cipio de 
Simão Dias, Estado de Se·rg1pe. 

Rio de , Janeiro, , em Assembléia. 
Constituinte, 9 de maio de 19~6. 

J ustijicaÇéio 

o Mmlidpio de Pairipir.a.nga, . sendo 
um dos de menos área no nord-este 
do E.stado da Bahia~ é, entretanto, o 
cl~ melhores terras e aquêl.e onde a 
')·i·'ol-'1'1· !1·1nd . .o r:t'' '"l e ~-~ ~: .,...., ~:.,. sul:>dl·Vl·-1 J ..,...-.,...'(. .. 'G L·A.- t. ... :.~ .. ,. ..... - .. ~ ·~ 

dida. 
Produz o Município tudo quanto 

em seu território se planta~·. oos3-Ui 
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boo.s matas e pode se cultivar espe

cial café. 

Re~s.en.te~se. no entanto, da falta 
dá.gua, pcis, não conta com rios, !tem 
riachos pe1·er..~s. 

Ba.sta uma. estiagem, mais ou me
noo prolongada, para que o laborioso 
povo dêsse rincão nordestino sofra 
as teníveis cons:::qüências da escas
~·3s do bem cognomtna.do "precioso 
liquido". 

o Governo F1ederal, erh tempos 
wos, incluiu no · seu programa de 
cGmbatc, às s-&3.S a construção dum 
grar:-:1·e açude em Paripl·lauga, reser
YJ-t6Iio ês~e que também se·niria ao 
fl-oreS<C.ente Múni·cípio de Simão Dias, 
no Estado do S :;rgipe, e a out'!'as lo
calidades cir·cumvizinhas. 

No local es.t:;ve uma comissão de 
(::;:..g.enheirc-s, que fez. estudos e plane
jamentos, mas o tfw d~sejado, quan
to necessário açude não . pass<'u dis
~J, nera chegando mesmo a ser in
cluído no ról das ch3.madas 110bras 
de Salila E!!g:-ácia ", visto como nem, 
n.o menos, teve a sua construçftO ini
chda. 

E como não seja pc.~siv·el prolon· 
gar-se, s.::::~a, m.ais c.:;3a sitm:ç::c, a 
que está relegada uma populrição 
laooriosa, que; vivendo nos tra,balh~l.'3 

rudes do sertanejo, contribui com o 
st:.cr de seu re-sto e o dispêndio de 
suas energias, ·para o prog~esw e o 
e::_· ·á'..:.lde..;imento da nossa Pátria. ).=J 
sub-firmados têm a grande sa tisfa
ç?.o de aprese:1tar à conside-raç~,:; chi. 
Casa. o R~quer!mento, com o justifi-· 
cado, convictos. de qu.e merecerá ~ 

UJ::n.·ovaç§Jo irredrita dos Senhor,~s 

Crmstituintçs. 

Rio de Jaileiro, em Assembléia 
Ca:tsi;ituin·te, : de maio de 1946. -
Dcntas Júnior.- Ií:Ianuel Novais.- Rui 
&mtos. - Jurací Magalhães.- Leite 
Neto. - Otávio Mangabeira. - Luis 
Vic!.na. · - Rafael .:jincurá. - João 
Mendea. - . Ama1~cZo Fc:~tes. 

Leandro ·IJ!aciel. - Aloísio àe Car
valho. - . Lufs Lago. 

A impl'imir. 

Requerimento: 
Do Presidente da União Social peLos 

Direitos do Homem, pedindo licen~ 
para processar uois Senhores Répr~
sentantes do Partido Comunista. - .A 
Comissão de Policia. 

O SR. P3.E;SIDENTE. - Está f!ll·· 
da a leitura do expediente. 

Tem a palavra o Sr. Vieira de M~tc. 

O SR. VIEIRA DE MELO (tê o ~s
guinte discurso) - Sr. ,Presidente, Se
nhores Com:tituintes: Todos aqueH:!S 
que estiveram presentes · à . agitada 

. sessão de segunda-feira última deva;_:n 
ter percebido que eu não pude con· 
cluir o pensamento que me trouxet·::. 
à tribuna. Ocupando-a pelo tempo 
.insignificante qu~:: o regimento con- · 
cede aos assuntos de ordem, ou sej?.. 
por· cinco minutos, malF. da metat:h; 
dos quais consumida pelos apartes e 
pelo tumulto 1ogo estabelecido, não mF. 
foi possível esboçar, sequer a tese, com 
que para aqui me mandara a · minh~• 
bancada . 

Disso se ap;:oveitou haiJltmente o 
ilustre deputado Sr. Juraci Magalhães 
para, atribuindo-me idéias que nU!l
ca me passaram pela cabeça e in'".el'
pretando-as ao sabor dos seus int-c
rê~ses, extrair das minhas palavras 
c~nclusões, que outra coisa não s[o 
senão intriguinhas tendentes a serv1r 
aos seus objetivos políticos. Confesso 
que não era possível a alguem colo~ 

· cada na difícil situação em que ::;~ 

<:acontra o festejado procer e depu.:;. 
ts.do udenista, . explorar melhor a 
oportunidade oferecida pelas circuns
tâncias. Só ~amento que hoje, ao vol· 
tar com menos pressa à tribuna desta. 
Constituinte, não possa trazer a !n
tcnção de permitir ao nobre deputadv 
,Juraci Magalhães, desfrute por mais 
í;empo a. satisfação da smt aparente 
vitória. 

Antes, portanto, de ent1·ar na aná· 
li.se, . serena e f1;ia, do discurso do meu 
nobre colegtt, eu me permitirei a Ji, 
berdade de completa!.' o pcnsamellt( 
rT:?. m ~r;. h:::, b ::~ncada a propósito do :u · 
U'lOl'OSO e O r i g i n a 1 Í S S i m O "Cll.LO 
baiano.;, 

Estava eu aluclindo, em contradi~a 
à nota distribuída pelo ~nião Demo-



.- ~!55-

crática NaCional, aos conchavos e cam
b:ilachos · do ·Sr. Jura.ci Magalhãe-5, 
quando fui irtterrompido por uma das 
c:ostumeiras 4'obstruções' . que aqUi st:: 
fazem aos oradores e, logo' depob, 
advertido pelo Sr. Presidente de QU(} 
o meu tempo estava fin<;io. Não pude . 
- é lógico_:_ dar cur>:>o ao pensamen, 
to para apontar à Assembléia, com a 
coragem e o desassombro _que me :&âD 

· peculiares,· o outro agente dos con~ 

lüios. Daí o haver o simp6.tico depa
tado Juraci Magalhães sb Pl"ecipita.d f> . 

riialicim:amente, na indagação de ·quem· 
seria. o seu parceiro de . cambàJacho. 
Concordo co,m Sua Excelência. Comi
go .não poderia· ser, até porque sou 
inwto moço ainda e sobretudo mutt~. 
humano para perdoar tão facilmente 
os meus· algózes. Com a direção ao 
üieu partido, também não, porque ·eb 
está confi.ada a hom-ens . de bem, . in
capazes de trair aos seus companhç~ .. 
rC.s e correligionários. Com o Exmo. 
Sr. Presidente da República, mu~t""J 

nicnos, porque- os' seus sentiment::s 
de • hom-em probo e h011rado1, jMnais 
lhe permíttriam esquecer a. · dedica
çã.o, os esfc,rços e os sa<;.rifieios cta.-

1 

queles que o elegeram Com quem 
então, teria 4'cambalachado" t) Senhor 

· Deputado Juraci . Magalhãe.-s? Vai. 
sabê-lo agora Sua ExcelênCia·. O aeu 
companheiro ' de cambalacho, aquélc 
CiU2· foi a alma de tôdu, essa tram'l,., 
aquêle que, despedindo-se d~~ tóda a 
ciignídade e revestindo-se da rpupagt~m 
n1ais colorida do traidor guiou os pa!i·· 
~ws -de Sua Excelen::i.a. até o gabinete 
do 1\.iinistro da Justiça e dcp~'is ate o 
C:o Presidente da República, -pars, ajU·· 
cá:..lo a advogar e a obter a

1 

fórmula 
ora. em vigc,r na BahHt, foi - pas; 
m~Nll os Srs. Constituintes -- o Se
nhor Guilherme Carneiro d:a. . R.ocb.a. 

• • . I •• 

Marbach, interventor ü.cieral naquele 
l!istado. · 

Mas, Sr. PrE!sidcnte, é precdso fjqu8 
be-m claro, para e:·vitar nova,s e ten~ 

cHmciosas interpretações~ a banct~.ct a 

baiana do P .S .D. jamais se insurgi~t 
contra a fórmula de er1trcga das :Prc~ 
feituras à União Democrática Nacio
nal. Disso sabe o Exmo. Sr. Presi .. 
dente da. República, a quezr jamais 
~ f) mencn- ob:s-tAeulo à exeeução 

c aquele seu elevadíssimo · gesto de. g~
neros!.dade. 

Reconhecendo embora a 1neficá.Cl.a 
tJ ~ perigo 'daquela solucão, do ponto 
cl e vista da .coesão partidária; ainda 
que acreditando haja sua Excelência, 
no particular, ultrapassado tudo quari.:. 
tu se tem visto até ho]e, · nas . maiót·~s 
democracias do mundo em matér~a 
t\e ccncessã0 ao ~.dversàrio; . conside
rando embor3, que nem os Estados 
Unidos, nem a Inglaterra salvo; quan
to a esta, no período mais agudo da 
glJerra, pretenderam 0\l ' c~n.segutt·a.m 

e~tabelecer governos tie C<?à..lisão~- pr~

valecendo-se sempre do principio n. .. 
gôrosamente -partidário. . · · 

o Sr. José Cândido -Desejava for
mular uma pergunta a V. Ex."·; para 
meu esclarecimcnt9. ' . 

' J: .' ·~ 

O SR. VI:EI·RA' DE. MmÃ> .-. Com 
muito prazer. 
· O Sr. José · Cândido - Gostaria de 

s2.ber qual o cargo ·que o Sr. ":Xuí
lherme Carn€iro ' ' d.a Rocha· :r.:::.:-~~-::.!1. 
ocu7;a no P.S.D., da Bahia e; bem as. 
sim, se fá foi retirada a sua; canaida
iura ao Govêrno dêsse Estado. 

O SR. VI·EIRA · DE MELO - O 
Sr. Guilheim~ Marbrwll já 11ão perte11-
ce ao P. S . D. da Bahia; nêste momen
to, pertence ao rol trágico dós .traid'.l· 
rSs. . 

Vou prosseguir; não obstante tudo 
isso, o nosso espirjto de colàboração, 
tão mal julgado _pelo ilustre Deputado 
J·.1:·~, :::i Magalbã.es. . . . .. 

O: Sr. Lu·is Viana - V. Ex.11• dá li .. 
cença para um :J.parte ? 

O SR. VIEIRA DE ·MELO :...._ :Permi· 
ta,.me V. Ex.a que ccnclua o 'meu pensa .. 
mento. ., -

O Sr. Rui So.nto.s - Seu pensam~n
to não conclue mmca ? 

O ER . . VIEIRA DE MElLO - Não 
obst!:!nte tndo is5o, dizia eu, o nosso es-· 
pirita cte colaboração. tão m.rcl · "-;a~ 
do pelo ilustre Deputado Juraci Ma" 
g·:üí.-;."'E:..:- . foi ao -:".to c aceitar, como 
experiência de resultados mais ·cto que 
previsíveis, a . p::.·ática iriovadora ·da en
trega de posições políticas ao advct·~ 
sário. vencido . . 

Mas, Srs. Constituintes, ·o que ora se 
.passa. . na Bahia está muito · longe .de 
parecer com o que foi determinado pelo 



preeláro Presidente · da -República. · e 
aceito pela nossa. bancada. · O · psnsa
m~nto de Sua Excelência, que nunca 
foi além da entrega . à U.D.N. das 
Prefeituras - e só das Prefeitura:.. -
em que á legenda daquêle Partido foi 
vitoriosa, está sendo ali miserável e 
capciosamente desvi~tuado, transfor
mando-se a sua execução em verdad~Ji
ra· e completa entrega de toda · a Bahia 
ao contrôle político e administrativo do 
udenismo .. 
_ O Sr. _.Luís· Viana · ~ Isso é faliio 

V.' Ex}' ·está dizendo · uma coisa que 
não é_. v~rdadeira. 

O SR. VIELRA DE MELo· - Vou 
provar <lendo. ) · · · 

Concordamos, ·é certo,. em . aceitar. a 
colaboração oferecida. lielos· antigos 
partidários do Major Brigadeiro EJ.u .. 
ardo Gomes, mas não poderiamos con
corder, ·nem concordaremos jamais, 
cQm a capitulação que nos quer impõr 
.o traiçoeiro Interventor · da .Bahia._ · 

· ·11: que~ Sr. Presidente, alçado à ;~he
fia. do executivo bàiano pela sua con
dição . de ·homem partidário, pela . pro .. 
jeção que .lhe dera . o então Interven
tor-e-hoje ·Senador Renato Aleixo, fa .. 
zendo-o 'seu· Secretário da ' Fazenda, 
seu substituto eventual e mais. tard·1, 
apesar de. tôdas. as resistências, can
didato -ao govêrno Constitucional do 
Estado~ o Sr. Guilherme Marbach, es
quecendo-se de tudo -isto e .mais dos 
seus compromissos políticos. para com 
o partido que o elegeu. entra em con
chavo . com. o ilustre · Deputado Juracl 
Magalhães· e começa _ por entregar ao 
P~rtido de Sua Excelência. as princi~ 
pais Secretarjas de Estado, tôdas as a u ~ 
tarquias, todos os· departamentôs ad .. 
miniatrativos, todos· o:s Serviços indus~ 
triais, enfim, todas as posições chaves 
daquela · unidade federativa. : 

-·· . ' . . 
O Sr. Souza Leão . - V. ~cia. teve 

~ coragem de atacar o Presidente da 
República e não .·o Interventor • .. 

o Sr. Altamirando Requião -· O 
Sr.· Presidente da República :está aci
ma· dessa acusação, pois, · na sua boa 

·fé, S. Excia •. traçou rumos honestos 
· a um acôrdo, que não fol nem está 
sendo · cwnprido, pelo Interventor 
Marbach! 

O SR. VIEIRA DE MELO-- ·V. 
Excia. não conhece os têrmos -dá fór .. 
mula apresentada pelo Sr. Presi~en
te da Repúbllca para a BEthia. Vou 
lê-la mais adiante. 

o Sr. Rui Santos - V. Excia. dá 
licença para um aparte? 

O SR. VIEIRA DE MELO ,.:_ Pois 
não. 

o Sr. Rui Santos - Pedi licença 
para êste ·aparte ·porque acontece que 
soU: . baiano· e não püiuiense. · Não 
tenho absolutamente procuração . do 
Intérventor Guilherme Marhach, para 
defendê::.io aqui. Apenás, nobre Depu
tado, .prezo muito a · verdáde. V~; ·Exce~ 
lê~cia disse que foi o ilustre Sena
dor Renato . Pinto .. Aleixo quem< des
-cobriu o . Sr. Guilherme Marbach. 

O SR. VIEIRA DE MELO ·..:..:.. Eu 
nunca. disse · que deScobriu; afirmei 
que . foi , quem. o projetou. 
·_O __ Sr. Rui Santos - Pois bem: o 
Sr. Gu~erme. Marbach, antes de ser 
Secretário · do Sr. Renato Pinto Alei
xo, foi D_eputado. éstadual· ·e Secretá
·rio de· Estado do Interventor Lan
dulfo Alves. 

o • SR •. VIEffiA DE MELO- M1ú,to 
obrigado a V. Excia. pela. informaÇã,o. 
Vou continuar. Oê) Pergunta-se àgo
ra: é justo· que silenciemos, que · nos 
acomodemos, quando . os nossos. ami
gqs' e correligionários, aquêles que . se 
bateram demoradamente para · Qtle 
hoje estivéssemos aqui ··e ao Catete 
subisse o . nosso honrado -candidato, 
vivem 'espesinhados, insultados, .humi-
lhados? . 
•. O Sr. Rui Santos -V. Excia. deve 
poupar a Bahia, . deve· ter pena de 
nossa terra, que merece ·mais amor 
de seus filhos. 

O SR. -VIEIRA· DE MELO -:- Peço 
licença a V. Excia. para concluir. meu 
pensamento. (lê) Não foi, Sr. Pre
sidente, sinão depois de uma longa 
espera, não é ainda agora sem . um 
grande constrangimento, que nós·. de
liberamos assumir aqut esta· atitude 4e 
combate. Mas estamos certos, certís
simos, de que interpretamos com 'fi
del~dade o pensamento dos nossos re
presentados. -Agimos. sob o Jm~ati .. 
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vo de comptomissos indeclÜiátreis, que 
nã.o pêrmftem o recúo, nem mesmo 
diante d::t tratoãc habilmente prepa
rada, assim como aos eleitores . do 
mninente. deputado Juraci Magalhães 
é p8rm1ticto eE-'t:!rem satizfeitos com 
o desfrute que s. Excia. lhes esta 
~ropiclando das posições políticas do 
nnt Estado. Ningu m poderá rwu.sar 
ws- nossos correligionários o direito de 
;e revoltarem cont1·a a situação mo
.•altnente de~lesperaàora que se lhes 
!ri ou. 

O Senhor Juraci Mag,lhães -
V. Ex.11 não está falando por todos 
JS seus colegas, muitos dos quais não 
fazem ê~se conceito restrito do !n
;erventor 1v!arbach. 

O Senltor Altamirando Requião 
- No que tange à minha, pessoa . 
~om a!guma.s restriçõe:s, evident.c
nente, por.que como corre-ligionãrlO 
:lo Sr. GuUherme Marba.c.h lhe faco 
justiça. em alguns pontos. · 

O SR. VIEIRA DE MELQ - (Lê> : 
Mas. Sr. Presidente,. po:;tas que 

foram as coisas em seu lugar, escla
recido que está o pensatn;ento da 
bancada. baiana nêste ass.tlnto culn
iJl'e-me dar resposta, pronta e rleCl-

. I 

ctida, a algumas insinuaçõeis màlé"vo-
las e acl.lsações inju.c:.;tas com que 
houvesse por bem de Im~ brindar, 
em seu discurso prof,~rido na 
!-içssão oo tei·ça~feira, o no

1

bre clepn
tado Sr. Juraci Magalhães. 

Começo por aquela em que Sua Ex
cf!lência descambandc la,mentavcl
mente para o terreno dos ataques pçs-

, . 

mn.is, me acusa de ser um exemplo 
daninho para a vida polítíci~ do men 
Est ::tda e de haver como SeC1'etãrio 
do Interior do govêrno do Genera-l 
Aleixo, usado e abusado dm\ dinl1eiro~ 
públicos. . 

Quanto à p!·imeira part~~. é pos:-d
vel que o Sr. Deputado J1tract Ma
~r!.lhães tenha razão. O c:onceito do · 
útil e do prejudic::ial va.ria. muito con-

\ forme a concepção moral do índi
vi duo. E sua Excelêncía · tem da 
política um conceito muito diferente 
do meu, como demonstrarei dentro 
de P<JU~O. 

Servi de fato fiO govêrno do meu 
amigo, 'oeneral e hoje Senador Alei
xo, durante cêrca de dois anos e 
melo, p9,rte no Departamento das 
Municipalidades, parte na Secretária 
ela 1nterventoría e pa!'te na Secre~ 
taria do Interior, nesta última e:m 
caráter intel'ÍrtO até três mêses apl'o· 
ximadamente antes da eleição. Eu 
vient da gióriosa l'1aculdacle dG Di
reito da Bahia, onde fizera un1 cur
~o que bem pode ser atestado pelo 
Senador Aloisio de Carvalho Filho. 
meu distinto mestre c paraninfo ela· 
turma de que fui orador oficial. 

o Senhor Rui Santos - Em qne 
ano se fol'mo' .. l'? 

O SR . . VIEIRA DE MELO 
Em 1936. Estivera depois no Mi
nistério Público e na Magistratura, 
tendo ingr~.ssado, num e noutra., por 
concursos cujos resultados podem ser 
fOl'l1ecictos n, qualquer momento e a 
quem o degejar pelo Tri'btU1al de 
Apelação do meu Estado. li: êstc 
exemplo dalúnho de um curso feste
jado, de dois primeircs lugares em 
concursos, de uma conduta ilibada 
como Promotor e como Juiz, de uma 
vida dedicada ao estudo' e ao traba
lho. é êste exemplo daninho que eu 
tenho dado à minha geração. 

o Senhor Rui · Santos - Pooso da.r 
meu testemunho de que V. E:x."' fez 
ótimos concm·sos. Como · vê, não me 
sirvo de inverdades. 

O SR. VIEIRA DE MELO 
Obrigado a V. Ex.n. 

E na po1ftíca? Vejamos· o que a 
respeito do govêrno a que servi dis
seram no dia da substituição do seu 
titular o "Estado da Bahia"* .• 

O Senhor Rui Santos - Com muita 
honra para mim~ V. Ex.~t pode con
t inuar a falar, porque depois entra
remos frente a frente no assunto • 

O SR. VIEIRA DE MELO • . • e o 
"Diário de Noticias"~ órgãos associa
dos da capital baiana., dos quais era 
P. ainda é redatorMchefe o ili.st1·e 
Deputado Rui Santos: 

''Com a chegada <lo novo inter
ventor da Bahia, (} ministro Bul
cão Viana> deixa., hoje, o govêrno 



dêste Estado, o general Renato 
Onofre Pinto Ale1xo. 

Há cerca dé. trê~ anos, que o ge
ner~l Renato Aleixo vinha ocupan
do o pôsto mais alto da adminis
traÇão civil baiana· e agora o dei
xa. pelas circunstâ..nc1as decorren
tes do movimento dé 29 de Ou
tubro. 

Jm;to é salientar que o seu go
v~rno ca.ractel'izcu-se sobretudo 
pela sua · tolel·âncla. ..• 

· o Sr. Rui santos - Discordo. 

O SR. VIEIRA DE lVIELO - . •.. . e 
pelo seu .respeito as liberdad-es indt
viduais. 

O Sr. Rui Santos - Também dis
cordo. 

O SR. VIEffiA DE MELO - E' o 
qtl~ diz o jornal de V. Ex.". 

O Sr~ Ruí Santos - O jornal nã.o 
é 1neu. · 

O SR. VIEIRA DE MELO - Vossa 
Ex."' é redatorMchefe e, portanto, deve 
ter tido conh::chnento dessa neta ... 

O Sr. Bui Santos - Não, não tive. 

O SR. VIEIRA D~ MELO - • • . e 
assumido inteit·a res;ponsabilidade pela 
sua publicação. 

O Sr. Rui SantQs - Quem disse 
isso a/ V. Ex.n? 

I . . . . 
OSR. VIEIRA DE J.\.IELO - Eu 

sd. E' um· jon1ai da UDN. · 

O Sr. Rui Santos. - A UDN não 
·tem nenhum jornàL 

· O Sr. AlOi$iO de Cast·ro - E' do 
eminente brasih<>lro Assfs Chateàu-
bliánd. · 

O SR. VIEIRA DE MELO - Exn- . 
ta1'9ente. E' jornal. do Sr. Assis Oha
tea.ubriand. 

q Sr. Rui Santos - E' a primeir~ 
~erdade qt.~e V. Ex.n diz! 

O SR. VIEIRA DE .:MELO - P.ros-
sigo na lsitúrá: · 

u Administrando em plena fase 
da ditadu1·a, não usou de proceSsos 
de violências, de vexames, de pri .. 
sões, que tanto se vel'ificaram em 
outros Estados, como Pernrim'bu
co, principalmentE. 

Assumindo numa. fase . difíci ~ 

para a vida; não só estadual, como 
nacional -· em 1942, logo <h~pct:: 

de declarada a guerra - veio n :c.
justar a nossa existênCia civil, de~·, 

tro das exigências excepCionais do 
momento. Assim, af2stau os ele
mentos perigosos à segurança 11<1.
cional, assegurou a orctem; ·:.J'Ot1xe 

o respeito às aUtorida.des. 

No setor financejro, quançlo as 
comunicações se ·. toz:naram quase 
inexistentes.. pôde rnesmo assil-:1 
trazer o equilibrio ao orçam-=nto e 
assim vimos em pleno estado de 
guerra, o regime de supem1Jit nas 
finanças púbiicas. Foi assim um 
:fato excepcional na nossa vida ad
·ministrativa. Nos outros setores 
de sua adm!nistr?.ção, desenvclve
l'am-oo tamb m · oo demais · ser
viços e muitas realizaçõ-es de mon
ta, como a estrada BA-2, puderam 
ser efetuadas. 

E' justo ta.tnqém .salientar que o 
g·eneral Renato Aleixo, quando as
sumiu a p1·esidência do Particlo 
Social Democrát!co ela Bahia -
·integr~n'ldo-se na políticl - não 
usou de processos vaxa tórlos, nem 
desenvolveu perseguições cont.ra 
seus adversários. Tôdas · as mani
testações políticas na Bahia têm 
,c;ido efetuada.s em ambiente de cal
ma, tranquiliclade · e segurança . 
graf;as às normas seguidas pel3s 
s.ut0-ridades do govêrno do gen-eral 
Renato Aleixo. 

Lidando em campos políticos 
opostos ao da até hoje interventor 
da: Bahia, êste órgão de imprensa 
sente-se beb em ressaltar as qua
lidades de cidadão e de aciminis
trador do g.ene1·a1 Renato Onofre 
Pinto Aleixo, qualidades que o fi
zeram credor do nos'so respeito." 

O Sr. Rui Sanios -- ·Fui chamado 
nominalmente ::J;o debate. V. Ex. a à:~ ·

ve saber que pelo fato de um jor
nalista trabalhar num jornal, não é 
obrigado a endossar os conceitos dr's 
cd.itorials ciêsse mesmo jon1al . 

O SR. ViEIRA DE MELO 
Não disse que V. Ex.:~. endossou c 
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editorial. Afirmei isso, sim - V. 
E:{.'\ como redator-chefe deve ter 
tido conhecimento da nota .. Acaso V. 
Ex.a. nega que o jormJ . pode puiJli
c2r alg·uma coisa sem o "visto" jo 
redator-chefe? · · 

O Sr. · Rui . Santos - Nego. Há o 
diretor, que é o responsável. 

(Trocam-se calorosos apartes.) 

O SR. VIEI:E:A DE MELO 
Pei·mita-me prosseguir no Íneu dis
curiEQ, pois tenho longo camii1ho .a 
percorrer. . . . 

O Sr. R~Li Santos -·V. E}~.rt · sah~ 
que eu ·seria incap::tz de escrever : -~<;;- . 

se editorial, porql;.a n5.o n:conheço 
absolutamente que o. govêrno do ilus
tre Senador Renato Onoí're Pint'o 
Aleixo - pronuncio PC'l' inte~ro o sca 
nome· - fôsse gO'Vêrno que . r2spci- · 
tasse as liberdades. Haja .. -•sta, Hus
tre Dêputad.o, que houve uma re·união 
em honenagem ::1 Teixeira de Freit'ts, 
na gloriosa Escola de Direito da 
minha terra, na qual o orador, um 
dos · mais · brilhantes elementos ét::t · 
minha geração, Nélson de Souza. 
Sampaio, pronunciou di~curso elogi
ando Teixeira de Freitas. Pois . bem: 
a certa altura, o preclaro repre
sentante da inteligência baiana 
teve oportunidade de fazer confron
to entre as obras definitivas, que 3áo 
as da justiça, e as passageira~;, m:m· 
t.J,s vêzes as obras .guerreiras.. n:zia 
o orador: que ficou de Napoleão? 
um código de justiça! E do general 
Pinto Aleixo? nada ficou! Apenas por 
isso, ao sair da sessão, estava prêso 
o Sr. Nélson de Souza Sampaio! 

O SR. VIEIRA DE MELO .:__ Dn.
qui a pouco saberEmos o que é re?.l
mente violência. 

O Sr. Lttís Viana _.:.. No capitulo ~\as 

b:?nemerências do General Pin:o 
Ale~xo; tenho documento que recebi 
~linda ·hoje, . através· do qual. .. 

(Trocam-se · numerosos 
1
zpartes. 

O Sr. Presidente, jazenà91 sour 
insistentemente os tímpanqs, re
clama atencão.) 

'' -
O Sr. Aloísio de Castro Os no .. 

· bres adversários querem impedir que 
o orador continue em sm'. esplêndida 
ariumentação. 

.-·"'-· / ,., 

O Sr. Luís Viana- Parece que VV . : 
Ex as. estão com mêdo ~ .• 

O SR. VIEIRA DE . MELO - · 
Estou com mêdo sim, mas ·do reló.
gio. 

O Sr. Luís Viana - M.as se V. Ex,a 
permite, a1J::tbard o meu aparte, d:
zendo que o Secretáiio da Bahia me 
telegrafou dizendo que,' por não ter 
sido cumprido o ·convênio de 41, sô
bre educação primária, ·quando· V~ 
Ex.a. er.:t Secretário do Interior, e a. 
cujo cargo esteve afeto o cumpri
mento dês·se convênio, meu es~do 

agora está privado de receber os re
cursos que lhe ·concedia ·o Ministé
rio da Educação. 

(Trocam-ae inúmeros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE - Chamo 

atenção dos Srs. Representantes . para 
· qu~ .não aparteiem o orador sem sua. 
licença. (Palmas.) 

O SR. VIEIRA DE MELO - Pelo 
que estão ouvindo os Srs. · Constituin
tes, não coincidem muito os pontos · 
de vü;ta do çleputado Juraci · Maga
lhães com . os dos . jornais, dirigidos 
p:;lo seu companheiro de bancada, o 
distinto deputado Rui Santos. Sün, 
porque eu era ·uma das autoridades 
do . govêrno do · General Aleixo e 
além do mais - autoridade respa!Bá:
vel pelo setor político. Isto .parece 
provar, · salvo mais hábil interpreta
ção do $r. deputado Juraci M~ga_ .. 
lhães, que no exercfc~o de suas novas 
!'unçõe-s, "o fogoso e trêfego ex· 
Secretário do Interior" soube conter 
os seus impulsos para dar à .geração 
política do seu Estado, mais um 
exemplo daninho: o de colaborar para 
que aos adversários do govêrno fôs
se assegura-da, durante a fase dE 
arregimentação politica e preparação 
c.Ieitoral, as mais amplas garantias 
individuais; para que a liberdade ele 
pala v1'a, de imprensa, de reunião e 
de propaganda fôsse perfeitamente 
garantida. .. 

Eu me considero verdàdeiramentci 
feliz por ter dado à geração i.~Qlitica 
c~o meu Estado exemplps tão d~:!.ninhos 
no conceito do meu · nobre co
lega, o deputado Juraci .. Magalhães. 

O Sr. Aliornar Baleéiro - V. Ex.a. 
tstá defendendo êsse espil·ito de liber~ 
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da<Je e tolerância para com o . pensa· 
menta, da. parte dO Partido a que 
pertence . . Acaso nega. que ·o Dr. Nél
son de Sousa Sampaio foi prêso por 
ter feito, às 2 horas da madrugad::t, 
um di.~curso elogiando o espírito ju • 
ridico de Teixeira de Freitas? 

O SR. VIEIRA DE MELO 
Não tenho conhecimento do fato. 

O Sr. Aliomar Baleeir'O · --. Então 
V. Ex.a. é um ausente da Bahia. 

O SR .. VIEffiA DE MELQ -
Estou fazendo minha própria defP-s::t, 

não . a defesa do Govêrno do General . 
Pinto Aleixo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex. a 
não defende o Senador Aleixo? 

O SR. VIEIRA DE MELO . -
Não.: agor~ estou tratando da minha 
pessoa. 

O 'Sr •. Rui Santos - O Sr. General 
Aleixo, ao tomar posse da Interven
toria . da · Bahia, fêz um disc.urso a:.> 
povo baiano, . durante o · qual elogiou 
a obra administrativa do Sr. Jura~i 

M.agalhães . . 

O SR. VIEffiA · DE MELO -
o aparte -de v. Éx.a é extemporân~o. 
pois não ataquei a ' obra administrati
va· de S. Ex.a (Trocam-se veementes 
apartes. O Sr. Presidente, tazendrJ 
soar os. tímpanos, chama a atenção.) 

o Sr. · Flôres da Cunha - Pergun~-o 

ao nobre orador: O ilustre Senador 
Pinto Aleixo é baiano? 

O SR. VIEIRA · .DE MELO -
Não. 

O Sr. Flôres da Cunha - Então, 
acontece que êle ·. não é baiano ..• 
(Riso.) . 

O SR. VIEIRA DE MELO :
A Bahia é uma terr~ grande, ampla, 
que· abriga todos os brasileiros. 

Mas, invertamos agora os papéi~. 

Retrocedamos um pouco na história 
política da Bahia e procuremos ver 
o belo exemplo que já vão como se
cretário do Interior mas, como Inter
ventor Fede~al, isto é como principal 
responsável pela tranquilidade política 
e pela segurança dos cidadãos, forne-

ceu à geraçãó polftiea do Brasil o hon
rado Deputado. Júraci Magalhães. 

O Sr. · Negreiros Falcão- Sou ami
go e correligionário do Coronel Juraci 
Magalhães e, com- S .. Ex.a fundad~r 

·do Partido Social Democrático. Posso 
dizer que S. Ex.a foi o melhor e maior 
Governador do Estado. (Palmas.) 

O SR. VIEIRA DE MELO 
Il! quem nos presidiu às eleições na 
Bahia vai contar êstes fUlgurantes 
exemplos de prática democrática? 
Bem. Muitos poderiam fazê-lo. Mas eu 
e&colhi apenas dois narradores, que são 
também dois dos mais eminentes e· 
respeitáveis Constituintes desta As
f:E'mbléia: o Senador Aloísio de Car· 
talho Filho . e o Deputado Otâvio 
Mangabeira, ambos da U. D. N. e · 
companheiros de banc~da do não m~
nos ·nustre Deputado Juraci Maga
lhães. 

Querem os Srs. Constituintes depoi
nJentos mais insuspeitos e autorizaN 

. dos? E a documentação, quererão màis 
fidedigna do que os Anais desta ·Casa? 

Antes de recorrermos aos Anais desta 
Casa, vamos ouvir a. palavra· do emiN 
nente e respeitabilfssimo lider da .&ni
naria, Sr. Otavio Mangabeira. 

O Sr. Paulo Sarasate ::_ Quando o 
Sr. Otavio Mangabeira quiser falal', 
não precisa utilizar-se de v. Ex.a como 
seu intermediário. 

O SR. VIEIRA DE MELO . . -
Estou me defendendo e me servi.rei de 
todos os recursos ·Iegais. · 

Antes de ·mais nada, o telegrama do 
eminente lider da minoria; então .exi,;, 
lado na Europa; dirigido ao Senador 
Aloísio de · Carvalho Filho. 

(Trocam-se violentos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Advirto o 
. nobre orador de que ·o tempo d.e que 
dispunha está esgotado. 

O SR. VIEIRA DE MELO 81' 

Presidente, peço a V. Ex.• me man
tenha inscrito para ·continuar amanhi"1 
com a palavra, prosseguindo assim 
na caminhada, que é longa e delicíosu . 
(Muito bem; rnuito bem. Palmcs. O 
orador é cumprimentad().) 
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O SR PRESIDE!'!TE - Está fine.~ 

a hc:·a do Expediente. 
Nomeio, nara integrar o número de 

membros da Ccmissão Parlamt.:nt:ll' 
<la "Casa Popul.:n·~>, os Senhore;, R~· · 

prcser..tantE.-,: Pçí·::ira da Silva, Cam
po:-; 'iTngal, Jo::.é Lsmilil e !/(:t;:luel Vi .:. 
t~r. €:m con.::sgüê.acb c~ apr ova.y§_.o G·ê 
:· :--:m.:::·imer: t:.> d ?. fiU9la Corni2;5!io. 

Passa -se à . · ' 

C:::t-DE:\1: DO DIA 

Cc-mpai.'ccem mr..is 18;j S2!1l1üres 
R::pre:: ea~.::ntes: 

Pc,rtido Sccf;:,l Dí!-mOCí cítico 

ÃlYaro Maia. 
Valdemar P-êdrc:sa. 
Leopoldo Peres. 
P:;reira da Silva. 

Pará : 

Magalhães B.?,:'2. t:t. 
Alvaro A:.':clfo . 
Dua:-t.~ d~ Olive1r9.. 
Lam sira B:tt·=n~cnrt., 

rv!aranlüo: 

Clodomir Cardbso~· 
Pcreh·a Júnior. 
Vitorino F're1re. 
Odilon Sc.al'ES. 
Luís Carvalho. 
José Neiva. 

Piaut: 
Renault Leite. 
SigefrE;do Pach.:co. 

Ceará.: 

Moreira ela Rccha. 
Raul BJ.rbosa. 

Rio Grande do N Ol'te: 

Georgino Avelino. 
Mqta Neto. 

Paraíba: · 

José J ofili. 

Pernambuco: 
Etelvino Lins. 
Ag·a-memnon Mag::ilhães. 
Jarbas Mar~.nllão. 
Oscar Carneiro. 
Costa Pôrto. 

Ulisses Lins. 
Ferreira Lima. 
Barbosa Li:r.na. 

Alago~~= 

Góis Mont~lro. 
Silvest1·e Pérkles. 
Afonso de Carvalho. 

Sergipe: 

Graco Ca-rdoso. 
Bahia: 

Pbto Aldx:o. 
Aloísio ele C~Útro. 
Reg-is Pacheco. 
Altan· :l·ando Requião 
L~~!o Barreto. 

Espírito Santo: 

A til! o Viváqua. 
Carlos Lindemberg. 
Vieira de Rezende. 

Distrito Federal: 

Jc~as Correia. 

Rio de Janeiro: 

Alfredo Nev6s . 
Amaral Peixoto. 
Eduardo Duvivler. 
Paulo Fe:t·nandes. 
Heitor Collet. · 
Brígido Tinoco. 
Miguel Couto. 

~liinas Gerais: 

Benedito ValJ.:ta.res. 
Pedro Dutra. 

. Israel Pinhell'O. 
João Henrique. 
Cristiano N'J..aehado. 
Wellington Brandão. 
Joaquim Libân!o._ 
Gustavo Capaúema. 
Gelso Macllitdo. 
Olinto Fonseca. 
La ir Tostes.· 

-Alfredo Sá.; 

São Pc.ulo: 

Antônio Felic!ano. 
Cesar Costa . . 
Martins Filho. 
Costa Neto. 
José Armando. 



Lopes Fenaz. 
Ataliba Nogudr~. 

·· João Abdàla~ 

Goiás: 

Diógenes Magalhães. 
João d'Abreu. 
Caiado Godól. 
Galena Paranhos. 
Guilherme Xavier. 

Paranã: 

FláVio Guimarães. 
Fernando Flores. 
Munhoz de Melo. 
Lauro Lopes. 
Aramis · Ataíde. 

Santa Catarina: 

Nereu Ramos. 
Ivo d' Aquino. 
01(acílio Costa. 
Roberto Grossembacher. 
Rogério Vieira. . 
Hans Jordan. 

Rio Grande do Sul: 

Gaston Englert. 
Adroaldo Costa:. 
Elói Rocha. 
Damas o Rocha. 
Antero Lcivas. 
Sousa Costa.~ 
Bittencourt Azarhbuja. 
Nicolau Vergue!ro. 
Pedro Vergara. 
Hero.f}lo Azambuja. 

União Democrática Nacional 

Pará: 

Agostinho Monteii·o. 

Maranhão: 

Antenor Bogéa. 
Piauí: 

Matias Olímpio. 
Antônio Correia. 
Adelma:: Rocha. 

Ceará: 

Fernancles Távora. 
Paulo San:.sate. 
Bent Carvalho. 
Egberto Rodrigues. 

Fernandes Teles. 
Leão Sampaio. 
Edgar de Arruda. 

Rio Grande: do N or~e : 

Ferreira de SotLsa. 
José Augusto. 
Aluísio Alves. 

Paraíba: 

Adalberto Ribeiro. 
Vergnia. uci Wanderley .. 
Argemiro de Figueiredo. 
João Agripino. · 
João úrs.ulo. · 
Erna.ni Sátiro . 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquinu. 

Pernambuco: 

Lima C a valcant1. 
Alde Sampaio. · 
João Cl?ofas. 

Alagoas: 

Freitas C a vales ri.tl. 
Mário Gomes. 
Rui P::l.lme1ra. 

SeTgipe: 

V:ilter Franco. 
Lc:·~~ndro Maciel. 

Bahia: 

A~oísio de Carvalho. 
Jurad :Magalhães. 
Luís Vianrt. 
Clemente Marian1, . 
Rafael Cincurà. 
Aliomar Bale.-elro. 
João Mendes. 

Espírito Santo: 

Luís Cláudio. 

Distrito Federal: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes Lima .. 

Rio de Janeiro~ 

Prado ~€11y. 
Romão Júnior. 
José Leomil. 
Sca.res Filho. 



Minas Gerais: 
. I 

Monteiro de Castro. 
l\1:agalhães Pinto. 
Gabriel Passos. 
Milton Campos·. 
Lopes 'Cançado. 

JM:a to Grosso: 

Vespasiano Martir..s. 
João Vilas boas. 
Dolor de Andrade.· 
A~ricola de Banos. 

Pa:aná: 

Erasto Gaertner. 

Santa Catarina: 

Tavares d'Ama1·a1. · 
Tomás Fontes. 

Rio' Grande do SÚl:. 

.Flores da Cunha. 

Partido Trabalhista Brasil~fro 

Bahia: 

Luis Lago. 

Distrito Federal: 

Rui Almeida. 
Benjamin Fa1·ah. 
Vargas Neto. 
Sega das Viana. 
Benício Fontenele. 
Baeta Neves. 
Barreto Pinto. 

Minas Gerais~ 

Leri Santos. 

/ São Paulo~ 

Rugo Borghi. 
~omeu Fiori. 

Pa1·an~: 

Melo Braga. 

Partido Contunista elo Brqsü 
Pernambuco: 

Gregório Bezerra. 
Agostinho Oliveira. 
Alcêdo Coutinho. 
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Distrito Federal: 

Carlos Prestes. 
J:oão Amazonas •. 
Mauricio Ora bois. 

São PaJulo: 

Osvaldo Pacheco~ 
Caíres de Brito. 

Partido 'Republicano 

!\Iaran..l}ão: 

Li no Machado. 

Pernambuco: 

Sousa Leão. 

Sergipz: 

Durval Cruz. 
Amando Fontes. 

Minas Gerais: 

Daniel' Carvallio. 
Artur Bernardes. 

Partido Populat S inclicalisl a 

Pará: 

'])eodoro ~endonça. 
Ceará: 

Stênio Gomes. 

Partido Democrata Cristão · 

Pernambuco: 

. Arruda Câmara. 

São Paulo; 

1\!ai:luel Vitor. 

O : SR. PRESIDENTE Acha~se 

isôbre a Mesa ó seguint~ requerimento: 
" Os abaixo-at:sinados vêm requ.erer 
a V. Ex. a. seja submf:tido ao plenário 
desta Assembléia Cpnstituintz, um 
:voto de pesar, que propõem, pelo .f<1· 
1ecim(3nto, nesta capital, na. se~mu;a 
passada, do Sr. General de Divisão 

. .Alexandre Leal. 

Sala das Sessõzs, aos 8 ã~ maio de 
.1946. - ·Aureliano Leite. - Altino 
Arantes. - Jales Machado. - Toledo 
Pisa. - llntenor Bogéa. - Plín·io Bar
r eto. - Jací de Figueiredo. - G(tb1·iel .· 
Passos. _.:. Lopes Cançaão. - José Bo~ 
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nifácio. - Licurgo Leite. - Mário 
Masagão. - Plínio Lemos. - Euclides 
Figueiredo. 

O SR. AURELIANO LEITE - 82-
nhor Presidente, peço a palavra. peJa. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a na-
lavra. o nobre Representante. ~ 

O SR. AURELIANO LEITE (Pela. 
ordem) (*)- Sr. Presid·3nte, é lazt:
mâvel que não tenha havido anterior
mente wn voto de pesar nesta Casa, 
pelo falecimento do General de Dj't'l~ · 
são· ,Alexandre Lzal, um dos últimos 
dos abencerragens do positivismo no 
Brasil, daquele pugilo de moças qu(', 
na ú1anhã gloriosa de 15 de Novc'n
bro de 1889, partindo da Escola .M1lL 
tar .. da Praia Vermelha, fci ju!'!t'-lr-Ee 
às tropas do Generalíss:mo Deodoro 
da ·.Fons-::ca, quando êsse proclomou a 
República e derribou o Império. 

1roram seus companheiros nessa 
memorável jornada os vultos inesque
cíveis dos Generais Tasso Fr3.gcso,. 
Hastímfilo de Moura e de um sobre
vivente: o General Cândido Mariano 
Ron'don. 

Engenheiro J\Iilitar e bacharel em 
matemática, percorreu todos ~.s post•JS 
a ·que um soldado .no -Brasil, pode 
ating:r, desde ·o de Inspetor da 2.a Re
gião Militar~ em São Paulo, d.tê o de 
Chefe do ·Estado Maior do Exército 
Der.f~mpenhou também a missão de 
enviado extraordinário ao Perú, me
recendo dessa R·zpública o pôsto de 
·seu General honorá1io. ·I 

Era. das mais ilustres a sua a;;c::n-
dêricia, bastando lembrar qu~ provi
nha do Dr. Henr:que Vieira L~al cx
ce!ente biógrafo -·de Jow Francisco 
Lisbda, êsse inesquecível autor ·:lo 
"Jornal de Timor", panfleto dos m ::tts 
notáveis do passado brasneiro e que 
verb3rou os costumes e a próp~·ia. po_ 
lítica do Brasil. 

O .. Sr. Lino Machado - V. Ex.s po
dú·ia ac::cscentar que o Dr. Henrique 
Vieira Leal também foi autor do "Pan
teon Maranhense". 

( *' ) - Não foi revisto pelo orador: 

O SR. AURELIANO LEITE - A~e!• 
to . com muito 'prazer o subsídio de 
V. Ex. a, que ficará constando dvs 
Anais da Casa. 

O Sr. Lino J.I/Iachado - Rogaria· aln· 
da a V. Ex. a que juntasse às suas pit
lavras a expressão dos sentimentos do 
Maranhão. 

O SR. AURELIANO LEITE- Com 
muito gosto. juntarei às tô.scas pda
vras que estou proferindo, <Nâ;o 
apoiado). a colaboração precio.3a de 
V. Ex.a, lembrando que o Gew~ral 

Alexandre L::ul era filho do Marar.!1.ão. 
essa chamada "Atenas Brasileira". 

O Sr. Lino Machado - De exr,~riJe 

nobre. 

O SR. AURELI.c'U;o LEITE - A 
razão o. e Depubdos por São P~t ·.f:·D 
apreseJ1tarem o rquerimcn~·J q-:.1 ~· 

V. Ex.a, Sr. · Presid·::nte, teve a gt'ne .. 
rosidade de let a esta casa é h:.wçr 
sido o General Alexandre Leal, como 
já disse aliás, Inspetor da Regiã.l àe 
São Paulo, logo após a revolução d::! 
24, posto em que. s·~ conduziu cd11 

. energia serena e com patriotismo no· 
tável. 

Positivista, d3.qt:elas figuras que s:L. 
põem que "os mortos goven'!·am os v:
vos", suplico que o espir:to 1E' Al2-
xandre Leal, lá das eternas som ·.~r.1s 
onde está, inspire o· glorioso Exe!'Cito 
brasileiro, t::tra que continue a ser 
guarda fiel das instituiçõ~s repuoEea
nas, neste momento. C"tfuito bem; 
mu-ito bem. O orador é cmnprimen
tado). 

O SR. LINO MACHADO . - Peço a 
palavra, Senhor Presidente. · 

.. ·. 
O. SR. PRESIDENTE - Lembro aO 

nobre Representante que a sessão ·tle 
hoje se destina, . exclusivamente, ao 
exame de matéria constitucional. · 

O SR. LINO MACHADO - Deseio 
f&lar sôbre o requerimento. · 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Represen-
tante. · · 

O SR. LINO MACHADO - . <Pe~a 
ordem) _;,· Sr. Presidente, sei c:}a s.fli .. 
ção de V. Ex.a pela votação . da. nossa. 



Carta Magna, aflição que não é só de 
V. Ex.s., mas de tôda a Assembléia, e, 
principalmente - quero assinalar -
mais uma vez - da minoria parla
mentar. 

Agradecendo, entretanto, a benevo
lência de V. Ex.a, em me h aver con
cedido a palavra neste instante, querJ 
apenas juntar rápidas considerações 

·ás aqui feitas b:rilhanter.pente pele Sr. 
Aureliano Leite, a fim de manifestar 
o pezar do Maranhão pelo passg,men
to de Alexandre Leal. 

General dos mais ilustres do nosso 
Exército, pertenceu §le áquela ole;.a
de de idealistas da Praia Vermelln, 
aquêles moços ao lado dos quais esta
vam 'I'asso Fragoso, Cândido Ro~don . 
e tantos outros que nos déram a de
mocracia, que nos trouxeram a Re
pública. 

Maranhense, Sr. Presidente, eu m8 
honro de traduzir o sentimento do 
meu Estado nesta hora em que se i.:;e
de um voto de pezar pelo falecir:,çn
to do digno General Alexandre f.Jr::tl. 

Era tão somente que tinha a dize~· . 

deixando a tribuna para que poss'lmos 
cuidar da nossa Magna Carta, assim 
devolvendo o Brasil à sua integral de
mocracia. (Muito bem.). 

O SR. PRESIDENTE - Os S c
n1lores que o aprovam, queir:3..m 12-
vantar-se (Pausa) • 

. . :Está aprovado. · 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa
lr.vra o Senhor Jurandir Pires, pri
meiro orador inscrito para a Ordem 

. do Dia. 

O SR. JURANDIR I-IRES - 8 :: · 
nhor Pr·esidente, de cert.o não p.a ve:·üt 
~iquer diwusst>..o ne:;te plenário .sôb!.·e 
:?.ssunto de t al magnitude, como s~ja 
o casam~nto , se na; Comissão da C:_ms-
. • ' - - 4 • id I • ' "' ntmçao r:.:~w 11lve~se s .o vencw<l '" 
tése de que não se trata de matér:21. 
f!:Qnstitucional. 

E:ti ver.:lade, r c;)resenbndo o c2.:::!. -
. m ente muito m ais um contratr. de 
hli~r&ssr::s do que mr.a. ligação ~e ;c::;n - .· 
timentos, a sua r 2guhg2m se d2;:e:cá 
;fas~r dentro da lei ordinária pofil0 
c: ~,_e a mutnç2.o do c2nário dos int.;r ·3:.-. 
,;"'s· :Q: todo h~.st?..nte altera e:>sas :c2-.. , ......... ' 

iações, 

Acontece, entretanto, que, trazido o 
problema à apl'eciação da Casa e ten-
do sido versada a tese de sua trans
ferência para a, lei ordinária, · eviden
temente se justifica sobejamente qt~e 

. dela se trate, pôsto que se refere ·a 
questão funclamental, nesta hora ·em 
·que o mundo caminha para outra fE!.se 
quanto à sua base econômica. 

Claro que o conceito tradicional da. 
mulher, como instrumento de t;ôzc.•, 
comprada ·pelo marido no ato do C':'..

ea.mento, representava ~õda a base 
tradicional da formação da família, 
ms·smo· se quisermos remontar mais 
lo: ... ge, apreciando a constituição d.a 
própria sociedade, desde a defêsa que 
os homens tinham dever de fazer, co
mo tabús das vtrias mulheres que 
possuíam. 

A formação psiquica detel·minava 
um auto contrôle capaz de defender 
a própria sociedade, principalmente 
na ocas1ao em que a fraqueza do 
homem Ji n§.o servia para proteger . 
elemento possuído. 

:ttsse conceito de propried:1de trouxe, 
para a sociedade, contempO'rânea o 
s~guinte aspecto: a elevação continua 
da dignidade da mulher, objetivo só 
cbti:io à·e lon·g·cs e langos di.s·cursas, 
de longos debates, em conc!lios, · em 
plena Idade Média. A mulher, levan
tando a sua dignidade, exatamente 
pela melhora de seu padrão econô
mico, criou a aspiração de conquista 
dos- mesmos direitos que os homens. 
Nessa conquista, entretanto, se rea
liza a dupla escravização: a mulher, 
visando a · escravização do homem, e 
êste, escravizando a . mulher, como 
sernpre. 

:Esse duplo comando e e~sa. dupla. 
escravização quebram a harmon:a 
conjugal, na. tragédia dos nos3os dia<:;. 

l!: na tur2.l que êsse assunto venha 
à .ç.~r; embléi::t, a uma Assembléia que 
de certo modo, tem comp~·omissos com 
o . passado, e com o seu passado li
beral. S2ndo eu católico, me permi
ti!:ia ant es de p~·osscguir na análisê 
ms,is profunda dêsse fato, prpceder :\ 
lí:itura da cart a qv.e, por ocasião das 
eleições, tive ocasião de dirigir à Lig;\ 
Eleit oral Católica. E;:;sa carta rezava. 
o seguinte: 
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O Sr. Aloísio de carvalho - Es..~e 

docmnento honra. a V. Ex.'t, e, mais 
do que a .v. Ex.a, à política brasi
leim. 

O SR. JURANDIR PIRES: ·-
Muito ~lgr""'->·:::ido a V. E:·:. a. 

O Sr. Aloi::iiú C c carvalh:J ---· Devo 
dizer a V. Ex.a. que o documento ciis
tribuído, pela Liga Eleitor~! Católica, 
no Rio de Janeiro e nos Estados, era 
um documento inf~liz, até na circuns
tãuc5a de h3.ver pedido o reconheci
mento da firma do Deputado que 
assinasse o compromisso. Infeliz, 
ainda, do ponto de vista douttin:irio
político, porque, s·e V. E,;:.a está bem 
lembrado, o documento colocava o 
postulado da ordem cristã, sôbre q.ue, 
realmente, queremos assentada a so
ciedade brasileira, em· último grau, 
após o postulado da indissolubilidade 
matrimonial, que, êste sim, era o pon
to fundamental ·visado pelo pedido da 
Li:-r::t Eleitoral Católi.ca. 

O Sr. Hamilton Nogueira - Per
mi~::..-me o orador um aparte. Tenho 
para mim que a orientação da Liga 
Eleitoral Católica é a mais bela e 
perfeita, de acôrdo com a realidade 
brasileira, que já se tomou entre nós. 
Desejo,' ainda, declarar a V. Ex.a. que, . 
antes de ser candidato pela União De
mocrática Nacional, eu fazia parte do 
Diretório Nacional da Liga Eleitoral 
Católiéa. Nossas perguntas foram 
feitas claramente, e Claras foram as 
respostas. O que desejavamos e de
sejamos é que. na Carta Constitucio
nal, fique declarada a . indissolubili
dade do vínculo conjugal. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Meu 
reparo é que o principio .da indisso
lubilidade do vínculo matrimonial 
vinha antes do principio de urna le
gislação assentada na jttstiça social e 
na ordem cristã. 

O S~. JURANDIR PIRES - A 
ponderação do Sr. Senador Hamilton 
Nogueira não altera a disposição nem 
melhora a situação da Liga Eleitoral . 
Católica. Não é a declaraç§.o de Sua 
Excelência que torna, no documento, 
ainàa mais clara a intransigência 
qu3.nto as suas exigê~'i·cias. O que tor
na mais clara a intramügêncb dn, 
Liga Eleitm·al Católica é que apenas 

no dia 2':' de novembro de 1945,· recebi, 
assinado pelo Sr. Hildebrando Leal, 
um docume1ito que o honra, redigido 
nestes têrmos: · · 

"Autorizo a. todos os postos th 
Llga ;Eleitonü Católica n aceit~ • 
re-m e dist::ibuírem cédulas do 
S:. Jur:mdir Pires Ferreira, can
dl.dato à Câmara Feder:ll pela 
União Dzmocrâtica Nacional. 

O St·. Medeims Neto - V. Ex.e con
cebe que a Liga Eleitoral Católica haja 
exigido· de V. Ex. a algo de molde a 
tolher sua liberdade? 

O SR. JURANDIR PIRES - Evi
de!lte; evidentíssimo. 

O Sr. Medeiros Neto - Ela a p..~nas 
formulou üma consulta, exigindo uma 
declaração dentro da liberdade in<.U
vidual. 

O SR. JURANDIR PIREB - Ela 
exigia que êsse documento, já. redigido, 
fôsse devolvido com fir1na .reconhe
dda. 

O Sr. Bastos Tavares- Nós, do Es
tado do Rio, ou: pelo menos, de Cam
pos, candidatos a carg-os de represen
tação, recebemos o documento da Liga 
Eleitoral Católica sem a exigência de 
reconhecimento de firma. 

O Sr. Medeiros Neto - D~ mesm::. 
· fr,rma em Alagoas. 

O Sr. Dani_el Faracd - E no Rio 
Grande do Sul. 

O SR. JURANDIR PIRES - A 
carta pedia a devolução do docum:mt8 
a.Esinado e com firma reconh·::cida. 
Está aqui. . 

O Sr. Daniel Faraco - O que :;e <{U0 · 

rio. era uma r2sposta clare .. 
O Sr. Aloísio de CC!.rvalho - No. 

Bahia, o pedido foi feito nos '1wsnws 
têrinos, porém a direção da Liga Elei
toral Católica, chefiada por ~1m ho
mem de grande prestíg·io moral, o Pro
fessor Fernarido São Paulo, desisti n. 
sponte sua, da absurda exigência lia, 
firma reconhecida. 

O Sr. Medeiros Neto - Co!1:?~b2 V. 
E:-::.a que é absurda? 

o S1'. AlOísio ele Ca1·valho - Se nüo 
é ::tbsurda, e~ltão, o que V. Ex?· acaba 
c: :> dizer não tem razão de S!:'!'. 

O Sr. M eci :õiros Neto - Nos Esbdo~ 
dJ Norte náo houve essa e~dg·~nci~ 
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O Sr. Hamilton Nottueira - O que 

estranho é serem essas declarações 
ft:itas· ·apenas depois das eleiç02s: 

O SR .. JURANDIR PIRES- Fi-l.:;.s 
ar-tes das eleiçó2s. Eu lemb~·arb a 
V. Ex. a que .tive a cor::.gem de escr~vcr 
essa carta e fiz, inclusive, r ecoin2nd<'..
ções, durante vários àias, a todos üs 
postos da .Liga Eleitoral Católica, l'e

·tuando as minhas cédu1as. Digo mais: 
não conto, em meu haver, com um só 
veto · da Liga Eleitoral Católica. Guar
dej êste documento apenas comfJ pro
n da elevaÇão, em alto grau, c.lo 88-
nhor Hildebran1o Leal, rnas não o 
me i .. 

O Sr .. Ha1nizton Nogueira - Peço 
perdão a V. Ex. a por mais um a pa2·t~. 
Posso garantir qu2 V. Ex.a teve muit'Js 
votos da Lig-9.. El·eitoi:al C a tólic~ . por
cru e meu. eleitorado lhe deu ê.sses· votes. 

O SR. JURANDIR PIRES - T .Sl"!h.'J 
p-or V. Ex .~~. o maior respeito, m:-,s 
D firmo que V . · Ex.~• não me de!.l · ne .. 
nhum voto. Nunc::1, n a distrihuiçã1 
das cédulas de V. Ex:. foram inclní
c1H s as minhas, as3il11 como não fol'~nn 
distribuídas em nenhuma igreja do 
D1strito P ;:;·deral e em nenhum pôsto 
c!eitcral. 

O Sr. llamilton Nqgueira - Lam2n
to. mais uma vez, qne só az.ora r-;e 
diga issO. 

O Sr. Aloísio de Carvalho -Quanto 
a.o ante-penúltimo aparte do Sr. J-Ia
n:ilton. Noguei:·a, · desejo fique cons
ts.ndo do discurso . do nobre orad-or, 
que, antes das eleições na Bahia, tive 
ocasião de responder à Liga. E!eit(n·al 
Cs. tólica, negando minha conformi·:la
de a todos os itens de suas pergu!ltas . 
à exceção do último, em que pleitea
va para o Brasil uma legislação :-tssen" 
t :;.da sôbr.;: a justiça social e ;a ord-em 
cristã . . Fn. lei claramente à Úga Elei
toral Católica antes das eleições, 0~1mo 
já h avia falado em 1933, antes htmbém 
das eleições, quando recebi igualmente 
consulta nesse se~1tido. 

O Sr. Medei1'os N eto - V. Ex.a. con
firma que a Liga Eleitoral Católica 
não · t·olheu a sua liberdade. 

O Sr. Daniel Famco 
fez uma consulta . 

Ela apenas 

O SR. JURAND!R PIRES :....:... DeV'o 
· ·esclarecer qu·e êsse é um d-etalhe· com 
que desejava iniciar, para · apreciação 
<la problema nos seus fundàrn::nt.r;s cl~ 
01 tíficos, na base das lig::1ções · do Es.;. 
t::l.do. Não é possível, no alto grau de 
civilização em que estamos, a indisso
l1tbilidade do laço m atrimo!!ia1, e não 
o é p-orque, antes, tel·ia que se im•ocz.r, 
~ ·~ as ligaçõ;;s fôssem na base do s r:I:
timento, a viuvez perpétua, como em 
certa.s formas místicg,s herd:i.-Jas t-<.o 
c:=ttolicismo, como do positivismo de 
1\li.gusto Comte, ou, então, as form«s 
de cm·to modo divergentes d::t co1T::nt'e 
mest:::a da r-eligião católica, que con
sidera v a os ~ois seres como integ:::a~.l

tes ·de um macro-homem qu~ e1·a ,J 
D 2us,· como cédulas bi-sexuadas, t ::ans-
portanà-o-se para a eternidade a liga
çüo realizada scb as bençãos de Deus 
ns terra. Mas, desde que se po::rmite 
o casamento após a morte dos cônju- . 
gPs, é evident2 que a permis.são ele um 
segundo casamento cria, se a alnw, , é 
il:;~ortal, a diverg·ência ou fL mui:-lp!ici- . 
clade matrimonial na esfera do Céu. 

Esta concepçã-o faz com que ne:-rl . a 
bJ.Eê sentimental do casamento pcssa 
se!'Vir de amparo ao laço indissolúvel. 

O Sr. Hmnilton Nogueira- O ponto 
· de vista evolucionista que V. Ex.a est;á 
defendendo é anacrônico em ·antropS.
logia. A e.scola história-cultural, .J)elns . 
seus representantes mais . eminent(:' S, 
ac9..ba de demonstrar que na fami.l!a 
primitiva, em vez da promiscuidade 
sexual, defendido por Morgan, o que 
existe é o casamento monogâmico, es- · 
tável. E' o que se verifica com · c·s 
Negritos da Africa e da Oceania e com 
os Gês · da América do Sul. E' que'3-
tão pacífica ém antropologia. · 

O SR. JURANDIR PIRE$- Vossa 
. Ex.a. está dan.do apenas uma demons

tração de não ter lido os estudos c1e 
Freud . . Se V. Ex. a os · tivesse lido, ve
ria a análise que êl~ fêz da poliga
mia na Austrália, . onde as raças màis 
primitivas que conseguimos conhe::.er. 
mantêm realmente a separação em e, 
até, com a . promiscuidade, havendo 
número mais ou menos grande de mu- · 
lheres para cada homem. E se V. Ex.a. 
voltasse os olhos . para a Groenlâ!l.dia, 
veria que a situação · é mais interes
sante, . porque as mulheres são em 
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comum, e não havendo direito de 
propriedade, nem ciumes aparecem na
quele modo de viver. 

O Sr. Hamilton Nogueira - V. Ex.a 
está perfeitamente exato, certo. Ape
nas a explicação é diferente. its.ses 
povos da Groenlândia e da Aus~ràlia 
não são mais considerados, em antro
pólogia, como povos primitivos e, .sim, 
como _povos decadentes. 

o·sR. JURANDIR PIRES- Volte-• se V. Ex.a parft o homem da caverna, 
acompanhe comigo o trabalho de 
Grbss, e verá que pelos próprios de
senhos ·encontrados nas cavernas, che
ga-se . à conclusão de que cada um 
.tem nela a vid9. em comum com as 
suas mulheres. E se é um só hom2m 
é porque a soGiedade se justifica pel~~ 
fôrÇa~ A deficiência da mulher em re
lação muscular com o hom3m, cris.va 
para ela a situação de submi.ssão, tal 
oomo se encontra, hoje, entre as fó
cas do Mar do Norte. Era a vida com
p~raçia àqu2la que nós ap~:ecianws, 

ainda hoje, na base primitiva do lcfto 
dos mares. 

O Sr. Hamilton. Nogueira - A vli:h 
nr,s cavernas pertencla à era rornan
tica da Biologia. e o grande escr1tJr 
inglês, Chesterton, na st.1a obra "'The 

. Everlasting Man", most1·a-nos que a 
sua realida·de nunca pot1de ser iiferi
da pelos métodos científicos. Temos 
que acabar em ciência com o roma~1ce 
científico. E V. Ex~a, nesse terreno, 
está comigo. Te:r;ncs ·de empregar as 
ciências naturr.is, o méto1o objetivo. 
Na ciência histórica, na antropolo~b, 
na etnologia,. ng, etnografia, na antro
pologia cultural, o método que se im
põa é o método histõrico-cultural, ãe 
maneira que os povos realmente pri
mitivos são aquêles p~vos que têm a 
vida rudimentar, aquêles que se n1~l11-

zam de instrumentes de caça e pese~ 
rudimentares, e os ún!cos povos py·l
mitivos são aquêles que se mant:Ye
ram isoiados r. té hoje. 

Perguntaria a V. E :-:.a: r..8~!ta a 
doutrina evolucionistn. de S:t:'2nca e de 
Darwin? · 

O SR. JURANDIR PIRES - Não; 
You mais longe. Não por qualquer 
c.outrina evolucionista. de formação. 

Encaro o estudo da sociedade dentro 
das séries históricas, dentro de uma 
forma mais objetiva para a sua apre
ciação. Esse d~talhe foi apenas par~ 
n :sponder a V. Ex. a. Não ficarei, po
rém, aqui a discutir, como tantos f,nJS 
se discutiu, quantos anjos pousam só .. 
bre a cabeça de Monsenhor. Não vou 
precisamente dis~utir nêss~ terren 0. 

Vou discutir dentro da evolução histó· 
rica, mas dentro das série3 histú:·i
cas, trazando apreciações de acordo 
com os int~rf~sses de cs.da so~iedade. E 
a posiç&o do ser humano, d~ntro cl23-
ses interessss, p2.ra mostrr,r que c0:1 .. 
temporâneámente, pela elevação cio 
nível econômico da mulher, qu:ir.:nn 
ou n§.::> C3 românticos, queiram ou n§o 
C.:.::l~el::s que pcs:~m de qualquer ~ r; ).'

ma ünpedir a Inar(:.ha de,~. evcluç~w ~':' 

cl:3.1, a emanc~p2.ção da mt~lha· s~ cl!"tl';l 
· pela nos:;a evolução -indus"vtial: e, e~·, 

táo, esta sitt!açi:o de iguaU:::d~ ·de c:i~ 

reitos e de liberdade de manifest:1;;ü1 
se realizará fora d3sta mentira da ~~r 
ci~dade conternporânea, qt~e ao h ,J
mem se permit:;, e a scciedac'ie ac2it:~: 

todos os desvios fora elo mat!·imün1~. 
ao passo que à mulher se estigm.1~ 

tlza, criando-lhe a situação de sub::;er
viência escrava. 

O Sr. llamiltqn Nogueira - P.::!' .... 
mita V. Ex.a que explique. A perzun .. 
ta que lhe fiz é a resposta dada por 
V. Ex.a, de algum modo, se encoií
t i·am. De fato, estou de acôrdo c,Jm 
V. Ex.a em que não est!lmos naqacle 
t2mpo em que se discutiam coisás 
imaginárias. Conheço_ até, a respos~ 

ta que Chataillac, grande antropolo
gista, deu a aJ.rruém que lhe perg'ltl· 
tái·a que idade tinham 'as pinturas n::~s 
cavernas dos Plrinêus. Sua resposta 
foi ·uma "blague": - de 5 . a 250 mil 
anos ... ' A pergunta, porém, é a s2-
guinte: pelo que tênho 'oüvido aqui, 
V. Ex. a parece evoluc:ioonista. 

O SR. ·JURAUDIR PIRES Não. 
Sou reali.sta, pela indução dos fatos 
·bis tórjcos . 

O Sr. Hamilton Nogueira - P2r1.;1i• 
b V. Ex. a. q~e eu continue. ·só fiz e:5sa. 
pergunta porque aquêles que aceitam 
a doutrina da promiscuidade sexual, 
da poligamia nos povos pl·imiti·:cs, 
baseiam-se na doutrina de Spencer e 
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Morgan, fundamentada na dou~rina 

biológica de Darwin, que ac.eita a ori
gem simiesca do homem. O que que.w 
dizer é que os estudos l'ecentes ;;ôbre 
a. sexologia dos m:1.ca~os superio::es, 
antropóides, mo:. t:am que êles s(1o 
mc.n6.;amos. 

O Sa. JURANDIR PIRES Vos;;a 
Ex.a não me obrizara a fazer a . injus

. tiça üe dizer que n soaiedade cont!:m
porânea é composta c'ie macacos de 
cauda à la garçonne . .. 

Aprecio o problema c~~mtffico fora 
d2, metafísica, aprecio-o como re.fi.J.iZ:t
ção ·na seqüência ..• 

O SR. PTIESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que está ter;.ninado o 
tempo. 

O SR. JÚRANDIR PIRES - Per
feitamente. Não pude sequer entra~· 

no assunto. Os r.partes tomaram grc..n
de parte do meu tempo e me fci l...-r:t1-
pcssivel resumir o assunto como w:
sejc.va. Contudo, ao terrilinar, desejo 
frisar que a êle voltarei, oportui1::-.
mente. Desejo fiCentuar que est::nn::':-., 
na realidade, diante de uma sitt~'3.qão 

de fato. F .sch::::.r-lhe cs olhos S8rá cn
n:inharmos para o pn::ipido. Prsci
samos ter valvuln.s de seguran-ta e 
não fazer como aquele engBnheiro cs-

. trang·eire>, aqui U!r Rio de Janeiro, Qt1e 
queri~ fcch2.r ~ v.ilvul3. de se:.!.ur·J.ü~J. 

d. ~ uma caldeira, porque es-caP;2Va. r:l
gum vapcr : e se não ab:·irmos a vi l
vula C! e .segurança ... 

o Sr. Ha·;nilton Ncgue~ra- N'o c~ :5o 

pre:·:entc, r., válvnh de se2;ura1,1ça ·~ a 
f:.!milia br8.sildra, íntegra e fnts.~!· a. 

O SR. JURAND{R PIRES - - ... es
tcul'é.rcu10.S a sc('iccl:lde. <Muito b 3 ií?.; 

r,zuit.o bc:n. ) 
O SR _ P ::-: ESIDJ:NTE - Tem a I~a

hvra o Sr. Altinc• Ar::-..ntss . 

O SR. ALTINO AE.L\.NTEG (Lê o 
scçui -:zte discur so) - D::putaclo p~!o 

P:trti~o R ept!blicano na su;:t. 'SCCú O 
n:.!.üista. em alinnça cem a U:-ufw 
n~moC!'átie;a Nn.cional; r cpre.sent::tGdO 
tm con:eQ.Uênc~a. n esta Assemb1él:l, 
vn.u. agremiação r.Nlítka que ·~an~:;. s e 
t ão g-ta ves r~s1~onr~ ahilidade.s t :;ve na 
propag·ancla, na imp~ant.aç~.o c na p rá .. 

tica. no regime democrático~f&lel·ati

vo no Brasil; - sinto que é de meu 
indc::clin~.vel dever tmzer a módica 
contribuição da minha palavra, que 
l!lc:a V::!le, e da minha, e:;:periêncta, 
que 2,lgu::na utllidade 1::;ode of~re~nr, 

t,o rel;;vantíssüno en~arso, que a t·:~· 

dos nos incum.be, de dar à nossa Pá .. 
tria, nesta hora difícil e tormentosa 
de sua história, a suprema lei co%
titncional que lhe m·iente e lhe a<5se
gure os passos na marcha ordenada f:' 

pacífica para o seu futuro de nação 
livre, civilizada e poderosa. 

Ora1 dentre os problemas de vulto, 
que vem sendo debatidos neste reclnto 
com brilho e proficiência notáveis, 
illscr~vc-se, s::m dúvida, o probleina 
municipal. Por certo voltará ele a 
r.-render ainda a. atenção dos Si;nho
rçs ConstituintEs, pela variedade e 
pela. relevância de seus asiJectos -
social, político e econômico.-

Entretanto, peço venia · para desde 
logo insistir nêle, nem só para atan
l1er às exigênci~s de valha e tnab~

lãv~J convicção, como também, e prin
cipalmente, para solidarizar-me cm:n 
todos aqueles colegas que aqui propug
l~am, no e~ercício de um mandato de 
elevada significação h!stóric:1, as ex .. 

.c:!lências e as virtudes do no:so ar .. 
raigado municipalismo. . 

Numa assemblé1a como esta, cksti
nadu a efetivar a reorg·anizr.ção cfa 
nacicn~tlidade e a fixar as linhas n:.·~s · 
tr2.s de seu edifício político, há ·; ~m

pre algo a lucrar com a discussão cte 
asstmto de t~ l magnitude para a cfi
ciêl:.cia dr.c;~ela r eorganização. 

fo..7.arco ini~inl de tôda a civilização 
política e pr~m:ira esccila de atividn
de3 e de virtudes cívicas, - vem o 
lViunlcípio resistindo, através dos t.em
pc.s e de todos os e:nb:?.tes das m1.1ta
çõ:::s ideológicas e v2nc3ndo, quzr ·1~0 
velho qu2r no novo Mundo, as d!fi
culci ti.des que ns t:·ansformaçõ~s se- · 
ci2.is oferec<õm. 

E nfio pl·eciG C.l'Í?..!1~os voltar os olhos 
p~ra o passa.cl.o para nos aperceber
m os da capacidade de resistência des
~a entida-de. 

Em nossos próprlos dias, ·por entre . 
as aflit}ées e .as inc2.rtezas da ·crise 
mundicl que nos envolveu em pro .. 
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longada tempestade - ainda não de 
todo amainada - vêmo-la sobrepai
rar vitoriosa, mesmo quando ideolo
ghs a~1tl-liberais e a predileção pelo 
centralismo polit-ico procdraram fe
ri-la. em seus fundnmentos e c1~1 suas 
atividades. 

Ao encarar esse aspéto elo muni
cipalismo, o prof.::ssor Adolfo Posadas 

· mostra como êle vem inspirando os 
·povos modernos e instruindo-os de sa
dia e fecunda consciência democrá
tica; 'e isto por::;.ue o município "es 
de torlos y pctra todos"; e dentro dele 
a democracia torna-se, natural e qua
se automaticamente, uma condição de 
vida - res'...Jltante não de aspirações 

. doutrinárias ou de movimentos revo
lucionários, m2.s dos imperativos da 
co-existencia social e das necessidad~s 
decorrentes do próprio meio urbano. 

E para ê3te meio possue o municí
pio tal fôrça de coesão, que só por ela 
se podem explicar a .sua sobrevi vencia 
e o seu prestígio dentro da nc~·mali

dade constitucional. 
Faleça-lhe, porém, o amparo das li

berdad~s públicas a.sscgumdas pelo 
Direito, e o município p::.tra logo per
derá o seu poder de estabilidade e 
de expansão. 

E ·é exatamente por isso que - sen .. 
tindo em sua própria carne os male
fícios dos regimes de fôrça ou de exa
gerada centralização - êle pe1e e e1a
ma e luta pela restauração . do impé
rio da Lei ou pela reconqúista de. suas -
franquias e de seus privilégios. 

É, assim, no município - por mais 
que se o encare como simples e dis
creta circunsctição administrativa, que 

. mais intensrcmente se mani:Zcstam os 
aspétos políticos da co::nlL"lidacle so
cial. 

:"oi o que lu.cidamente sustentou 
entre nós o eminente jurista Levi 
Carneiro, quando afirmou - apoian
do-se nas opiniões de Barraquero, ele 
Bru.malti e de Estrada - que o mu
nicípio encerra sempre uma idéa fe
derativa, "um germen de federalismo." 

Esse conceito apresenta , aliás, um 
ca!·áter de universalidade, . desde que 

se queira c~mfrontá-lo com as l'ooli· 
dades históricas e sociais. 

Howe, que estudou o municipalis
mo na Inglaterra e nos Estados Uni· 
dos, chegou à conclusão de que 4'a 
Grã-Bretanha e a Amorica se demo
cratizaram através de suas cidades". 

E, em nossos dias, Elis~beth Mars
hall, no seu estudo sôbre o governo 
municipal ncs Es .. ~:dos Unidos, salien
ta que os umerk:;nos dão ineguàlável 
aprêço aos assuntos municipais, ao 
ponto de acreditarem firmemente que, 
se pudessem encontrar bons govêr
nos para os municípios. tôdas as di
ficulclades econêmicast sociais e po
líticas estariam resolvidas. 

Bem sabemos todos que é necessá
rio, nesta matéria, não perder de vista 
a distinção entre o conceito jurídico 
e social do munlcipio. 

Bem sabemos que se deve precisar 
sempre o âmbito legal das regalias 
autonômicas, não esquecendo a lição 
do professor Reynardo Porchat ao 1e
monstrar quanto era errônea a idéia 
de que a União está para o Estado. 
assim como o Estado par~ o Município. 

Numa de suas mais reputadas obras, 
o mestre argentino Rafael Rielsa en
sina. que 1'uma das causas do conflito 
e até de injustos sacrifícios do inte
rêsse público local está na confusão 
dos conceitos de autonomia municipal 
no seu sentido constitucional e no 
seu sentido tradicional". 

Mas mesmo que se façam rigorosa...c:; 
distinções a êsse l'espeito; mesmo que 
se negue, dentro da ordem constitu
cional, um sentido pol-ítico ao muni
cípio, não se poderá jamais neg-9.r a 
sua ação política. Muitas e muitas vê
zes ouvimos dizer que êie não passa, 
afinal, de um incertmn corpus, sujeito 
acs caprichos do -poder do Estado, 
passível de divisão-, de desmembramen
to, de eliminação e de outras restriçõ~s 
impostas pelas leis estadu~is. M~s. se 
de: fato existem êsses perigos, éles 
não impendem somente sôbre os mu
n:cípios fracos e inermes, mas sôbre 
quase tôdas a.s instituições e;;sencial .. 
mente políticas. Um dos mais notáveis 
estudiows dos temas de Direito Pú
blico, o professor Biscaretti di Ruffi~, 
demonstra-, com impt·essiona.nte preci• 
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·são, que aqü!lo que :ico11tece·· ·com o 
m\llticípio pode acontecer também, em 
ponto maior, com o Estado. 

Def.inhc.m e morre:11 o::; Esta.dos ar
tificlais, criados pel::.s circunstâncias, 
impostos p2la ccmtingência ele uma po
líEca internacion<..l ambiciosa ou vio
lenta. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - C. Ex.~ 
nao desconhece q·l.le h&, no B;:asil, 
uma' Q;l'~l1d8 corl'elÜC p:::ntid&.:ria r.o 
sentido da r eciivisi:o dos E.:: l~clos ; de 
modo aue isso vem em a oôio · à tesa · 
que V.-Ex.a sustenta, de que os E3ta 
dos pod€m sofrer as mesmas vicissi
tudes dos municípios. 

O SR. ALTINO ARANTES- Agra
deço a oportun['. intuvcnção d~ V. Ex.a 
em favor da te::;e que er.;tou defendendo. 

Resistem e perduram dos Estados 
que nasqem e se afirmam por si mes
mos, pela fl/l'~a. sociogênica de SU:l 
ccmi)Osição, qu~ se npref.:en~:nn - pri
meiro como n:m f:?. to, depois como uma 
n~ces;~idade inelut3.vcl. 

Com o muniçipio se verifica o mes~ 
mo j'en6meno: 1\f.iol'l'cm e de.sanarec:em 
o~; mumc1p1os ::t:!.'t.iliciais ·ériâdos ao 
~· a bor dr.s ccn vcniêncins ocasionais ou 
rneram<:nte p2:rtidirias. Resistem e 
ptrdnram os municípios · que 1mscem 
por força pl'ópria, cuja situa~5.o , cuja. 
histól,h · e cujos rec:..1rsos d:~terminam 
c . impõem o reconhecimento de !;Ga 
~Jél'S011alicl~l.Cl2. 

Pcderáo um dia ser divicUdos ou des
m :::mbrr..dos; ma~ ef;sa ãivisão ou ê::;se 
desmembramEnto deveri?.o depender 
c.::::::encialmente de justificaçZ..o cab:1l 
com flmdam,':nto rio interêsse da cole
tividade e com concLcões c~ue a Co]Js
ti~úição r~gol'o::::lm:ntc limlt e e defi~n. 

Hão de se f2..zer lembrados, neste 
pa~w, numerosos cnsos de municípios 
que, na realidade, jr..mais mereczriam 
essa categoria - paupérrimos e en'di
vid2.dos, incHpazes de n;alizar os mais 
llementares meJ.hon:.mentos locais, e, 
ror isw m~smo, de~)endcntes do auxi
lio do poder central e joguetes das 
aml:ições partidárias nas vésperas dos 
gran:ies pleitos eleitorais ... 

De outros sabemos, cheios de vida, 
qt~e se viram ret~lhacbs nas refregas 
r:oliticas em que as r espect ivas popu
lações, porventura, discordaram da 
cn:i.'tilha oficial. 

Mas essa, mercê rle Deus, núo ~ a 
reg:a., senão a exceçáo. 

Nós b2m compreendemos o que sig .. 
nificam, o que va.lem, qual a vita.u .. 

I . 

dade c1v1ca que tê1n · os múnlcíplos 
que representamos: E foi para e~calt'c:l,l' 

essas qualidades· que Rui Barbosa, em 
seu admirável discurso perante o Su
premo Tdbunal, em 29 de outubro ele 
1919, sentenciou qt1e não · há E:stado 
sem münicipalida.des. Para o envánge
lizador máximo da. democracia brasi
l~ira, a. Bahia, naquela circunstância, 
nõ.o podia viver porque aos sE.us · mu
nicípios faltava vida autônoma. E con
cluía: Não se pode imaginar exlstên• 
ela de nac;ão, exi.stencia de povo com;
tituído, existência de Estado sem vid~ 
munieipal. 

E' que, também entre nós, o muni
cf.pio tem sido considerado -:- .PQl' uns 
como a primeira célula política; por 
outros, como ~;xpressão autárquica d.o 
poder central; sempre, ·porém,. cmno 
r eduto inexpugnável de nossas mais 
caras· aspirações democráticas. 

Se, em plen:o cÚnnínio monárquico, 
P imenta Bueno proClama como .:neces· 
stirio o poder municipal; Alberto Tôr
res, . em plena República, encarando-o 
embora como simp~es mei9 de servir 
aos interêsses mais ·frequentes e mais 
próximos das populações, não esconde, 
antes assinala e .encarece a projeção 
política do município no panorama da 
nn cionalida de. 

E essa coinCidência de pontos de 
-vü;ta, essa conformidade de pensamen .. 
tos, csE;a perfeita júxtaposição do -pas .. 
saclo e do presente, decorrem da ev1 .. 
dência com que se caracteriza em. nosso 
cemirio histórico, o papel p~·eponde
rante das instituiç5es municipais. 

Oriundas, s2m dúvida, do período co
lonial, a Constituição do Império con
feriu-lhes foros de irrevogável legali
dade, quando, nos artigos · 167 . e 168, 
assegurou a tôdas as cidades . e vilas" 
as sua·s Câmaras eletivas, ·com a atri:.. 
buição de seu govêrno econômico e 
municipal. 

E êstes postulados que o Império 
consagro11 que os seus estadistas e os 
seus jurisconsultos, invariàvelmente 
defenderam; a República os reafirmou . 
na· Constituição de 1891, em título es
pecial, de forma por demais . concisa 
talvez, mas de meridiana clar.eza. 

A malograda Constituição . de 1934, 
n ão trepidando em enumerar e em 
confirmar as franquias municipais, 
pelo art. 7.0

, letra d, exalçou-as às 
eminências de princípios cardiais de 
g-ovê'rno nacional. E desse paradigma 
não se quis afastar, alJesar de seu fei
tio fr~nca.mente unit:hio, a Carta de 
10 de Novembro de · 1937. E~ ' que · o 



respeito· ao passado, o ari1or à tr~dição 
são, em :verdade, materiais i:asubstituí
'\.·eis, na estrutu:-a das nações; e o 
municipio é o mais lídimo e o mais 
fiel depositário dessa tradição viva e 
cotidianamente operante. E' o plenário 
_perenemente aberto para o exercí.::id 
da verdadeira democracia. Dentro do 
stu horizonte limitado, por certo, mas 
sempre - inundado de luz e varrido 
pelos véntos salubres da publicidade e 
da critica, que crescem, se desenvolvem 
e se révigóram o senso da responsabili
dade, a dedicação pela causa pública, a 
solidariedade entre os homens da mes
ma terra e do mesmo sangue. Se nestes 
longos e .atormentados anos, em todos 
os recantos que a civilização iluminou, 
a .. liberdade foi a maior vítima do~..; 

acontecimentos - atingida em cheio, 
qúe -ela se viu, na sua aparelhagem 
jurídicà; se nós mesmos; pelos nossos 
êrros, sofrimentos e sacrifícios, pude
mos 'aquilatar devidamente qual o 
preço da liberdade, não fujamos agora 
a·o ,iniludível dever de defendê:..la, de 
resguardá-la e de assegurá-la p~ht 
armadura constitucional. Pois, e nun
ca· será demais repeti-lo, a liberdade 
só se fará presente no Estado moder
no, quando o indivíduo se sentir livre 
no município organizado. 

Expressando-nos nestes termos, re
ferimo-nos ao município colocado no 
seu justo lugar, enquadrado dentro dos 
limites que a Constituição lhe traçou 
nàquele mesmo sentido que, sob o re· 
gime monárquico, lhe atribuíu o Gabi· 
nete Paranaguá: o municipio capaz de 
bem compreender os seus peculiar.ss 
interêsses na ordem administrativa, 

. mas, sobretudo, capaz de fàcilmente 
resolver ·os ·seus problemas na ordem 
econômica. 

.Levi · Car~eiro, a c11ja autoridade 
folgo de recorrer ainda . uma vez, ao 
comen:tar a Constituição de. 1891, 
adverte, ·com acêrto, que o elem.ento 
preponderante no art. 68 não é . a 
ciefinição doutrinária da autonomia., 
mas a fixacão das matérias de peculiar 
interêsse. 

Não foi possível, infelizmente, devido 
u..c; curtíssimo período em qtie imperou 
a · Constituicão de· 1934, tirar-se uma 
conclusão ségura da eficácia de seus 
dispositivos municipalis~~s. Parece-?~s 
entretanto, que a inscnçao do mumc1· 
pio na ordem institucional, garantida 
a sua autonomia pela intervenção f~
deral, foi, . sem ·dúvida salutar provl
dência que urge manter e J?r~servar. 
. Cumpre não esquecer, ao de.mais, 
que, principalmente em nossos d1as, a 

validade real dos institutos · constitu
cionais não 'depGnde somente da sua 
c1 efinição no texto d::t lei, mas também 
da teoria consUtucional adotada, do 
conjunto das m:;did:.:>.s estabelecidas 
para m·ganizo,r os pocieres e definir• 
-ihes as competências. 

Assim, a Carta de 1937, estatuíu, no 
seu art. 3.0 , que "o Brasil é um Estado 
Federal, constituído pela união indi.s
solúvel dos Estados, do D~strito Fe
deral e dos Terr:.~é!.·ics". No enta1:to, 
êsse dtploma, no- seu conjunto na sis
temática que adotou, foi nitidamente 
anti-federalista; ao passo que a Cons
tituição Americana, que não se refere 
á formacão do Estado Federal, é ainda 
hoje o grande p:::.radi~ma da realidaàe 
federativa no mundo civiliz~do ! 

Fatos como ês.s2s geram e justifican;l 
n convicção de que nem sempre b2..stam 
as definicõzs em matéria constitucio
nr.l. De rínda vale:i.'á dizsr que o mu
nicípio é autônomo em tudo que fôr 
de seu peculiar inte:rêsse, se êsse pe
culiar interêsse n~o fôr definido e 
tutelado pelo aparelllo constitucio:1al. 
De que servirá inco::.1>orar o município 
na própria estrutura da Nc,ção, se -
na realidade - vier ela a fic::r :w 
desamparo das circunstâncias ou im
piedo:::?..me!1te garroteado ent>:e os po
deres · da União e os poderes do Es
tado? 

Em nada importará reconl}.ecer q1,1e 
o municipio é uma circunscrição ad
mii:üstrativa, componente do organis
mo nacional, ·se não se leva em ccn ta 
q\!e os municípios, sobre cs quais se 
apoia a nação - porqu3 neles se al1i
ma e por êles palpita - a seu turno 
precisam também do apoio da nação. 

Bielsa, no ·seu livro cl6.ssico r.ôbre 
o regime municipal, lmnbra que mui~o.s 
publicistas argentinos, mostram-se 
tristemente céticos, quanto à . ~fi
ciência da autonomia, porque p':!.decem 
quase todos da mesma "genérica inca
pacidade''. 

EP..t:;.·e nós também, espírito3 há que 
se deixam contaminar de igual c!esa
lento; e aqui mesmo, neste pl::mário 
já s'3 tem ~.cenadcr para a sitiJ.r..ção di
f iei! e até miserável de muitos muni
cípios, mas êsses casos espo~·ádircs ~e 
insucesso - rari nantes zn gurgite 
vasto - não podem constituir argu
mentos para a condenação geral do 
sistema. E' preciso não esquecer o 
conjunto e bem examinar as C:?,usas, 
os antecedentes, dos apontados desas
tres. Verificaremos então que êstes 
as mais das vezes, derivam das pró
prias deficiências . da vida u:teional. .• 
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Cwnpre .. nàs, em consequência, em
pregar o máximo esfôrço para deftni.r 
e prestigiar a auto11omia municipal 
dentro da própria teoria geral da 
Constituição. Não só cuidar do que o 
município é. mns tambf:>m do cn1c êle 
signüica. Não só dizer do que ele vive 
mas para ·o que vive. Não só dota-lo 
com maiores rendas, mas não acabru
nhá-lo com irrefletida distribuicão de 
encargos. Cumpre também não olvidar 
que a relação da vida municipal com 
a forma de govêrno é problema rele
'Vante para o futuro da nacionalidade 
e, ·sobretudo, para uma República que 
adota a forma federativa como norma 
de suas instituições políticas e com 
programa de suas atividades naciono.is. 

Aduzindo estas sucintas e despreten
closas considerações, o meu único ob
jetivo é justificar antecipadamente 
perante esta ilustre Assembléia os 
votos que darei. no pir.n~rio. dP ~mAs 
deliberações, em favor de todos os pos .. 
tulados que se destinem a defin~r e a 
assegurar a mais amnla autonomia 
r;ara os municípios do Brasil em tudo 
qur.nto se refira. às matérias de seu 
peculiar e a escolha de seus r..dminis
tradores. Assim procedendo, serei coe
rente com o meu passado de homem 
público: pois, ou ando exerci?. o hoii
rosissimo mandato de Presidente do 
Estado de São Paulo, coube-me a ]ni
ciativa da lei em virtude da qual se 
deferiu ao ele!toraclo da Cap!to.l. o di .. 
rdto de escolher diretamente o seu 
Prefeito. E o eleito das urnas nessr-t 
ocasiã.o. no longínquo ano d-e 1916, foi 
o Sr. Washington Luís - cujo nome 
pronunc:o com a estima e o resueito 
dr::vido a êsse grande e impereciv(~l 
vulto da Nação Brasileira. 

O Sr.· Lino ],tachado - Um ato 
justo e elegr.nti:;simo de V. Ex.a; ato 
de inteira justiça ao eleitorado. 

O SR. ALTINO ARANTES- 'Não 
d:wemos evidentemente chegar ao 
e:~3g<:>ro daQuela Câ-mara <le ur:1 c;os 
mais prósperos e adiantados munici
pios do meu Estado, o qualt na aivo·· 
r2.cl.a: da República. ·decretou a sua 
p:·ópria 11 Constituição 'Política" en? 
cujo ar.t. 1.0 afirmara a ~:obzran:a d',:.> 
Municiplo; no art. 3.0 instituía como 
órgãos dessa soberania ·a Assembléi~~
Municipal, o Prefeito e a Câm2ra d;~ 
Recursos; no a i't. 42, concedia às mu~ 
ll~eres sui juris, exercendo profiss~p 
h:J!1<::stu., sabendo ler e er-::crever e resl
t:Undo no mmücípio há mais de um 
ano, dire~to de voto; e, finalmente, 
prescrevia a revisão constitucional 

I 

automática de zeis em seis ano~. ~
rmlizar-so pelo. própria Assembléia 
Municipal ou por a to do eleitorado ... 

M2:.s . é indi.spcnsã vcl que no novb' 
Estatuto Político se consagrem ::1o.cTnaf 
chras e precisas que garantam ás 
populações locais a livre escolha d-:> 
suas autoridades administrativas: qu·J 
atribuam · aos mt~nicípios rendas que Oi:l 
lib2rtem da penürla. em que · qua~e 
todos vivem: que confiram ao porler 
local a faculdade de empregar essas 
rendas sem entraves e sem àelongas 
nos serviços públicos de evidente e 
imediata necessidade_. · 

.E' · nos municípios autônomos que 
haveremos de encontrar, em suas mais 
íntimas e profundas raízes, a soluçã.o 
dos 'grandes problemas da produção, 
do transporte, da educação e da saú
de. Porque as municipalidades, mais 
do que quaisquer outros órgftos da 
administração, dispõem de aptidão e 
de facilidades para ap!icar com vigi
lància, eficiêncis, e economia o clinhei
ro do povo em proveito do povo. 

o S; . Aureliano Leite - P...Iiás, essa 
é a tradição do Brasil desde os tempos 
coloniais. 

O SR. ALTINO ARANTES- Que· 
ao espírito e ao patriotismo dos nobrer; 
constituintes de 1946 esteja sempre 
presente o velho, mas sempre atual e 
luminoso conceito de Gladstone: -
Q•.1::>.11to r.::.ai::; se acumulam os anos 
SÔbl'e minha C:!!:J:ça, tanto mais recow 
nheço a importância às instituições 
locais . Pois é por . elas que melhor ad .. 
quirimos a compreensão e a experiên
cia políticas e, com isso, nos tornamos 
verdadeiramente c,apazes para o culto 
e para a prática da liberdade. <Muito 
bem.; muito bem. Palmas. O orado?· é 
cum.prtmentacl o) • 

C SR .. PRESIDENTE - 'Í'em a ,;,Ja
la \TfL o Sr. Osmar de Aquino. 

O SR. OSMAR. DE f>.QUINO -
Sr. Presidente, Srs. ConsUtu1ntes; 
não vejo como considerar-.se diletan
te;:;, o·~1 ociosas estas sessões, destina
cJ.aG, ao estudo da matéria constitu
cional, se êsse estudo não é colocado · 
em um terreno puramente acadêmico. 

De fato;não estamos aqui para re
ceber ou ministrar aulas de Direito 
Púf~Uco, numa atiLude apenas intelec~ 
tual, abordando doutrinas, pelo sim-

. pies sabor' teórico, mas para aplicar o 
qne a experiência histórica revelou 
aproveitável dessas doutrinas, à reali
dade bra.oileira ou ao complexo de 
fenômenos polftico-socbis e .econômi-
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cos, que constituem essa realidade e 
que cFmlJr~ à Com:tituiç.5.o discl.plinar. 

A nossa tartfa é, na realidade, a 
de cr.í.::tr o Direito Constitucional, que 
nos V:;J.i n~ger; é antes, clar forma às 
ne:;essidades, às aspi:i:ações e aos in
terêsses coletivos que já tumultuam lá 
fora - informes - na vida so:::ial. 

Essa, a verdadeira política dsmocr{:.
tica, uma polítlca q11e parte da pEri
feria para o centro, porque g, função. 
do centro, repito, é simplesmente dis
ciplinadora. 

Assim comprecn:Udo.s, os debates 
acêrca da matéria constitucional in
tereszam, não semente aos estudiosos 
e t~crist2.s de Direito Público mas 
tanibsm, e substancié"Jmente, à coleti-
vidade. · 

Cumpre-nos, arites de· tudo, antes 
de estudar o anteprojeto que vai ser 
submetido à apreciação do plenário, 
definir as linhas mestras da Consti
tuição, seus pontos fund:::.mentais, sua 
doutrina, a linha política, por assim 
dizer, a se adotar no futuro estatuto 
político. Di.sso vai depender nessa 
minha politica em grande parte a 
sorte do Brasil nos dias qi.le se segui
rem, dias de paz, de trabalho, de or
dem, 'de ativich'~.de construtiva. se sou
bermos ou, melhor dito, se ·tivermos 
espírito de patriotismo e .cor9.7,em para 
enfrentar as forças reacionárias ou 
anti-patrióticas que, consciente ou 
inconscientemente, jé. eclodem no pró
prio seio desta Assembléia, como 
acontece, ainda agora, com o caso do 
mandato presidencial e da constitui
ção dos tribunais eleitorais. :No ml
meiro caso, muitos revelRm, ao m?..is 

· ines perto observador, o propósito de 
elaborar uma Constituição não p::tra o 
Brasil, mas para o atual P.residente 
da República e seu partido. Fecham 
c.s olhos pr.ra não ver a experiência 
l;.istórica que nos tem demm1strado a 
impaciência de nosso povo de supor
br, mecmo durante quatro· anos, essa 
espécie de ditadura cohonestada pela 
lei, que outra coisa não tem sido, 
entre nós, ·o regime presidencialista 
~~111 üeios, ::em contrôle, e, preten
dendo dilatar o pr:tzo do m:::.ndato pre-
~ide!lcial pre:ça!·:tm um verdadeiro c:1l~ 
do de cultu:·as pa!'a futuras revolu
çõ::s, fcmzntam à. desorà2 ~11. 

No st:gundo ca:~~) se obstin9.m 11um 
êl'l'O, ni..1m lJrincípio que náo é só-

mente um êrro · porque · ofende · em 
cheio as razões mais eleme~tares da 
moral política e do -proprio bom· sen• 
~o; princípio que signüíca., em úl· 
tima antlis-e, a escolha própria pela 
própria parte do juiz que vai 1 decidir 
sua cau.sa: p:"inCl~lO que importa, 
igualmente, Srs. Repr:;sentantes, ·l·e
trogradação espantosa, incompreensí
vel, na nossa cultura política, ofen
dendo, como· of~nde, por outro lado, as 
liberdades políticas mais primárias. 

Se tivermos dizia, espirito de pa
triotismo e co::.'agem para enfrentar 
essas fôrças ánti-patrióticas ou reacio
nanas, cerb.mente contribuiremos 
p~u·a um futuro de paz e de trabalho 
construtivo . Se, no entanto, o receio 
de enfrentá-las nos dominar, ou se, 
a despeito de nosso esfôrço, formos 
v2ncidos, então, ninguém poderá pre· 
ver os ab:llos que se produzirão em 
nos.so o:ganísmo social e que talvez 
sejam f.:ltais à nossa civiliza,.gão e à 
nossa cultura. 

A tarefa que nos incumbe portan• 
to, Srs. Constttuintes, é,. em grandE 
parte, definitiva, para a estabilidad' 
política e a paz sodal do Brasil. 

Cümp~·.:;-:;::cs !lá o sõ:men t~ reenca· 
minhar o Brasil p3.l'a o leito da.s con
quistas democráticas, da qual foi des
vic.do criminos:1mente em 10 de no
vembro de 1937, mas, sob:::etudo, para 
uma democracia social e lJOlítica que 
se poderia definir co.:.no uma demo· 
c:..·::.::ia de forma e de conteudo. Vale 
salientar, em la:::-gos traços, o confli
to de correntes ri. ê3se respeito, por· 
que o assunto, de tão controverticlo, 
apaixçna e divide as inteligênci:3.s. 
Vale sg,lientar, para conclusõ~s. de que 
a democrach social e polít.ica que 
t : n1 cfe~~dido certos melindrss de tw
r!sbs que consideram a democr2..cia 
siml)les processo político, tem, p2lo 
menos, Ul!la significaç~ta prâ.tka da 
maior importância. 

D efiníu- 3. no seu m ?...gnifico discm .. 
so com que 8-briu a Gc:w:mção da Es .. 
ct'<-l :;:·dõ. D2mocrátic2" ,o eminente Sl·. 
Jo.Jo Ms.ng·abei ~·a, um dos nossos maio~ 

I 

:res con stitucior!alistas e, en tré ôl 
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maiores, 2-quêle que revela mais 
' profunda penetração dos nossos prc

blemas políticos~ <Muito bem> • 
Pronunciou-se o eminente · jur;sta 

patrfdo, com aquela m::tneira ele ·:iizu 
tão sua, e refletindo . exat:tm::mt~ o 
pensamento domin~nte de que a d~

mocracia não é uma só, "não é Ul<:q, 

roupa que se orde:1a scb med~da cu 
~'2 adquire feita. para se vestir.em os 
países", num conceito .admirável: 

"A democracia formal, cxte!·lo
l'izada nas liberdades civis e po_ 
lfticas, não ilude nem c:;equtr 
amortece 13,5 provações. e angústia.s 
da classe média e do .prolstàriado, 
da imensa massa sofredora e fa
minta, num mundo repleto de bens 
e transbordante de confôrto e pra
zeres, qu:nhão que o Estado bm·
guês reserva aos ricos que se opu
lentaram cem o trabalho mal pago 
dos pobres". 

E continuando na sua magnifica 
. conceituação da democracia moder11n, 

o presidente da Esquerda Democ:áti~ 
· ca esclareceu ·que o problema da de

mocracia mod·::rna, é preeisament~ 

conqiliar ·a liberdade política. e civil 
com a liberdade social. 

Consiste, tLss~m. êsse problem~. e':ll 
. última análise, em conciliar ;J espíri-:
to da Revolução Francesa, que ass,~~ 

gurou ao . mundo as liberdades civis e 
políticas, com o espírito da revc.lução 
russa, que permitiu o ingresso dq lJl'o
letariado nas decisões C:à política. 

"Da síntese de ambos - con. 
clui João Mangabeira - .mJ,:scerá 
a democracia intzgral, com p.s li
berdades individuais assegura.à:ü e 

·os privilégios da riqueza de:>trui
dos" .. 

. Sr. Presidente, estou também em que 
está nessa coúcillação entre liberC,lades, 
a chave do problema polít:co do Bra
sil, para não dizer do problema tJOlí~ 

tico contemporâneo d= todos a3 po
vcs. 

E' contra êsse conceito de ~demo ·~ril 

cia que se levanta a ação dos reacio
.l'lários, - ação que se manife.st;:t, na 
:Ol'ática, de duas maneil·as bem clis-

tintas. Ou c!a enfrenta abertamente 
as conquistas que são o fundamento 
dessa democracia ou, ' então, · advo~a 
uma espécie de Constitu:ção estáti.::a, 
frente aos problemas soc1a1s, ecu
nômicos e políticos. · Uma espécie d3 
Constituição que é m~~s · t~rn i:~st:-.~ .. 
mento orname21tal que propriámente 
politico, porque fica indiferent~ às 
ne.:::essidades coletivas que ex:g·~m 

maior segurança. 
Uma Constituição assim entendicia, 

tem, de qualquer maneira, conseqüên
cias funestas. Ou se tornará l~~tra 

mort.a, fraudada c3:1st.:::.1t;:)ment·: em 
virtude daquêle princípio hoje clássi· 
co e assente contra os códigos da ••rç .. 
beldia dos fatos", em virtude . do qual 
sempre os fatos est:::.b~!~ce:o: sõbre ·as 
l<:is a sua predominânc:a, quando elas 
os infringe, ou, então, redunda em 
luta entre as classes sociais no terre
no da política üi.tern::., ou e1~tr0 · :~s 
vaçõss. no terreno da política exter!.1::t.. 

Sem dúvida, uma Assembléia Co~1s .. 
tituint;) como esta, onde têm a::;se~ltO 
r:.:p::.·z.:;2:.:.t::ntes de têdr.s . as · co:::-:2ntes 
de opinião, a Constituição dela re . .ml
tante não poderá deixar de ser e~lé
t;c::t. 

O problema do ecletismo d;; nos.~~J..s 

Constituiçõss foi . igualmente ven ~ilado 
pelo Sr. João Mangabeira, lllli"ll de 
seus notáveis livr.os d.e , Direito Cons .. 
titucional, no qual salienta que o Gclz· 
tismo é natural e até irl"2movível em 
Constituição resultante de assemblé~a 
onde se c'olid~m vários pensamentos 
políticos. Mas, o q~e é ~mpo:L·tunte. é 
encontrar . uma fórmula que sirva de 
d·znominador comum entre as · diversas 
correntes e que represente um pas5o 
para o futuro e não uma retrograda. 
çáo. 

Ora, Sé:nhores Constituintes, a e:;:· 
pP.riência política tem denionstl'l:i,do 
que o mundo se encaminha a' pa2.sos 

. brgos para a social:zação. que não 
iuí. solução fora do socialismú. Ctm
g-reguemo~nos, portanto, todos nGs, 
homens dos diversos Partidos qua en
frentam a reação, à margem da.~ con
ce:pçõ·es filosófkss, que são su·.JerJeta .. 
ções ou requint2s I:::t doutrina polítwa, 
para o objetivo de uma socialização 
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lr..t.ensiva sôbre os daclos reais da nos
l5a ·::i vitz3. çiio. 
. Estas considerações políticas, desen
volvidas a .t:aços . largos., levam n!ltu
r.:llmente a considerar o problema àa 
técnic:,t constitucional. Sobretudo elH 
relação. ao Dirdto Público, não é px:_ 

.sível encarar o direito sBparado cl.a 
ciência políÚc8.. Aqui, o jur:sta p~!ro, 
o simples técnico do direito, a treir,o a 
um. raciocínio puramente escolá.st~.3v, 

recuaria ante todo um mundo d~ fe
ilõmenos sociais que só a visão po!í
t~ca pode disc·zrnir. Aqui, a próp; ia 
questão da técnü~a con-stitucional,· de 
a·parência estritamente jurídica, €'Stá 
c e tal. maneira entrelaçada com Js fe
nômenos políticos e o pensamento so
ciológico, . que nem por abstração ~eria. 
possív-él consider~-lo, isoladamente. : 

Ora, dentro dêsse ponto de Vi3ta, a 
Constituição . não se pode limitar a 
o.rga.ntzar ·os poderes do Estado e as 
clássicas declarações de direito das ·11-
berdades em direito civis e político.'). 
Isto vale dizer, Srs. R·spresentántcs, 
a: 'Constituição já não pod-e ~er sin~ 
tét:.ca, como aqui se tem susten_ 
tado, ··inclusive juristas da maior re-

. percussão na ·vida .cultural do pa1s. 
Têm-se feito críticas à .Constituição de 
1934 scb êsse aspecto. Condena-Be 
aquêle estatuto político, porque . d;s
ceu à regulamentaç~o de matérias que 
não • constituem principio OU aESlln~.o 

de direito constitucional. Assen~a-E:e 

s. doutrina de que só dêvia figurar n'l
ma constítuição aquilo que rep::.·es~nta 
matéria constitucional. 

Isto é tão· claro que chega . a ter .sa
bor · acacianá. M3.s o que é p1'eciso 
definir é o campo da matéria ·consti
tucional. O princípio hoje dominali.~r., 
o único consentâneo com nossa reaH
dàde econômico-política, é aquêle q-;.Ie 
sustenta ·construir ma,téria constitu-

. cional tudo aquilo que mereça maior~s 
garantias em face da realidade social, 
mesmo que não esteja catalogado en
tre os assuntos do direito constitudo ... 
i1al prop·r~a~·ente dito. · 

Nossos constitucionalistas !11ais emi
nentes, desde Rui Barbosa, não · têm 
~,dvogado outra doutrina. E' assim 
que Rui, · na· campanha presidencial:, 

já sustentava com aquela .f<:Yt'm~~vel 
previsão dos fenômenos polltlCos, que 
f.s constituições são conseqüências da 

. irresistível evolução ecônomica do 
mun1o". E acrescentava: "r,s nossas 
constituições têm por norma declar9t
ções de dir:=ito consagrado no século 
XVII. Sua fórmula já não correspon
de exatamente à consciência jurídim'1. 
do universo, à iP...flexibilidade indhi
dual dessas cartas imortais; mas não 
imutiveis; alguma causa tem que e;e
d·N' à socialização do mund.D." 

Vejam, Srs. · Representantes, já Rui 
BarboBa, sempre invocado como autor 
clássico da demccra:cia liberal . por 
aquêles que lhe não apreenderam bem 
o pensamento ou preferem deturpá-!o, 
salientava hi cêr-ca de 30 anos; que as 
Constituiçó3s têm de ceder ao impe· 
rativo de socialização, que, nos tem;.>os 
atirais, chega a sEr uma verdade .:ne
ridiana, uma característica da políti
tica mcél.crna. 

E' :de extranhar, por .isto, que ainda 
hoje se sustente, nurn3. As3emb~.6h 
Constituinte' como esta, o principto 
tC::rnpo das . Constituições .sfntétka.s 
!'edl!zidas à definição pura e simpl~s 
dos poderes do Estado e da declàra
ção de dir8itos. E João M2-ngabeira, 
que insisto em citar per ccnf.iiderá-io o 
nosso mais penetrante · constitucio':la
lista, também revela qi1e já p::tsscu o 
tempo · das Constituições . sintéticas 
''curtas e ctscuras" que tôdas as nCJ· 
'\'as constitui;ões abrangem direi~oJ 

c interêss~s que nlo S3 repr:-::zn•a-
·vam nas antigr,s, que o campo da lTiã

téria co:hstitucicn::I se dilatou com a.s 
transformações f:X:onôm:cas c~o mun:J.-,. 
E conclue o e;n~nente jurkta di:33::1:lo 
aos l'ê:calcitr:lntcs que talvez n~o por 
ignorância, mas por tradi:::ion:-~Zism:J, 

que é um sentimento n2,o raTo absnr
vente da cultura in~elsctual se 8b3~l

nam no ponto de · vista ccntririo: 

"Só a ignorância poderia, hcje, 
restringit· tu:::a Ccm.stituiçf:o &.s 
raias da or2;a:nização elos Podí::r~s 

do Estado e c1as garant~z.s enume
radas na famosa .: Declanição :.:p1e 
constitue o ctedo egoístico do in
dividualismo burguês''. 
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A:~f:entr.do. S!'S. Rcpre:sent:mtes, que 
c )i' C;.-,;~- iil a C:>.<- dr2m ccn.t;:;J.::~. IrlG..:iC!'B<1 

H .'i ~) e ~:~~m::;-..t:> o da libc:·dat~e •. 11~s 
tam;~~ri.1 o c.o llcni.(~!:>1, "que tem \:1-
re!tcs à v-itl.a. i1 çiviliz:;,~;I. ~), à: con:i::lí-1, 
<.:;, cnra, ::>.o lhro, ~.s c:-i.:l','ÕCs do pr.1-
.(~.'i.o l10r!:c~·~·1'' ~ ~ .. ~2:..:r1t~:~do i:::to é d-3-
·,·:::r <: 1.~~ o g:;~·~o fu~.;.u·o estatuto politi
co t :-:-.:·6., r~~· ::~; .:.~~i~ t:::. ,!."'a::.~.t~, para 'consul
·~ ... .., l'"•''Í''/.-.,.0" b"~" l··jc'••., de r>' 011ll·~r • .-~.a. '-"" t.: .. ~-..iõ .• ~:·'-~'1,; "".:~.. ..... • ... CJ..!c.\, _.:,:,. ~ 

ccd:;. s c.tut=s ~ôcs que n~io são questõ:es 
~·e ài~·eito ccnstiw-clm1al pro:priamen~ 
:.e di~o. 1::.as qne cdgem pela sua !m
rro:·trnx~!'l, r;~rantias con.st~tucion:A.is. 
jl ."'~·, l)"t' ·-':'· ·, ·i ·a e· tqo so' ,-,v,n"'e V"'''lt•l·'r _,.., ... lt J. J .;,.JV• ._ .... t ....... ... .... ~,.. L vJ. ~ Lt 

•.; ~l : .. .:unw c~ manerra gl:ral, chaman·· 
c!o à ate~\·áo de eminentes figuras re-
1~ n::::~ukti·;::s di nc::::a cultura poW:i~ 
<:a, que Wm as~ento nesta Casa, pata 
a gn·. vid~de dêste aspecto da técnica 
con.::;tituc!onel, a fim de qúe a nossa 
Csrta ni:o clcixe de rc~ular n1a~érias 
in~prc:-cinc.:ív!:!s à o:'(i2m econômica e 
f:cci:::l. Não d~:::ccrei - mesmo porque 
o tzn:.po Está a findar e não é obje
L,·o cio mru discmso, q\,le se colxa 
1~1::!s em t2rrcno g·2nérico - eo estudo 
Lietnlhado elo a1;sur:.to, objcti vando·o 
r:rn medic!as práticr.s "que para depoi.s, 
2.travês de em~nda~ ao ante-projetp" 
mas, desde já, lembro . que questõ.es 
c:·mo a formação do fundo de traha·· 
lho, ao lado do fundo do capital (un,la 
int::res:;;ante originalidade do an~.e. 

l}rojeto à Constituição de 34), como a 
d EL enfi teu~ e institui çt?.o arcáica e r e a
cionár!a que não se compreude, deixe 
cit ser regulada numa constituiçáo 
moderna. Questões dessa natureza, t:i
picamente de direito comum, mas qae 

. I 

merecem ma.icres garantias, devem ser 
consideradas e disciplinadas pelo 1<:· 
gislado1· constituinte. 

Estas, &.:nhores, as considerações que 
clesejava f~lzer: com o intuito único 1le 
chamar a atencão de VV. Ex.as, so-
1::.retudo daquêles que têm maior

1

?s 
n:spcnsabilidades na nossa vida ~u1l
t.ural e política, para êste problema 
cia técnica constitucional, isto é, pa;m 
(!~\e a nossa Ca1·ta não seja demasi;:t· 
damente sintética, que, pelo contrô,
indispensáveis à própria estabilidade 
rio, desça a assuntos que, não sendo 
ct :; direito constituc.ional, sát3, todavia, 
indispensáveis à própria estabilida;ie 

políti-ca e à pn:.-~ ~:cd0.l do Bn1.sil. Ul.f!<i~ 

lü bem; ?ni::fio be;n. Fc\imf.is. l 

O SR. P7.:;,ESIDENTE - T?m a p:i.
lavra o s,:n:~or Gomi Júnior. 

' 
O SR. GOl\:II JUNIOR <Lê o S!? .. 

~~~~inte rlisçurso) ~ S enho.c Pl'8Sit.lent ;; 
J-<n inki?.r a rn.inha Cl'8.{~áo. n esta l1o~ 
r::t decisiva pru-a cs no~;s,'JS d2sti 1 ws 
r.H· p-cvo . e de n::H;ão, seja-me P2JTn: .. 
tido por V. E:::.a, Senhor Presidente, di· 
rlgir-me à "b.:m~aci:l" ·dos ;se,, 1-~u t.'i"'::: 

jorn:?Jistf1.5 e comentnd:)rC1 radiufô·,-;i·cos 
acrcd:tnr!os jtmto a ~;:La Ass?mt./lt.ia, ··~o 
scr.ti:}o de soliclt.::u·-lhcs, con1 vv!o em
pe:1h-o, a cua vJ.lio;.)issüna sih~o ~n~:t:f

pt:m:ável r.c!r\bo:raçr.o, a fim de que a 
Ol)in~8.o pública nacional, por ela, da
qui, daqn·8m e d'além fronteira do 
Dlstl'ito Federal, se manifeste .sôore a · 
ccnveniên-ch ou a inconveniê'.'lch da 
adocão no Brasil do regime PRE
S!DÉrJCI!lL tiC:o c.omJ " ,~lZ,s~-:j ~o'' 

n":l. primeira e segunda Reaública: 
cerne é padrão o norte ameri~:\'!.1.'.1 .e 
que os destinos de nossa Pátria 
- ou da adoçfw do regime PAR-LA
MENTAR "clássico" como é padrão o 
inglês; ou da adoção de um regime 
considerado MIX'rO. como o fo1•am 
os das novas repúblicas surgidas de· 
pois da primeira grande guerra, 119. 

Europa. 

A vós outrcs, se21hores da IMPREN
SA, e aqui inc!uo os senhores do HA· 
DIO, em todos os tempos, · des'.lê que 
ela existe e sempre que pôde falar
vos cometestes a vós mesmos, a dig
nifi-cante incumbência de alertar o 
povo no sentido de precavê-lo ant~ 

o perig·o que o ameace, ou do êrro a 
que, porventura, possa ser induzido a 
cometer inadvertidamente; de o.den
tá-Jo no sentido de que êl·a bem :;e 
conduza na ação em que esteja em 
cJ.usa; de captar-lhe a opinião ainda 
r .. o sentido de que esta se corporifiq1..1e 
e se pro-j·2te no cenário nat.!ional; de 
conduzir-lhe o pensamento através 
da. palavra escrita e irradiada; car.ia 

· vez que o momento tenha sido ou seja 
ou venha a ser, daqueles ·que impor ... 
tem na evidente relevância de assuntos 
cu,ia magnitude diga respeito aos altos 
interêsses da nacionalidade. · 

Se muito não me engano, eu não 
conheço nem conheci, na histól'ia J.Jü· 
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lítica de UOS$3. República, momento 
majs delicado e ao mesmo t~mpo e 
por i.sso mes~no mais oportuno do qüe 
€ste que estamos vivendo, para de~i~ 

dir dos sel.!S destinos POLíTICOS, SO-

CIAIS e ECONôl\UCO~, - traçan· 
do-lhe rumos novos que o atuaiizcm 
à época que o mundo atrav-es<;a, so
brevivendo assim, pela sua adaptação, 
à luta das classes sociais precursora, 
por sem dúvida, de uma nova civiliza
ção, que aí vem, cujas conseqUências 
ensombram de dúvidas e de temores. 
tôdas as nações do mundo tão já c<:~.n· 
sadas de tanto sofrer. 

Daí, senhcres, êste meu apêlo, no 
;)':apósito de que a IMPRENSA e o 
RADIO colhenc~o opiniões que consi .. 
d~ram abalizadas, veiculando idéias 
que julguem pond~~ráveis, tran~mitindo 
as suas próprias, acerca do REGIME 
que devámos a dotar na estrutura cão 
ccristitucional desta TERCEil=?rA RE· 
PúBLICA, nos auxiliem vós outros co
representantes da opinião pública, a 
11ós outros representantes do povo, -
nessa tarefa verdadeiramente patrió
tica, na hora tl·ágica que atravessamos 
envolvidos no turbilhão dos entrecho
ques de ideologias que sendo engano
sas, contudo, seduzem com a es~eran .. 
ça __ de uma vida que, aliás, é impossi
vel ou, nã.o vale a pena de ser vivida 
num clima-sem r~IBERDADE. 

Senhor Presidente, o regime Pre
sidencial clássico propriamente dito e 
exolàsticamente assim considera:do 
segundo os teorista;s do Direito Cons
titucional adota.do pelas naÇões que 
surgiram e se .organizaram politica
mente nas Américas, nãc. pl·oduziu os 
result&dos que constituíram, por sem 
dúvida, os anseios dos seus idealiza
dores e como 1·egime demo-c1·ático fa
lhou des-astrosame1~te na maioria das 
outras e na República dos E.s·twdc:s 
Unidos do 'Brasil. 

Não mais felizes, co1-.1 raras e~cê

çõ:::s, talvez, fôram as demais Repú
blicas cent1·o e sul americanas ado
tantes do mesmo regime, quando é 
certo que ao esta.do de saturação dos 
seus povos pelos de.sacêrtos t . abusos 
dos r~spedivos goY€1'11os ~. l· sucedem 
as revoluções, ora '' brancas" , ora por 

vezes d'rubras", segundo a sorte ·~ 

armas nos "go!p.?s de Esta-do". 
"L'Etat c'est moi" tem sido, a. ex• 

pressão que melhor traduz a práti,ca. 
do regime Presi-dencial em que o 
''chefe do govêrno" é o prÓprio "che· 
f e da naçê.o". Daí o deslizar suave 
e quas-e imperceptivel ac~ menos avi· 
sa,dos, dê.sse rt:gime, pa1·a um go
vêrno autocrâtico, pelo menos, auto• 
ritário, degenerando para uma blan .. 
di ciosa ou cruel ditrudura .-

Se a Democracia': n<J· seu verdadeiro 
sentido que lhe é atribuído pelos SO• 
ciólogos é o govêrno do povo, pelo 
povo e conseqüe~ .. temente, pa1·a o 
pov-o, e1a t:ômente pode. medrar, florir 
e frutifica1· no -seio je uma sociooar.ie 
que haja conse-guido atingir a um 
elevado grau de cultura cívico-politi· 
ca; e a sua expressão culminante 
como regime será, entãr, o PresLden• 
ciali.smo. Não basta uma, elite 1'C• 
duzida de intelectuais, · no seio de uma 
grande massa analfabeta e ignara dos 
principi·os cal1diais que norteiam um 
regime, porque essa elite transfor
mar-se-á fatalmente, na sua domi
na·dora, que, de democrata sômente 
guardará a fórmula no 1·ótulo que lh~ 
serve de pregão e as aparências na 
ilusão dos que, ingênuos, acredita,.m 
nesse apregoar. 

Somente um povo na sua generali· 
dade educrudo, instruiído e livre ma;s 
dis·ciplinado., pode . êle mesmo, através 
de seus lídei·es, adotar um govêrno 
verdadeiramente domocrátir.o num 
regime presi·dencial. Quandú Ortêga. 
e Gasset disse: - ''que a democracia 
é o princípio de direito PQlítico pelo 
qual o poder público, nãc. obstante 
ser onipotente, se limita a s . próp1io 

t - ' e prc.cura ambem, à sua custa, deixar 
lugar para que possam viver os que 
não pensam nem sentem com0 êle" -

A ' es,se democrata esquerdista referiu-se 
e~Ldentemente àquela forma de go~ 
verno admissível e ccmpdível com 
os povos que h;lj am atingi-do a mn 
dado e elevr:1do grau de cultura ge~ 

nêralizada .. 

Nós o~tros, cs brasileil'os, não pos• 
suímc;s cultura popular gen.eralit;ada. 
e não só nof:í falta elementm· educõ..-



-380-

çéo política como també .. , ~ que te
mos está eiva.da de vícios para culti
varmos a demccrRcüi nf sua mais 
a1ta concepçã-o · que1 a noss... ver, é o 
pr esirdencialismo. ·. 

SomO.s um povo com o pêso de cêr'
ca ou mais de 50% de anal·fabetos · 
integrais, com o . lastro · de mais ou 
menos, ainda por sôbre àquêles, de · 
25%' de semi-an~lfabetos ou que mal 
sabem· ler, resultando da apatia de
corrente da ·ignorância daquêles, ~u 

das. ~·mano!Jras" dp,s· 11 políticoiS" com · 
esta que é' a mas.Sá eleitora, -·todos 
o.s males p·olíticos que ·nos : têm afli- · 
gido,· agrav-ados pela insinceridade de 
grupos dentro dês·s~s de ·letrados que · 
.se constituíram numa espécie de "pa
tr:cia.do políti-co" de nossa · pátria. 
· Mal ·:êste e grave, que nos veiu da · 

origem política de · noss·:t fórmação 
histórica através do sistema· feudal · 
de nossa colonização, entregue àquê
les dÓnatários das ca'pitania.:;, ' - no- \ 
bres . da cõrte d'El-Rei da . sua m·ais . 
apurada .linhag~1.1 mas . "senhores" de · 
barz.çó e cutelo· dós seus vass-alos, ·- -~ 

e de tal modo enraizada que, a ·custo, · 
vêm · cE~odendo · à ·luta homérica ' dos 
mais esclarecidos · patriotas · e . aos em
bates· da civilizição' que avanÇa para 
a conquista da ' lib~rdade, da ig'úal
da.de e da fraternidade entre os · po
vos. 

Mal . 'êste e gr~we; que da Colônia . 
atravessou o' Império atenuado já, ' én
tão, peio · regime · e pela época para 
projetar-se na Repúblíca transfor- . 
mado pum sist-ema de cc onelc,to. ga
lardão ·concedido por esta ao· "chefe
político" que, segundo · os pendores · 
ou sentimentos, ou era "patriárca" 
ou era :"caudilho", da região ou do 
Município eni que vivia. · 

Essa espécie . de . "nobreza-política" 
abroquelada no prestigio eleitoral

1 

que 
não passando · de . uma .burla, se es
cudava na fôrça caudilhesca dêsse 
"coronelato", constituía o · potencial . 
'político que dirigia os ·destinos de nossa 
Pátria, por tantas vêzes perturbados 

. . . I 

pelas suas dissenções · que se origina-
vam, quase sempre, nas divergên

1

cias 
de interêsses de predominância con
trariados. 

Dai, as· 11 intervenções" de grupos 
de políticos · contra grupos de.· políti
cos, nos Estados, através da· autdrida.;. · 
de do Presidente da República, que 
era apoiado e que, decorrentemente, 
apoiava uma dessas facções, degene- : 
rando, em movimento armado de fu
nestas conseqüências materiais e mo
rais para a nação e degradantes re
sultados para oa riosso3 foros de povo · 
e país civilizado. 

Tal abuso na · forma de governar, 
por via de regra; dilatou-se at{ o .fim 
da Primeira República. . · 

Não basta uma d~terminada · Cons
tituição · para q~e por ela _um povo : 
cultive um qeterminado Regime, por
que não são os "estatutos" que criam . 
uma sociedade, mas sim é a 1

' socie.
,dade,. que cria e se . organiza . ' peios · 
"seus_ estatutoa". .. , 

Com efeito: . - por . mais bela · p.a 
sua estrutura e por mais formosa , que , 
ela seja nos seus princípios idealfsti
cos, uma Constituição, . deve •. sempre, 
refletir no tempo e no espaço, as ten
dências, . as ·necéssipades e -as exigên. 
cias político:-sociais-econômicas . de 
um povo . consciente de seus direitos, 
tomada esta ex.pressão ~o · sentido, ~de 
que ela traduza a vontade nac1o:qal, 
como se manifestada em · amplo e riw 
goroso ·plebiscito. 

o Brasil em 1889 · não esta v a pie. 
parado para assumir · a responsabÜi- . 
da de . decorrente de um regime Presi- ' 
dimcial. Faltava-lhe o lasto da· instru·
ção de sEm povo, que constitui o fun-· 
damento da ' sua consciência política, . 
agt'a vado, pela sua origem . provinda 
de países em que o obscurantismo po- · 
1.ítico d~ seus governos concorria para . 
que êle nunca fôsse chamado a opinar 
acêrca dos · re:levantes problemas que, · 
porventura, dissessem respeito ao Es- · 
ta do: ' Faltando-lhe isso, · faltÓu-llíe · 
tudo para que a propaganda acendesse 
no seio dessa mole humana a · chamn, 
crepitante da fé recolhida 110 entusiasw : 
mo das pregações cívicas que encar;.. 
ná.vam aqueles ideais republicanos. 

ó Sr. Jose Augusto: - Até aquela 
época, ·ninguém; no Brasil,. havia f a

. lado em regime presidencial. :E:le veio 
sem qualquer propaganda, sem o pais 
saber do que se tratava. 
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O SR.· GOMI JUNIOR ~ Per
feitamente. ]'oi um sonho, talvez in
feliz; dós republicanos. 

·A majestade do edifício não corres
pendia à solidez ·dos seus. fundamen
tos que descansavam, apenas, na re
sistência moral e cívica de U!TI pugilo 
reduzido _·de espíritos .brilhantes, sir .. -
ceramente devotados à causa que os 
empolgava. Ao flambar das sua.s prin
cipais estac::ts de . fundaçfio, se!;';ui~!-se 

o . inevitável abalo que o fenj_eu pata 
sempre, lia. vitalidade da .-sua ;~s~!'L1-

t:.tra de re:r~n~~ político entre· nó r::. 
O · presi~.lcncialismo ortodóxo, . evi

denciou~t'~ então e de logo, inco!l11"<1-
tivel com a República que surgir~ 

substituindo o Império parlamenta
rll'ta~ · , . .. 

A coincidência do Hchefe do go
vêt·no" ser o: "chefe da· nação", ope~ 
rott .o. -que. era de es.perai·, aquele f e
fenômeno .··de atsorção - flm virtude do 
qual o repJ;esen,tante do Poder Exe
cutivo toi,"nou-se o chefe nacional com 
poderes incontrastáveis e degenerati
vos dos -demais ·órgãos da Soberania 
Nacional 'que por atrofiados. êstes e 
hipertrO'fiado aquele, desfiguraram, 
completamente, a essência política da 
nossa·· democracia. 

. E que assim o era, de que .o Br~sil 
não _estava preparado para reger seus 
desthios políticos através da forma de 
govêrno · qüe adotara os fatos que lhe 
sucederam .aú evento demonstraram
no convincentemente. 

Não ,· durO'U . muito ê.sse enlevo 
em que s.e empalaram · os idea
listas .. do reg i me . presidencial, 
de vez .. que a sua República, ainda 
na infância, era já violenta · pelo 
primeiro "golpe d'Estado" desferido 
pelo "chefe do govêrno" ·que era o 
próprio . '"chefe da nação" . ao qur.l, 
como protesto; se seguiu ·o movim2nto 
revolucioãrios d0 93, um dos mais san
grentos de · quantos eclodiram no coi1-
·tinente sul americano. 

Prudente .de Morais, foi o apaz~gua
dor dos ânimos exaltados· p::.llas ocor
rências do movimento · armado que 
convulsionou o Brasil e pelas naturais 
conseqüências dêsse genéralisado de
sentendilnento · entre os proeminentes · 
.Políticos daquela época. Com o pen-' 

sarnento volta-do para os nobres ideais 
de concórdia e de fraternidade, fez
se êsse varão de Plutarco digno do 
respeito dos seus concidadãos entran
do para o Panteon da História onde 
sua memória é venerada como tendo 
sido a de um dos mais puros caracté
res da República. 

Foi êle como que um dique, pode
roso pela sua formação moral e re
sistente pela consciência de seus · a tos, 
as explosivas paixões efervescentes da 
sua época de govêrno. Mas. a torre r:
te impetuosa que vinha rolando e-os 
saltos, nos d~sníveis políticos do C2-

nár!o nacional, ainda .coberta de pó 
c de sangue daquela revolução, si por 
um lado, est2.cou ante cs contrafortes 
dessa muralha moral que resistia, se
renamente confiante no seu êxito, acs 
embat~s dessa avalan-che; por outro 
la-do nem por isso, no seu refluxo, os 
seus redemoinhos amamaram no se::o 
das águas ocultas à superfície lisa cto 
lago reprezado. · 

O quadriênio pacifico dêsse republi
cano insigne, -foi, apenas, uma sinR
léfa na série de desentendimentos, de 
desord-ens ,e de lutas, oriundos, por 
sem dúvida, do sistema político pre
sidencial que vinha sendo defeituosa
mente aplicado e experimentado . 

Posto à prova, numa persistência que 
si por m-:.1 lado lhes grangeou aos seus 
idealiz2.dores o respeito pela perti
nacia visionária de atingir ao sublima
do· estàdo de perfeição democrática, -
por outro lado, teve ainda, a grande 
virtude de evidenciar a imperfeição 
do sistema entre nós para atingirmc:; 
aquêle d2siders.tum, ainda por algt:m 
tempo. 

Campos Sales· ascendia ao ~·ovê!.'ll::J; 

fl'a dotaão de temperamento dive:·:-:'J 
do que fazia de seu ante-cesscr um ci
dadão equilibradamente · prudent:;; 
mais vivaz, voluntarioso e resolut o, 
cem estas cal'acterísticas do seu fei
tio pessoal, reinfcia a marcha republi
cana através dos precalços dessa es
trada eriçs.da de d2~gcstos apenas e~
n1o:cc-cidcs pela deli-cadeza do conforto 
moral oferecido pe!o Presidente qu ~ 

o antecedeu. 

Aos cuidados e cautelas daqu~le , 

para conduzir o barco nacional por 
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entl'ê os es-colhos dz.s divergências po
litic:.s que a c.:da m3mE.nto aflor·a
y::un - preferiu cnc~nll' a situação 
cem scmbranceira co:lfiança na sua 
::.l'te de governar. A m!:lquin:.ilia que 
scio:1~va o n:gime presidn:cial, porém, 
cncc:1~rE.va-se pê:·!·a e r.&!'.:cia de con
~ertcs i::.1adiáveis pa-::a o :;:;u fuucic:1a
mento perfeito, Ee;uP..<!o o seu en
l::.I:dzr. 

E' que os gonS!·nos estaduais com a 
autonomia ··que lhes era in~rent.r, 

con.stituia.m, no szu conjunto ~ecâ
nic~-político uma pcdercsa fôrça cen
t~·ifuga. capaz de romper o equilíbrio 
que com ela devia atum·, por sua vez, 
a fô1·ça centrípeta €Xe:·cida pelo Prc
!:!d:n te da República nêsse polígono 
matemático-político do cálculo de fôr
c;~s e resistências constitucionais. 

Cons~derando insuficientes os pode
res de autoridade do chefe do exzcuti
ro, an:mi2dos ainda pela. convulsão 
de 93 e admitindo a possibilidade de 
·" alian~2.s" entre os governadon:s .dos 
grandes Estadcs refletidas através dos 
szus "reurese...."1tantes" na Câmad. e 

• I 
no S.::na.do Federal, contra1·ia.ndo seus 
planos administrativos numa é peca de 
rê:'dr..deiru calamidade · pública, ao .. seu 
t:mpo, e a vcluntariosid.:lde de seu 

I 

temperamento por isso mEsmo aum~l1-
t:?.~h naqueles pendores wüpessoais 
que avasse.hm os Presidentes da H.e
rública, tudo ·,~o fez que êle con'ce. 
b22~e e realizasse o fortalecimento da 
su:1 autoridsd~. numa colisação, cem 
as dos executivcs estaduais, a que s-.1 
dsr:o!T'J!!OU "Pclít:.ca dos Governado· 

I 

rc:s". 

D~sse apoio necessàriam.::nte recl
l;rcco, resultou como não podia cJei
xar de acontecer, que enquanto se 1a, 
.~ u::vemznte, intibian~1o a fôrça do · 
prestígio de c-ada um dos govern2,do
res, tomach de per si ou isoh:.dame.nte, 
:>. autoridade do Presidente da Re:oú
bli::;a fci-se tcrnando indomável e 
aquela d1:can t:?..da "harmmüa dcs b'é~s 

pcderes·· se foi esmaecendo, e reduz .. in
cl.:J no co:1teúdo da Soben:.nia Na.eio
nP.l, p:1ra ceder lu~;ru· ao "poder" que, 
n~alm2~1te, cnfeixnv::t u sup:!:ema auto
ridade política e aclniinistr i:!. tiva ela 
uação. 

Em verda)ie, consolidou-se o pres
tígio do chefe da Naçao e a sua au
toridade torriou-ze incontrast!?.vel, mas 
em -compens~ção criou-se no país um 
novo regime feudal apenas disfar .. 
pdo pelo simulácro de franquias cons
titucionais de fato inexistentes, em 
que os Estados foram presas fáceis, 
na su~ qaase totalidade, de um siste
ma de govêrno em que predomina v a a 
vo~1tade unipessoal do seu "chefe" 
apoiado pelo govêrno central, dando 
lugar à formação de · oligarquias que 
se tornaram tristemente célebres em 
n'ossa pátria, pelo falseamento total 
e revoltaÍ1te abusivo dos princípios de
mocrático..t; que orients.ram e conduzi· 
ram os icleali::;adores da Cúnstituição 
de 1891. 

De boa fé, ning·uém ·seria capaz de 
negar as no'Jres intenções, os eleva
dos méritos políticos, morais e intelec
tuais que exornavam a figura singu
lar d~sse estadista republicano que se 
chamou Campos Sales.· 

Foi, como se disse, indubitavelmente, 
uma razã0 d'Estado, considerada por 
êle, a necessidade de fortalecer a au
toridade por tantas vêzes periclitante 
do Chefe da Nação para que pudesse 
estabilizar a política, pacificar os es
:pf:'-itos conturb:1dos por dissenções de 
o2·igem na ainda considerada recente 
revolução e no intuito precipuo de ar
ranc::tr o país daquela calamitosa. si
tuação financzira de bancarrôta -
que fez com que aquele político ape
lasse para esse auxílio dos Governado
res em trCca do título e das prerro· 
gatlvas de "donatários" dessas novas 

f • I 

·' c3pitanias" que lhes f<" .'Rm con en-
chs para gáudio dêstes e para a tran-
quilidade d9.quele. 

O Sr. Jcsé Augu:Jto - Sustento que 
a política dcs governadores é a lógica 
do regime presidencial, I"!las é a nega
ção da democ::.·acia. 

O SR. GQMI JúNIOR - E' a ne
".,. ca-:-o a'a à"'n·1·"'''l"::l"';a não há dúvida CJ ''-.: • .v- vv ... . ·v.a. , 

nc:.1huma. 

. Mas. também .fôrça é convir que as 
c6~12 ~qüêr~dz. s ciecc.::r.:nt.: .;; dessa "po
lidca foram as mais funest9.s para os 
princípios republicanos pregados pe-
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tos propa.g·andistas, assim· contrariados 
na sinceridade de suas pala Vl'as - e 
as mais desastrosas para a pureza e o 
próprio; <1ecõro do regime Presiden
cial h2.:~!tuido pelos mesmos. 

A escolha do "presidencialismo'' à 
s em e 1 h a n ç a do norte--americano 
como expressão. que confellia ao che
fe do Ex·ecutivo prerrogativas espe
ciais e pertinentes "ao ramo mais 
forte dos poderes do govêrno" no 
dizer de Watson - pref.erindo-a ao 
"parlamentarismo" clássico que · era 
l'çpres.entado pelo sistema bl'itânico, 
- naquela época ainda se jus·tifi
cava já :pela influência que o a'if
gimen norte·americano sugeria, como 
república . presid:encial, já pela 
caJ.·ência ou mesmo pela exiguidade 
de exemplos de outros govêrnos re
publicanos que o aidotassem a êstc 
último, atu:Uizado,. com sucess::> fir-
mado. · 

Não d·evia mesmo de1xa.r o fenô
meno político de impressionar aque
les fundadores da República, a luta 
que .sustentaram com os ministénos 
e os minis.tms de Gabinetes no im
pério. Por .sem dúvida, nessa re:10-
vação que se op.erava quanto ·à for
ma de govêrno, devia mudar-se, 
também a forma do regimen; era 
intuitivo que êsse devia ter sido o 
sentido predominante entre aque
les r·epublicanos brasíleil'os. 

Hoje, porém, essa prefe.:·:ência não 
encontra mais aiPôio é'ITI argumentos 
que convençam - n em defesa nos 
.fatos que, ao contrário disso, na st:.a 
realidade gritante, cond-enam a sua 
a doÇão ou a sua continusção entre 
nó.s. 

Com a · instituição dêsse sistcm?, 
de govêrno sui-generís, ezcu:iado na 
"política d·os governadores" a auto
ridade do P1·esidcnte da República 
dilatou-se de tal modo e de tal medo 
tornou .. se poderosa que nunca mais 
encontrou ela nem "freios", nem 
"contrapesos" dentro ou fora do. ~en 
âmbito constitucional que lhe dimi
nuíssem ou fízes~,em retro~eder nJs 
seus propósitos pcrsonalist'as ou au
tccrã ticos. 

O St·. Aureliano Leite Vossa. 
Excelência entende que o Govêmo, 
r epartido pe1os . Governadores, com::; 

pra,ticm.Í Gampos Sa.les, aumenta 0 
pod,~ ?o Chefe do Estado, numa 
Re-publica Federa;tiva? Não pare·ce 
um paradoxo? 

.A O SR; G~MI JUNIOR - O g0 .. 
v~rno nao fo1 repartido; ao contrá
no, . os governador.es auxiliaram 0 
Presidente. da Repúbli-ca em tudo que 
lhes pareceu conveniente. 
. ~ Sr . A Aureliano Leite - A · po

Jl.t.LCa deles era chamada a política 
dos Governadores. E:··am, portanto, 
os Governadores que admillistra
vam. 

O SR. GO:MI JUNIOR - os 
Gov-ernadores não adminis·trav:J.m; 
eram . governados pelo Presidente da 
República. :t!:les o auxiliavam. 

O Sr. Raul Pila - Era um ser_ 
viço mútuo. 

, 0 S~. G01'v.IT JUNIOR SerN 
viço mutuo, diz muito bem Vos~a 

Excelência, e digo eu também. 
o Sr. Aureliano Leite - E ' ton

se-qüente que os governadc,.!'~s admi
nistra,ssem e influíssem também na 
autoridade do Presidente da R::pú
blica. 

O SR. GOMI JUNIOR .__. Não 
influü·am, jamais. Os Governador .:::; 
dos grandes Estados, dethranPl"!t-:, 
tinh~:m certa pl·epcnderâ~;~b n:1 pü
litica ~stadus.l; 

O Sr. José Augusto - E":.>. ~1ma 

demc~rac:a sem oposiçio . . 

O SR. GOMI JUNiOR - Claro. 
I~2o mesmo dir·ei rm:.is Jc1ia~1~ . 

O Sr. .José Augusto - E:· a, i.l :na 
democracü~ de una11imid~des . 

O SR. GOMI JUNIOR - Con
tinuan~o, . E::11hor Pr·[ Sid en.t ::>, mrn 
que decorrea cl.essa circnnstância da 
C!'Ül(}ão da "política dos governacb~ 

res" n aqucl:.i época e naquela emer
gência c.Jlamitosa admissível ou dt~

fensável. v tornar~se ela daí por dian
te, corno integral cio próprio regime 
presidencial, resultando a sua prá'..lca 
na des truição ou no Ímpedímento da 
Fiscalização dos atos do govêrno q1J •') , 

por isso m esmo foram degenerand!\ 
para o abuso do absolutismo. 

Evidentemente: - a Fiscalização drt 
polít ica adotada pelo govêrno e dos se •J; ; 

atos ndmii1b trativos propriamente di-
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tos, opera-se por intermédio dos P,tr
tidos e do Parlamento que, são nas de
r.:w~racias as sentinelas vigilantes (lo 
cempi'iment~ das obrigações político
aciministn>.tlvas assumidas paios llo
mens a quem o povo, por sua maiOria 
elcit~ral, entrega a grave incumbência 
ele governar cu diri;xir a Nação. 

Na apli~ação C:.a. "palíti~a dos go
''2:-n:::.::::or·.s.s" adotada FOr Campos Sa
les e seguida na Primeira República o 
ParlRmento compunha-se de Deputados 
e Senacl.ores, por via de regra, familia
re3 dos governadores estaduais e por 
isso mesmo, solidários com êstcs na 
pqlitica e na administração que adota:;
se o Presidente da República. Ali es
tavam para servi-'los, a êles os seuo 
"chefe:;' e não à Nação. A sua fis
calização, portanto, era .nenhuma, de 
vez que havia a st:a impudica e osten
siva· conivência nos vú:10s e nos 
abusos da prática doregime. Era como 
se. não existisse Parlamento·. . 
' O Sr ,' José Augusto :.......: Permita-me 

· V. 'Ex.ã. um aparte. O regime chegou ao 
seguinte ponto. Tivemos algumas le
gislaturas em . que . 'nãó 'havia I senão 
um ·deputado oposicionista, \}Ue dc 4 

clarava ·que' era a "unoria', porque a 
política dos Governadores, cdnjugada 

. com a :elo Presidente da Repútilica, ern. .• . ·. . . I 

a asfixia de tôdas as oposiçõe:;., · · 
O 'Sr. Aureliano Leite- M.'as, o ré

gÍlne parlamentar da monarc!uia néo 
havia .r.cpresentação das minÓrias . . 

,'O SR. GOMI JúNIOR -- Como 
n~o? 

O Sr. Aureliano Leite - G;tuando o 
partido .estava no poder, seus 1candida
tos eram todcs eleitos'. 

O SR. GOMI JúNIOR- Nemsem
pre. ·Os · dois grandes partidos fio Impé
rio --' Liberal e Conservador -- sempre 
tiveram representantes no Parlamen
to. 

Continuando, Sr. Presidente: · Nos 
sistemas . de govêrno democ'rático, o . 
Parlamento é a expressão vital dos 
Partidos constituídos pelo povo que !lS

siln- tem indireta mas eficiente inge
rência 'na. organização e nos atos da 

I 

administração pública. 
Quero, aqui, aprir um parêntesi.s, 

pa,ra declarar que sou líder da banca
da do Partido Social Democ:rático do 
ParaM, mas, nêste moln.'ento, . des-. . . I 

visto-me das ilisígnias . que me . fqram 
conferidas, partt falar, apenas, em m~u . . 
nome. 

Prosseguindo 11::1. ordem de considero.· 
ções que vinha aduzi:..ã·o: ' 

Nos países mais adiantados na prá-
. tica da democ!·acia esta só pode viver 
~ob o Ristema de simbiose politica .pela 
colaboração revesada dos Partidos, na 
ação e na fiscalização do Podér. A 
Inglaterra considerada até ainda ago
ra como o paradig·ma do regime de
mocrático, consagra êste princípio com 
tanto carinho e tão ciosamente, que es
tipendia "o chefe dá 'oposição . de sua 
Majestade" com vencimentos iguais 
àos dé seu Primeiro Ministro. Nem: por 
isso deLxa de existir uma, linha dem~1:· 
catória das atividades de cada um dê
les segundo os seus programas e .suas 
ideologias, . de modo que, nunca se 
confundem nem se fundem no partido 
bituacionista que não é · perln2.nent.e 
no poder mas visceralmente transi
tório. 

O Sr. Raul Pila-· Muito bem. ~te 
é o· ponto capital. 

O SR. GOMi JUNIOR - Diz 
V; Ex. a muito bem: ponto ·capital. 
Sem oposição, o pró!)rio partido situa-
cionista morre. · 

o Sr. Aureliano Leite- Na Monar .. 
quia, a oposição só foi verdadeira uma 
vez. N·enhuma delas era contra o Go
vêrno. Só houve, contra o poder mo
nárquico, à Partido Repúblicano .. Só 
uma vez conseguiu ele;ger, numa le
gisla t~ra, três deputados. 

O SR. GOMI JUNIOR- Não estou 
engrande~cendo a Ll.o.riarquia; estou 
engrande.cendo o regime . e não ,a for
ma de govêrno. Há uma dist~nção. 

O Sr. Aurel.iano Leite -- · Os par
tidos da Monarquia não eram jama-~s 
contra o Imperador. 
· o Sr. ·Raul Pila - Eram contra 
o Govêrno·. 

o Sr. Aureliano Leite - Nilo eram 
partidos da oposição, na ·. acepção da 
palavra. · 

O SR. GO:MI 'JUNIOR- De ·opo
sição à forma de govêrno não d~~ei, 

mas era oposicionista da mesma ror
ma que o Partido Social. Democrático, 
que a União Democrática ·Nacional, 
nã~ são partidos com ideologias an .. 
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· tagônicas, porque até se 
· ·o Sr: Aureliano Leite 
mesmo não são partidos 
sistemática. 

aproxima111. 
Por isso 

de aposiçao 

O SR. GOMI JUNIOR- Para que 
haja fiscalização não é necessário que 
heja ·O'~""S;~""o c:ic:t,..m 6 t.i,.., E· ' ........ ..,c1···o " ~;~v ·':t'~.. ~ .. ~o... ..... •'-· -v.Ne .,t.:- ... ..._ 

apenas decênciá. 
à Sr. Plinio Barreto - E el-evação 

de espírito. 
O St. Jcr6 A~~~~!~to - o Govêrno 

era o Gabinete. 

O SR. GOMI JUNIOR - E neste 
ponto é preciso que rendamos culto 
,·.1~93 11·~}i.""ll·ens d . .;t ~l:~·:---... ~q:::~. E:·~.::1 :~1~!s 
d~centes que nós, por via de regra. 

O . Sr. Raul· Pila - Para o nobre 
Deputado Aureliano L~ite, na Repú~ 
blica. só· havia um partido de opos1~ 

. ç~o, que era o mon~rquico. 
O Sr. Aureliano ·Leite . - A oposi

ção não era . ao ·regime,· mas ao go~ 

vê:rno·. 

O SR. GOMI JUNIOR - Embora, 
por vezes, em casos especiais, acordem 
num govêrno de coalisão que se des

:r.::.z com o c.::::.p::::c:::.::1ta da c~n:~~ 

q11e o motivou. 
Aqui no Brasil, tudo isso parece um 

~nho, uma quiméra, entretanto sua 
1'\:Ç.,li:r..y~O d:p:n:'!.é!, a:t::::'!as, da mo:'!.!f!
caç~o do regime Presidencial dos go~ 

vernadores e da criação de uma nova 
mentalidade adquirida através de um 
P1~""',oJ'"'~ ·"'"'tO ed. ""'-'"'in,....nl "'U. e. ~ ~>l•ia ___ ,......, _., __ ... L;. l \..:.'_. ....., ....., • ...., _ ... ;.,. . \!, ~ ... - ... C 

adotado nos programas escolares para 
a mocidade que desponta. A nossa ge
ração está moralmente traumatiza,:da 
pelo . imediatismo objet.ivo que ·deforma 
o idealismo, nas camadas mais prq
fundas d.a consciência cívica do povo. 

O presidencialismo dos ~overnado

res criou um clin1a .de asfixia não sõ
.ment.e para a formação, mas, ainda 
ao . desenvolvimento de partidos po~ 

líticos; assim tem sido. · 

· Perlustra~do os fastos da história 
.. c1ítica no pais, desd·e os primóràios 

da República, verifica.remcs que a cada 
surto de umá · agremiaç.áo partidária 
qu.e se prr,puzesse fazer oposição ao 
govêrno, correspohdia um tenaz com~ 
bate sem tréguas p:i' todos os meias 
e . formas ao alcance dêste, até a ex~ 

tlnção daquela. 

O Govêrno da República, por via d~ 
regra, tem' sido a resultante do parti
do qúe êle mesmo cria e organiz'a·. e 
movimenta nos Estados, no sentido de 
seu interêsse, da sua vitalidade, da 
sua permanência e da sua projeção no 
cenário nacional, influindo na forma
ção do:S ' govêrnos subseqüentes. 

A ignorância do povo. os vícios con
gênitos de . nossa educação política; 
as hostilidades ou a.s seduções empn:'~ 
gadas para desanimar os mais perti
nazes e entusiasmados adversários; as 
semelhanças entre os programas po
líticos separados, por vezes, . apenas 
pelas pessoas dos seus cimàidatos que 
encarnam os Partidos; ·as lutas per
sonalíssimas que se desenrolam nos 
Municípios onde elas são extremadas 
e odientas, com o indÜ'erentisnio -
quando n&o com a ' simpatia, pai· um 
dêles, dos govê~nos .dos respectivos Es
tados; o PI'incípio selvagem· de 'm.;e 
ao adversário t1jdo se lhe nega ·_ 
tem concorrido para ·.a desesperança 
da possibilidade de unia vitóría' das 
hastes adversas, ' a.êrescida ·. de tôda 
sorte de. vicissitudes que acábam por 
estiolar as últimas· 1 resi.stências . dos 
mais fortes, depois de uma luta he
róica mas improfíqua. 

Conseguido o esmagamento dos par
tidos opositores · ou a capituki.ção dos 
seus · dirigentes; as "oposições" se de
batem numa agonia lenta, até o seu 
mals ou menos completo aniquila~ 

mento, ou a sua mais ou menos in
~;egral absorção . pelo . situacionista. 

Realizada essa ' tarefa·· inglória, te
mos assistido compungidos às. conse
qüências clêsse monopartiqarismo que 
e.nt.ra em . e~tagnaç§.o p~~a aunência 
c~os choqu~s de idéias que lhe. impri
mem a nacessária vitaJidade · .:._ pro~ 

piciancio ao govêrno através do seu 
"ramo mais forte" que é o Executivo, 
a sua onipotência descontrolada·, e o 
decorrente · menosprezo ,. ao · próprio 
Particlo ,que elegeu o Chefe da Na~ 
ção de v~z que o mesmo já cumpriu 
sua finalidade. . . Destruindo· a opo-

. si~ão, o partido . sitUacionista· se des~ 
· tróe a si próprio . 

Daí pçn· diai1te,. o Presidente des
conhece aquêJ.es Hfreios" e 11contra-
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oesosH '1hartnonia" ou 11Coordenação" 
c ' • 

de Pocleres de que é tão fertíl a li-
tert>..tura do no~~so direito constitu-
cio-aal. 

Por tudo isw. depois, bem mais tar
cl2, foi-se alastrando entre as elites 
cl2sbarato.d~s pelo guvernismo e o povo 
desiludido da fôrça do seu direito, a 
idéia do apelo às classes armadas, 
no sentido de uma colaboração cívi
co-política do soldado - cidadão, co
mo mn dos m.eios mais eficazes aos 
movimentos de regeneração moral dos 
costumes políticos entre ·nós. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao 
nobre orador que está. terminado o 
tempo. 

O SR. GOMI JúNIOR - Obriga
cio a V. Exc!a. Vou terminar meu 
'.!'.~curso. ·. 

Ao desespero que tnl prática abo
n-;.ináve-1 do regime conduzia os que 
lutavam pelo saneamento elo nosso 
~:lF.itcma político, - ~eguiam-se as rea
ções da mocidade nossa que abraçan
(;) a carl'eira das armas compreen
rlido melhor o verdadeiro sentido da 
{temocracia e do respeito às suas ins
Li tuiçõ~s, já uelos ensinamentos que 
recebia na escola, já pela profpaxin 
no isolamentiJ do virus da politica
,. em a oue estava suieita ou subordi-... . - . ~ . 

a ada na caserna. 

Srs. Constituintes, em obedienc:ia ao 
r8gimento po2:ho t (:rmo à minha aren
ga, prometendo, ent:ret.anto, terni;lná-la; 
na. primeira oportunidade que se me 

I 

oferecer. !Mttito bem, muito ben1- ; o 
c·o..do1· é vívame:? te cumpr imentado.) 

(D·urant.e o discw·so do .~:enhot· 

Gom·i Junior, msume a presid ên
cia .• o Senhor O t:ávio M c-,nga!Jet.nr., 
1.0 Vice-Presidente) . 

O SR. .PRESIDENTF; __:_ Tem :1 pa ~ 
lavra o Senhor Pa ulo Nogueira . 

O S R . PAULO NOGUEIRA 'l.A o 
seg1linte discurso) g,. Presic.l:::nte, 
prosseguindo nas considerações q'J.a~tto 
à instituição, no Bmsil, de aut.ênUco 
R e;:?:ime de l:" J: s~< ::. :~:; ZGda l, er:1. un 
nlla intenção a 1)res;:)ntnr h oje fi. N> 
sembléia um l~·oj e-to ct.e Decrar~ção 

de Princíptos, cuja. finalidade SEria. 
definí-~o, emprestando-lhe os itnea.
mentos de roteiro no processo Lia or
ganização dos poqeres ordensdores da 
sociedade brasileira.. 

Dadas, porém, as conclusões a que 
tem chegado a Comissão ·de Consti
luicão e a técnica adotada em seu Jo• 
vot·: julguei mais· acertado levar à con
sideração dos senhores repr.esen ~ar:t2s 

tão só o conjunto da no:mas funàa
mentais que sistematizem no texto 
da Lei Bisica a vigência 'do r efer·id.:> 
Regime. 

Antes, contudo, de o.ferecê-lo ã 
atenção dos nobres colegas, desejo 
ainda focalizar alguns pontos da de
finição que encerrá . 

Em igual das veús anteriores, não 
pretendo sair do terreno da obse:·v~

ção objetiva dos fatos sociais, mau 
grado se trate, como logo veremos, de 
problemas que suscitaram tantas lu
tas e paixõEs. 

Até aqui para maior ord~m t1a ex
posição referi-me, primeiro, às col~

tlvidades insuladamente e, depois, à. 
. sua multipli.cidade e à participação si

multânea dos indivíduos 11as de qu.e 
fazem parte . 

Considerei, .Quase sempre, cada en- · 
ti :l:;:.C:e cvmo S:! ~·ô:::se um tcdo ~S~·~. ri

que, ordenado exclusivamente pelo 
~eu poder normativo próprio. 

Evitei entrar na análise da ir1te1·fr.
rência dos respsctivos órgãos ordena
dores. nas tarefas uns dos outros ~ da. 
interação que se esta-belece entre é1es 
na i·ealidad.e da vida social. 

Recorri ao expediente sinipliflc3.dor 
como meio de melhor fixar os P'Jl1tos 
de vista básicos da intel'pretação dos 
fe11ômenos or denadores. 

Todavia, es~a situa~õ.o singular qne 
a presentei i;nexist e, no mundo contem
po!·ân eo . O quadro em que vivem os 
incHYíduos e as socied?.des não tem 
e&s2 Rimplicida,de. Ao contrár io, é dos 
l M .Üi ccmrHexos . . 

Nl1 verdade, a não enZ:.·.:;ntar os l:i ê\.1:-J . 

intrincac.1os l)roblemas, nã·o· se assenta
rfto no terreno social os alicerces de 
qt!~lqu er con:.;t r UGf..O t"!'ur adoura . 

Ainda n e,sse t erreno mell1o1: se com
proval'á a constância e a univ~1·2aE

dade dos efeitos que tiôbre os indivi~ 
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d-:ic-s e as socied.ades exercem os esca· 
ãcs de liberrlade e de opre~.são. 

De feito, tóda so0iedade - com a 
fl~ica exceção· teórica da Comunid::tde 
I-l.:nmana -- possui uma vida int-erna e 
ou.tra ext~rna. Ordena a dos indivi
duas que a compõ;;m e age como En'~i
d'lde c~ ... paz d-e expres~ão coletiva jun
tv a outros grupos, participant~s ou 
não da sua vida interior. 

Ordena dentro da órbita dç · r;Ua 
autonomia própria e ev-entualm~nte 

m· de antros núcleos. Uma coletivi
d?.de tanto pode oprimir como ;)er 
01Jrimida. Como Entidade Sc-ci:J.l nodc 
ser livre ou não. 

· . Existe um::t diferença prcfund;;-., c~1-

tr~ a ord-enação da expansão injivl
dual e a das coletividades. Para m 
homens o mundo interior é inm·dePá
vel, a não sm· por vonta-de oessoal. 
A faculdade de pensar, ·por ?XfmYJl·J, 
não pode ser normativizada O quz 
está no poder da .sociedade é apenas 
rr;g·ulamentar a expressão ou a divu: .. 
gaçã-o do pensamento. 

A vida int!:rior das so:;ifdades é. 
porém, ordenável de fora. A exp:an~§o 
das entidades sociais pod-e s"!r :.ts:slm 
limitada de dentro ou de fora. 

Há para todo grupo natural au:vl10-
nua interna, suscetível, no entan:o, de 
sctrcr bt?:·fe rências C:c p:::~::~·rs c:~~ :·:-: 

nhos que influ-em diretamente na ex~ 
pansão dos seus componentes. D ::l í a 
e::~trema ~omplexidade dos fatos ;:-o-
ciais. 

Não é só no sentido por assim diz·~ l· 

horizontal. que os indivíduos int-egram 
S{;Ciedades. No vertical o me~ mo f.1 Lo 
se re Pl'Od uz. 

Essa mera refel'ência às várias fo!'l
tE-s que determinam a orde!1açüo clfls 
atividades mostra bom o que ne:ssç dn
r.1fnio pode haYrr de descoPheci'-lo 
pr1ra a generalidade dos homens . E 
tanto assim que êstes, conhece-,cto -em
bora a realidade social, nem sempr .~ 

identificam precisamente as Jontcs 
rr:ais das ordenações . · 

Isso m-ostra não ser possível r;nnsi
c1~· ~·? r t"'h séri~s de fenômenos i't luz 
dos critérios simplistas que dvrante 
tanto tempo prevaleceram no estudo 
da matéria. 

Não existe intei·nacão apen3.;, do 
individuo e da Sociedctde, mas .do Ci-

d2.dão e das múltiplas coletividades 
que lhes ordenam as ações. A Lib·2!'
c1~~de e a Opressão não pod-em ser in
tErpretadas senão tendo em vista. essa 
verdade elem~;nta!'. 

A realidade incont~:a.stá.v:;l é que 85 

ações humanas e as reações sociajs não 
se proceesam em setor único, !JO!'em 
err.. paralelismo ou conco~itància com 
os diversos grupos inte.rdepenJentes. 

O conjunto de seus pcderes .20rma
tn'os, que constitui o que se pode cha
l<Iar a trama social, é que regula, d-e 
fatiJ, as atividades humanas. 

Dada a multiplicidade dos :'.gl'U\::1-

ruentos que todo indivíduo intL'g'L1, 
além das inte!·f-erências ord:mado!·es 
l'ecíprocas, são óbvics os conflibs :l0r
r.:a.tivos. 

A própria consciência individual &o
fr·e por êsse efeito, a .cada passo, em 
sua formação e desenvolvimento, in
fluxos contraditórios ou mesmo an
tagônicos. O espírito dos grupos de 
cuja vida o cidadão igualmente parti
cipe pode gerar div,ergências e condi
çftes muita. vez inconciliáveis. 

Sob2·ctudo os contrastes se obj-2tivaltl 
quando as soc:edades intenêm um:~ :; 

nas O'Lltras na quali.dade de corpos co·· 
l~tivos. A miudo nesses casos o h o· 
mem se encontra diante . de situaçf·r.1 
as mais l:;J.radoxais. 

A verificação dêsses ant3.gonistnos 
na vida das soci·3dades model'nas e;)=á 
ao alcance dr. qualquer homem ':!ivl
lizi:, j o . E estão longe de poderem 5.:: r 
todos raàicalmente el:minados. 1 

No entanto_. por tõda a parte, nc.1 
interêsse do indivíduo bem como ctar;; 
eo1 2t.ividades, os povos procuram evi
br · as conseqüências nefastas dêsses 
conflitos. Daí a determinacão mais . ~ 

precisa da csfe1·a de autonomia .nor-
mativa dos diferentes organismos or_ 
denadores e o estabelecimento de hie
r :uqu:tt entre os poderes sociais. 

A n~cesssid3,de de manter a ord8m 
mn tcrial está na base clêss :: -proceE;.;o. 
manifestada em todo vigor no seio 
elas sociedades nacionais cujo órgã'J ci'2 
expressão é o Estado. 

E' êle que l1oje em dia detém o po
der C:lpaz de fixar as raias da auto
nomia de todos os grupos e coletivi
dades da Nação. 
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, SeYs diversos órgãos dirimem · afiiul 
os contTtos ordenadcrcs surgido3 cnt.re 
os .Í10mens ou entre os n~iclcos que ês .. 
te.s f ormalJl. . 

No mundo cont·Emporâ::.eo é o Po
del~ Ordenado!' su.prcino, p::::io n1 t:Ho3 
c!~quanto ·não se e:riglr~m os organis
mos internacionais que no:cn-;.aüzfm a 
vida das sociedades . de n:.ções. 

. A ~lemtmstraço.áo feita. da cornpl-3-
xid-?.di ·.im~:1s::t da trn.ma dos ~l)clere::; 
soci~is põe em ·· re1e\'o indiscutível a 
ÍJ?.lPOrtâ~~ia q~~ a estruturação do 
EStado tem para os efeitos do impê·· 
rio· da · Liberda.de ou da Opressão. 

A · sua atuação no s·2io das · di·:ersas 
· cc;>l2tividades · tanto pode visar a fL 
xação dàs respectivas órbitas· de au
tonomia, como a · estruturação dos po
deres ordenadores' extra estatais ·ou, 
ainda, a regulamentação da ativida .. 
de · il'Ídiv:Ciuai' nos pí•óprios grupos par
ticulares. 

Estará no poder da ordenação ·jnrí .. 
dic::L d~ que êle é fonte, fazer dos ho
mens sêi·es oprimidos ou livres m~s co
ktiyidaàes que pertencem à NaÇ:f.u. 

·Assim sendo, se é o regime ~ie. 1!.
berd:.d,e . que vigora na sua estrutm•a, 
se é ~ a . vontade · nacional que nt~le se 
e;prime, será de · presumir que' suH.s 
leis não sejam.' causá. de · opre~c;ées. A 
liberdade nele instituída seris, a :e
sultànte d·~ uma vontade coletiva de . I 

tal fôrma. vigorosa, que por certo pte_ 
va.leceria em geral, nas col-eti·:id:tdes 
da·, Nação. 

::-Se uma lei viesse a criar um poder 
.opressivo, o regime em vigor no ·Es .. 
taclo ·· deixaria de ser o de · liberdade 
porql!c ·em 'relação aos opr!mido~ _lhes 
teria faltado · a solidari-edade 'q)le ci-
~=~t~· tôda · a .e~etiva c?operaç~o' ·so-

.. Se~ia. inteiramente diversa ~ inter: 
'V~nção 'do Estado em qualquer grnpo 
pà'ra. nele defe~der o · r~gime de li bel'· 
dade. · 

Nesse caso as · vontades opres~ora!!l 

que . se . manifestassem contrartàrlam 
a ··da Nação, pretendendo impo1~-se · à 
~ais genér:ca legitlniamente ex1pl'e&sa. 
rios · organismo~ ·do poder público . 

. .. O .cerceamento da.s vontades ·nessa 
~~·não~ m~;, do que ~L'legí-
·-- .... .•. .... . . I 

tima ·defesa do regime. E iló~. já .c;~.
br-•mos como a · sua carê11cúa abre .ea.:. 
rninho . à tirania. 

Não há iludir aqui o ponto es::.:::.11_ 
cial da questão, Diante ão expo~.to, 

"o mo e:~plicar a coex:stência na !'4W~. 
m~ n?.Çfto do regime de 1iberdad~ · l'W 

Estado e o . de 09ressão em vastas sé
ries' de suas entidad-es sociais? . 
D~ nenhúm modo me furtarei em 

responder a essa aparentemente pe_r
turbarlora interrogação. ·Para ta~l· 

to, porém, convirá indagar ·primeiro 
se · já vigoraram ou vigoram presen
temente nos Estados modernos regi· 
mes que possam qualificar-se co
rno de Liberdade. 

Em outras pala.vras1 ~queb inter• 
rogação poderá ser logicamente J.'es
pondida dc·pois de saber se o sisté• 
ma democrático é ou não regime au
t.êntico de liberdáde. 

Desde ··logo se . o tivermos · como 
exclusivamente ordenador das aiilVl· 
cacies estatais a resposta. fei:as · al
gumas reservas será a:flrmativa. 

Se consid~ramos a sua projeção no 
corpo coletivo das nações, não é ex~
to que tenha ·conseguido a nãu_ · ser 
em parte eliininar as fontes de 
opressão social. 

Sem embargo de qualquer maneira 
o · regime efetivamente deú1ocráti~o 

até êste momento é o que tem per
mitido a · maior e~ttensão de Liber• 
dàde em profundas éamadas so-
ciais. 

II 

A democracia foi definida · como 
"contínua a::;piração à Liberdade". 
Todo o seu processo hir:tórico tem 
êsse sentido. 

Basta acentuar-se que. os regimes 
representativos desde os primórdios 
e cada. vez em maior escala, promo~ 
v eram o acesso das massas ao conheci• 
mento dos fatos e experiências hu
manas arma decisiva de combaté . à 
opressão. 

Suas formas por outro ~ado · têm 
evolvido ininterruptamente para o. 
império da Liberdade. 1 • 

Hoje teoricamente, não há di~tin• 
çió entre Regime .. Democrâtico e · de 
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Liberdade. Só na prática · · não ·é 
completa a c.oincidência. 

A noção mais com.um da demo-.:!·a .. 
cia' reside na perioaiCidàde da-s rna
nifestações do querer geral da Naçíio 
através da escôlha do3 seus manda
tários; no sufrágio universal; na 
pluralidade partidária· e . no constan~ 
te esclarecimento dos fatos c.!a vi
da pública. 

Eis as características de suas im;
tituições como · estas funcionam er.:1 
a maioria d.o:s povos democrá
ticos. 

Efetivado · o contacto mais ciirc~o e 
constante entre mandatários ~ . man
dantes; estàbelecida a revog:abilida
de dos mandatos; .abolidas as peias 
econômicas ainda restritivas da uni-
versalização do · acesso a to'dos ·os. co· 
nhecimentos humanos e !firmada a 
igualdade e a. solidai'iedade entre o.s 
representante·s· do povo, . . a impedir o 
predomínio sistemático das maiorias 
gove1·n:amentais, . não haverá como 
distinguir no campo· estatal, os re
gilnes · democráticos e de liberdade. 

.'. Principalmente · é imprescinchvel 
que a manifestação· direta da vonta
de geral ·da Nação ·através de seus 
mandatários 11'o Estado se efetive não 
.só na ocasião de eleições. 

Dm:ante o período da · durar.§. c do.s 
mandatos, só indiretamente é que 
ela em regra se exprime. Em case de 
dissonância entre a vontade da so
ciedade e a dos representantes no 
poder público aquela se acha desa-
· parelhada para fazer vigorar os seu.:; 
1mperativos. É o grande êrro 
por corrigir. 
·A . questãó ainda não solvida é a 

de estabelecimento e prática de nor
mas que imlJeçam a dissociação dos 
dois sistemas ordenadores · desde que 
os governos, originados em pleitos de
mocráticos, para . serem órgãos , ge
nuíno's ·da vontade geral, se transfor• 
mamem grupo que ordena a vida ··cole· 
tiva, impondo sua própria vontade à 
na·ção ~ \ 

Nos povos de firmes tradições · de
mocráticas, mesmo não chegados· ao 
primor de terem os seus órgãos nor
máticos como instrumentos de expres
são fiel e ·- constan~e das ,aspirações 

nacionais, a oposição das vontades 
entre govçrmmtes e governadoS é mi
tigada pela atuação de entidades cx
tJ·a-estatais, por exemplo as de pu
blicidade, ou · pelo normal funcion2 ... 
menta das instituições. · Isto · é o que 
justamente ocorre nas nações em que 
o.:; . partidos políticos de fn.to e de 
dir~ito interferem no govêrno. · 

Nelas o rigoroso Ct!mprimento do 
preceito da temporariedade dos· m::m
datos e sua freqüente r;.;nov·ação é po
derosa válvula de segurança c.ontra 
a opressão. Mesmo que esta se pro
õ.uza, não tardará em .se1·. removida 
sem o recurso às reb~ldias que se d'e
sencadela.m no campo políti(!o. ·. 

Não por outro .motivo, torna-se in
cqncebível pronunciamento dêsse ca
ráter . que1; na Inglaterr~ quer nos 
Estados Unidos, ou nos países esc::mdi:
navos, entre outros oú.de p!'osperam, 
nas leis e na prática, autênticos re
gimes democráticos. 

A história recente das revoluções 
políticas libertadoras tem uma .só ori
gem: a opressão da coletividade · na
cional pelo grupo .dominante no ·podél' . 
Estalada a r·eh sldia., vitoriosos, os cm:i
midos da Yéspera, implantam-se no 
govêrno em nome· da insurreição. E de 
fato, na:s euforias do triunf6, pr6-
curam por via de·regra harmonizar-se 
com a vontade · da Naçãó. · · 

Se imediatamente os revoluCionários 
convocam os colégios eleitorais visando 
realizar a estruturação do Estado con. 
forme a vontade geral que se expri· 
mirá na escolha ·de · mandatários le· 
gítimos, vingarão nessa fase ao ·menos 
os ·propósitos de paá e liberdade • . 

l!:stés já · não serão duradouros , se 
os representantes do povo . não · e~e
cutarem a vontade dos mandantes ou 
não souberem organiza1· os poderes 

1 estatais de tal sorte . que . se impossi
bilite a ascensão de 'um ,grupo domi
nante que imponha O seu arbitliO COnlO 
lei. . .· 

·. desejada integração da ·sociedade 
nacional no Estado tem seu ensejo ~no 
momento cruciante da crise . reyolú~ 
cionária e melhor ainda · na . fase · da 
1·eestruturação estatal. Não realizadà. 
plenamente, a cooperação ·(social) q~e 
porventura se tentar · rião passará. :'de 
experiência. malograda· que; ~ntre · ~~~-. 
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seqüências desastrosas, acarretará o 
~lesalento ou o conformismo para os 
idealistas da Liberd:?.de. 

A regra em tôdas as coletividades na
~ionais do mundo, carentes de sólidas 
ba~es democráticas, tem sido que, nas 
novas ordens que . estruturam, o pri
meiro grupo político instalado no po
der público procure a todo transe nêle 
manter-se indefinidamente. Trans
forma-se pouco a pouco em núcleo 
dos senhor-es da coisa pública. Tra
taPl os seus c :::·mponentes de fir
mar uma "sociedade" sua, dentro da 
scciedade nacional, passando de liber
bdores a opressor.es. No pr::ciso ins
tante que tal usurpação começa, rea
vivam-se os f-ermentos revolucioná
rios. 

Não há, como venho repetinão, opres
são sem .rebeldia ou conformismo. E 
a nossa éí·:t não é positivamente dêste, 
mas antes daquela. 

Constituído o grupo dos senhores do 
poder invariàvelmente se reata o ct
clo das revoluções políticas, deflagra
dàs em prol da conquista de liberda
des que são ludibriadas ou vingam 
apenas fugazmente. 

Não é essa com raras exceções a 
t:!:iste história da aspil;ação fu liber
dade pela democracia no seio 1:1e qua
se tôdas as nações latino-americanas '! 
Não vamos nós trilhando êsse t1.hvo cA
minho? 

Os êrros que assim se repetefit e <se 
ncumulam são frutos de causas ampla
mente conhecidas, tão bem como o;; 
rneios de sanar os males que delas de-

' . rivam. 
A principal dessas causas é a que pr.J

vém do fato de cidadãos deixarem l 1e 
part~cipru· nas atividades públicas, 
junto aos seus mandr.t~rios no ins
tante mesmo de os elegerem. 

Os cidadãos esquecem-se com deso
l:::.dora freqüência que a liberda

1
de exer·· ' 

cida na designação de seus r\;presen
tantes não os assegura em nenhum mo
mento. O primeiro ato do sd1 repre·
sentante pode ser o de oprimir. . . Es
quec8m-se de qu.e não há outro meio 
de obstar a opo3ição d2 vontaQ.e en
tre mandantes e mandatirios, fonte pe
rene de opressões, que a de se acorda
rem ccntinuadamente quanto ao exer
cício das funções da ordenaçiio soci::1.l 

que tanto incun1be a um Cúmo a ou ... 
tro. 

A liberdade nem se conquista nem 
multo mc.r:os se. mar:t :··:·n , .. H~la prá~ica · 
tlo só de um ato, s:·j a qu·. ·.: :fôr a im~ 
portância qm~ po:-:sa ter. I r: .:l ltul-se e 
perdura n través cte ince::;sant:~ defesa . 

Bsse lhe é o prêço~ como diz o " t: ~ c' ·· 

gan" da gloriosa campanha U::::er~~J. 

dora, que vitm·ios=:mente acaba de co:: 
duzir entre nós o Brigad-~iro Ednardo 
Gomes. 

Se não é outro o imperativo para o 
povo que pn:t;;nda ser livre, náo ~5,o 

menos conhec.iclu:; determinadas n~r
mas nas quais terão de atentar os es~ 
truturadores do Estado, quando não se 
lhes aninhar no esr:>irito a. vocação pró
pria dos opressore~<> . 

A experiê~1cia democrática está fei
ta e o fortalecimento da consciência da 
liberdade é hoje um fato universaL 
Aos ordenadores do Estado não será 
lícito ignorar nem uma coisa nem ou· 
tra. 

Há dias ouvimos a respeito a análi
se magistral do Professor Sampai:) 
Dória, mestre eminente e democrata 
sem jaça, transmitida desta tribuna 
pelo insígne jurista e nosso colega, o 
Deputaçlo Mário Masagão. Como afir
maram ambos, não se pode falar em 
liberdade democrática sem (;!Ue caiba ac 
povo tanto o direito de designar os 
governantes como o de destituí-los 
pacJ.ficamente de acôrdo com o esta
belecido no sistema estrutural do Es· 
tado. D2signação ao têrmo dos ·em
bates pàrtidários e dedituiçãq diante 
das oposições de vontade entre gover
nantes e governados. 

Verdadeira contabilidade por parti
das dobradas em que no "débito" ,,se 
inscreve a eleição do mandatãrio e :.10 

"haver" o crédito do mandato. 
É o vigor dos postulados da efetiva 

e constante cooperação social nas su
premas funções ordenadoras da so~ 

cieda.de que assim identificará e con
fundirá num só os regimes d3mocrá- . 
tico e de liberda,de. 

Nunca serüo uoucàs as medidas que 
se· tomem na p~·evençr.o das deturpa
ções de tais prindpios. 

Além da temporariedade e revo
gabilid8.dc dos mandatos, postulado3 
de qualquer ordenação libertrâOl'a, cu·· 
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tt·as nol'lnas ig·ualmel'lte eficazes podem 
concorrer vigoros~mente para impedir 
que os homens qt1e governam se tránf->
mudem em classe de governantes. 

Entre elas figura em plano de rr.
lêvo as que estabeleçam a maior brt~
v.i\lac:le dos mandatos, os referen·t·•s 
plebiscitários, a poss~bilidade da con
vocação para eleições parciais ou gertti:; 
extraordinárias; e, acima de tudo, a 
fixação de circunscriçôes eleitorais res
tritas, sem o que a vigilância democrn
tica será difícil de exercitar, e inexe
quivel a cassação dos mandatos pelos 
eleitores. 

Ainda um problema importantíssi
mo· existe pura o esclarecimento da rii
ferença entre o regime democrátieu 
na. acepção clãssica . e o · de liberdade 
como vem sendo definido. 

Até aqui, para os efeitos desta ex
planação, considerei quase Sümpre de 
um lado a coletividade política do p~is 
e, de outro o conjunto dos : mandat,á·· 
rios no ·Estado. 

Quer dizer, focalizei os eleitos do po
vo como representantes, não de colé
gios eleitorais ou partidos polític~<S, pc~ 
rem da própria Nação. Permaneci 
nos . limites da tese clâssica da "repre
sentação nacional", (tão cara e uma 
escola que fêz época) . 

E' hoje porém de ~ôda evictê:1cir. 
que a representação, assim compreer~
dida, não p9.ssa de ficção (de· que 
apenas me ~ervi para melhor poder 
expressar o meu pensamento .em qur-s
tão t§.o. intricada e controvertida) , 

outrossim, não é exequivel, no fun
cionamento n-ormal da.'> institui~óes 
democrá.t:c:1.s; a hipótese de corr3S:lOl1-
der. a equip~ governamental um só 
grupo homcg§neo, · de forma a coLlci
dir, ou nE.o, a sua vontade com a da 
própria Nação. · 

ltzse é o quadro dos regimes· totn
litários e ditatoriais. 

São na democracia os colégios el=i
torr.is e os partidos quü conferem os 
rnandat:)s políticos e que podel·ão, da
das certas circunstâncias, cassá-l js e 
tomar as contas nos eleitos. 

Logicamente não se poderá neg·iJ.r a 
influência legítima qüe. partidos e co
légics terão sôbra · os seus repi·e
sentantes no poder público. Nem é 
P.Oi' outro motivo que os governantes 

devem ser sempre e cada vez mais ho
mens ele seu eleitores e de seus parti
das. 

Tocamos o ponto neVl'á.lgico da 
questão. Parti~nndo divel'Sas !~~

ções políticas nos organismos estatais, 
como evitar que a mais numerosa se 
transforme em senhora do país ? 

Como tolhe1: que principie por es
tabelecer o regime da opressão nos o.r
ganísmos estatais e acabe por esten-
dê-lo à sociedade ? · 

A, democracia tem ou não reR.liza do 
a coop~raçt'vo no poder público? 

Na prática, é indiscutivel que a" 
pugnas partidárias, repercutindo 110 

seio do Estado, têm trazido ·muitas v C!~ 
zes como resultado a absoluta rele
vância da maioria na ordenação c:a 
vida pública. 

De novo os fatos se repetem: J. 

maioria, organizada comn fôrça de Hn
posição de vontad&, leva a ·minoria 8H 

a:" minorias a desfral.darem. a band<:l
ra reivindicadora. Essa pelo menu:, 
tem sido a lição dos fatos nas delno
cracias que não . conseguem alcanç-;.·.r 
a cooperação social noJ org-anis:l1C:S 
normativos do Estadb. 

Chegamos ao ~mme . da montanha. 
A c~enwcrncia tem ou não operado essa 
cooperação,no poder público? 

A negativa imports.ria reconhe~>: :· · 
que ela nunca efetivara .o Regi
m~ de Liberdade A verdade int;;ü·;~. c 
que essa cooperação tem sido reali?.J.·· 
da com largueza rio regime parlamc:1~ 
tar e dificultosamente no sistema pre
sidencial. 

Recuso-me a penetrar nesta op(~r. 

tunidade o campo em que se deg.l.a·· 
diam os eméritos ·defensores dos do~.s 

regimes. Cinjo-me às relações dos de~.~, 

sistemas com o pl'oblema da Libe
da de. 

Nesse terreno julgo axiomático [Jttt: 
o parlamentarismo conta no seu ati\'.) 
experiências a~ mais felizes da prãti
ca do Regime de Liberdade no Estado, 
mercê da pa.l'ticipação das agremi'l
ções política::. . no poder enquanto o 
presidencialismo o tem processaclc 
com :elativo êxito nos Estado~ Uru6.os 
e, a curto prazo, em uma ou outra dn3 
demais repúblicas americanas. 
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Não pretendo que exist::tm incom
Datibilidades insanáveis entrç o sis·· 
tema · presidencial e o conjunto de 
ll:)l'mas caracterizadores de tôda or
g?.niz:::.ção normativa ca,paz de · asse
gurat· a libcrdacle. 

Qte o presidencialismc e a liberd~t· 
d€: r;odem coincidir provam-no as [l!.'o

fícuas cxperiê;.1clas à3 quais. acima m0 
referi. 

De todo modo, c importante é cpe 
r:o parlamentarismo o caminho da li
ber<ir.de está desbravado ao passo qu~ 
no presidencialismo, por enquanto ao 
nJcnos, tal não sucede. 

Obra feita ali. Aqui, obra por fa
zer ou, quando não, por completar 
através de ingentes esforços e inc ::r
tos result:ldos. 

Como vimos, a realidade social ates
ta que na ordem política, na civil ou 
na econômicA. pod2m prosperar Re
gimes- de Libe1·dacle ou de Opress§.o. 

Nilo é menos exato que a coope- . 
ração social no poder ordenador sub
<üste em diversas coletividades, me:=:
n1o quando é o sistema de oposição 
que prev:1-lece no Estado. 

Até as recentes experiências tot:1li~ 

tirbs demonstram que as liberdades 
civis i.·esistem aos piores embates. 

lt que. à~ um hdo; a despersona
liz2-ção na ordem interna se favorece 
aos dominadores a posse do privilé
p::o ordP-nadcr.. constitui pe1·igo rno~·

t:.-!1 para a. Naç.':!o na iuta pela sua 
r.xlstênc:a e p.!'03periC.2.cie. 

Tr.mb6m, de outro lado, os prôprios 
conformados com a opressão polít,io, 
ou os qu3 deixaram substituir a Sl.! 't 
vontad·e social pel::t dos senhores d ') 
Poder não se · podem tr&nsformar em 
a utómatos. Na eventualidade, impedi
dos de ccgita1· dos negócios públicos 
procuraram rsalizar ~n~a vont~tde indi-

1 

vidual na vida civil, n:.t econômica, ou 
em ambas. 

Em sentic:o inve:·so é \18 afirrn!.tc 
que as democr~cius -m:::.is o,nt'e,_i.ti~!'1·· 

mente libertadoras não conse6ul~ü1'!1 

nbolir ·a . opressão em bastas séries de 
coletividades . · 

1\':essc particulÚ, ·a difrrcnç!l ent.r~ 

elas e as dita duras é qn2 se nfio 1h ê.~ 

roi dado- eliminar tôd9. ~ Hs fontes O.e 

apressão, por . certo não produz1rant 
no v as. Procuraram modelar sempr• 
que possivel pelo seu os poderes or· 
denadores dos grupos particulares. 

Tão . forte se revela a consciêncttl 
da liberdade se vivificada. pela. de
mocracia, que sob o seu signo dificil
rnente a maior parte dos homens su
pu1'ta a opressão mesmo quando a sua. 
vigência ainda constitua uma · fatali
dade em certos grupos sociais. A luta 
pela. liberdade se generaliza, proces
sada à plena luz • 

f: a imaginação criadora das for. 
mas de emancipação do homem· na 
tgualdade e na solic'M~;iedade que 
11essa círcunstânCia se L..;seiwolve na~ 
massas. Enraíza-se o anelo da · unt
versalização da liberdade. · 

Esse trabalho libertador nos países 
<:m Regime de Liberdade tem sido dos 
rnais profícuos, tais 03 obstáculos ven
cidos na obr:J, abolicionista das fon
tes de opressões. 

Os movimentos revoluciomi:·ios des
t:·o:.-m a ordem . existente, porém mal 
cngeõldram ~OVE!S adaptaçõ~s. n3ces·
sárlas à conc!'Zil~ação dos seus ideais. 
Ê:>.se é lavar que não se efetiva 
no troar dos canhõ2s. Sem êle~. pôsto 
cg.!e não sejam cadinhos de liberda
de, nem sempre se triunfa da opres
são; A Liberdade tem. de ser a ·con
quista de invento;:es sociai-s. 

A paz é o seu clima. 

As lições da história nesse capí~ 

tulo são flagrantes. As revoluções 
do século XVIII . destruíram. r~ginies. 
opressores nas ordens. política e ci· 
vll, proclamando os ideais de liber
d~de. 

Nf1o fô3se a ordem democrática es· 
kbelecicla a duras penas e não te
rhrr.os hoje a coopêração sociaJ cm;no 
no1·ma constante em numerosas co· 
lstlviclade:;. Se em outras, ela fnexis
te ainda, como na n'mioria. dos .gru
pos cconô:tnico::;, não se negará que 
a .::; clemccra.dr,s porfir.m denodada
nknte para a sua vigência , inclu
sive 11CSSf-S húclecs . . 

À sua pugna dcven'!os notáveis ba
b.lh::.s libertaé:orr..s e as E1ais cálidas 
eG~)eranç2,s nos n.nim::tm à expzcta
tiva de futuros triunfos nef:sa meta. 
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Chego\t a vêz· de realizarmos a 
obra enümcipadora do povo oprimi-
. do do Brasil. CO an:.bic:1t~ é de re
l~tiva tranquilidade ·e ne:nh·J.ma pr~s- · 
são externa sz faz sentir :::ôbre nós.) 
E'' a.· . grande . hora de cmpreendermcs 
as formas lib·~rtadoras amiadas pe
los brasileiros. 

Acima de tudo I!ot:sn :r2ntc ambi
ciona viver na paz ::;ocial que, única
rnGnte, a Liberdaàe assegura. 

Esse, o seu ideal, como o exprimiu 
nas urnas de 2 de Dezembro. o sen .. 
tido dessa jornáda é insofismável: a 
Nação elegeu os seus representan.:. 
t23 para o fim espzcífico de consti
tuirem no Brasil autêntico regime 
democrático. · 

Só podia estar na sua int:mção que 
êste se identificasse com o de liber
chde para ser plasmado no a!'cabou
ÇQ estrutm;~'J do Estado. O que . se 
pode discutir é . se o povo reclama 
no momento . as profundas reformas 
c;:m suas maneiras de vida que a in
tegração social em tôclas as séries 
àe grupos fatalmente ac:1rretaria. 

Como · e3pero h a ver. patentear:lo ê 
factível o sistema garantidor da LilJ.<;i.·
dade na e'struturação ·do Estado, sern 
que ao mesmo tempo vigore nec.eE~à

riamente em todos os demais or~anis
mos normativos -da Sociedade. 

E ainda, não é menos manifesto que, 
uma vez instituido no poder 1)úbl!co, · 
não só pod.erá a qualquer momento di
latar-se a tôdas as coletividades, como 
logicamente tenderá a eliminar as f.::n
t~s de opressão, onde subsistam, e a 
defender a Liberdade, onde im;>et"e. 
Coincidem assim perf-eitamente as as
pirações da Nação e as realidades so
ciais. 

Convém repetir, está na consciência 
de todos, e é dos postulados .basilttrcs 
do Regime de Liberdade que a in· 
tegração dos poderes ordenadores 
pressupõe a capacidade mínima dos 
indivíduos de tomar ·conhecimen~o elos. 
fatos n1ais gerais da existência <:.ole
tiva. 

E' visível que, no estado da nossa 
evolução, em diverws setores das ati
vidades sociais, essa condição liminar 
não se pode ainda preencher com jus
teza. Em ·muitas subsociedades, que 
são fundamentais na vida nacional, cs ·· 

espíritos ainda não. se acham prepa
rados para v!ver na plena iguálclucle 
e s~lidaried8.de sociais . 

A edu-c1çiio dos 11omz.-;.1s não Si~ or1-
entQo:.I nêsse' sE:ntido como deve:·<:.. 
Nozso3 govêrnos não têm sido p:·o
pu~sc:·es do progrê~so em liberdades. 
Não lhes faço aqui o proce~:::o de res
po:lsabilidade nesse p:o;rt!·c~tlar. Sr.: o 
flzess~. po:: cato não escaparba1 ·à 
rep:bvação pública. 

A odiosa vont::tde de domínio pz~·n:":. .. 
nc~e tanto em setores de elite qu3:nto · 
em cE.madas populares. E, vont.ade de 
domir..~o é antítese · do' p!·opósHo . à e 
cooperP.ção. E' germem de opres:;oes, 
negação de Liberdade. 

Para não ultrapassar o te:!:reno àos · 
grupcs que analisei no meu ant~":u;· 

cliscurso e tão só para avivar a me
mória dos que me honram em ouvir 
ou em lel", vejamos certos fat')1 que · 
decisivamen~e corroboram as ml:ü;as 
afirmativas. 

Pode-se negar que, mêsmo nos g"l'U- . 

pos familiares, apesar de tôda ·a ~vc
lução das séries civis pelo l·umo l:bel'
t::J.dor, a ti.t:ani.a dos homens aiud.3 so~ 
br2vive em muitos lares? Que di~~l' 

do que oco~·re nas comunidades de tra
balho? De . boa. fé poder-se-á procl;:-. ... 
mar a total extinção . do . esp{rito dos 
senhores de escravos em todos ns ~e

tol'es patronais? No poder público de~ 
s::tpareceu d.e vez a m-entalidade dos 
donatários de cspitanias? Entre os 
chefes kcais o mandonismo não per
siste como regra? 

Honestamente. se afirmará. ante a 
educação que recebem os oprimidos 
de hoje, que êstes, amanhã, no poder, , 
não irão transmudar-se em opressores 
de seus opressores de ontem? 

A Liberdade no Brasil, · conio, no ge
ral dos pafses indo-americanos dêsãc 
que conquistada, vê-se acometida. por 
implacáveis elementos adversos, cha- . 
mem-se tiranetes, senhores, dOllatá
rios mandões ou opressores recalcados. 

Enquanto não progredirmos decidi- . 
damentc na educação das massas, para 
a prática e para a preservação da r~t- ' 
herdade, persistirá sempre ameaçado1• ' 
o perigo do trucidamento dos libert-a- ' 
dores pela sanha dos . ditatorialistas de 
todos os matizes. 
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Diante do quadro que esboc~i, creio 
não restar ao;;; homens que abominam 
Q opressão outra atitude que não seja 
a de forcejarem incessantemente por 
armar a Nação dos meios adequajios 
para a dei-esa das liberdades já adqui
ridas e para a ingente tarefa de im
plantar as que faltam em todos os 
r;etores da vida brasileira. 
Esp~ro que os i1obres col-egas não 

t-enham feito a injustiça ~~e supor que 
assomei diversas vêzes a esta tribuna 
para pleitear a .instantânea generali
zação do Regime de Liberdade com a 
latitude com que o defini a todos os 
organismos ordenador.es de · atividades, 
sem exceção. 

Proposta · dêsse teor s-eria contra o 
s-enso comum. Não passaria de utopia 
d-=lirante pretender que os brasileiros. 
em todos os g1·upos sociais exercessem 
a~ compet:;ntes funções ordenadoras. 

Em primeiro lug:n· sê contam pü:.' 
m!lhões os que não possuiriam ·sequer 
ligeira noç?.o dos---.fatos normativcs de 
um sem número de coletividades; em 
segundo lugar é de r~conhecer, no es
tado presente da civilização universal, 
det-~rminadas instituições essendais. 2:. 
vida d.g,s Naçõ~s e à manutenç:ão da 
crd-em material que não podem ser 
r::gidas, em sua esf.era intern~=t,. por 
1~m autênt!·co regtme de libe;r~ade, 

Estão nesse caso, entre outra~. !,ls fôr
cas armadas. s~jam as das nossas es
Í)lêndidas tr;dí~Õê.s, ~ejam as que d ·2S
t.rocaram a lnrbai·ie nos céus de Lon
clres. no Atlânti~o. no Pacifko, em 
Stalingrado ou na Norms.ndb, enfim 
110 Cor·1·::c:o~· da Vitória. 

O fenômeno é idêntico em muitos 
~ !.;pectos ao que focalizei ao ve;·sar o 
problema da têcnica nos grupos de 
trabalho. No esta-do atual da evolu
ção humana ainda não se d<:~.scobl'i

r.'im os meios de fazer coincidir em 
tudo ~ per tudo a eficiência e a Ii
b:;rdade. Técnicas são essencialment~ 
as ordenaçõ~s das entidades milits.res. 
E im!.>C;rta que elas permaneçam vin
culadas pela pl'epond.?-rância d·e bl 
nquisito; se se prctend2r alterar-lhes 
o !'~~'ime, p2ric1itará na ordem ext-erna 
a vld:3. da. Naç'áo e na ordem inte~·n a 
c~ :: l:~a~·êmos G.e d.efen<.ier-nos d.o caos . 

Ahics , para, f e1! 8idade de todc;;; nós 
c llülli:a da s no~;sas instituiç:õê:5 arma-

das podem elas ombrear, pela sua es~ 
trutura com as congêncr.es d!)s · p::ü.::.;;s 
mais progressista;~ . 

Nossa, Pát!'la pode e deve ter o si.s
tcma que a:::.se~;,ure do pronto a m:tior 
cxtensáo do Eeglme d0 L5herr.l2.cle 
accnlc com as ncsf;ar, reali.dades so~ 

ciais. ' 
E' o que toca à A:~;5cmbléi~ Consti~ 

tuinte promov~::r, estabelecen.do-o 1m 

estrutuniçào do E.stndo e fomentan
do-lhe a g[:JnCl'ê:llz:teão, tanto QlHtnto 
permitam 3}:i ccnG.içC~s da integraçi?.o 
social, da cfidência c:o tra.b~lho, . da 
segurança ch · sob2rania e da própria 
liberdade. 

Para i ~ .~o a minha contribuição con
siste em propor que a nossa Carta 
Magna comece por assegurar ao povo 
brasilei:i:o a asplr~ção suprema de na 
Liberdade viver como organismo po
lítico, e de fszer que os elemcntcs 
constitutivos da Naç§.o, indivíduos e 
entidades sociais, vivam e se desenvol
vam isentos das opressões que .degra
dam. 

Definido esse ideal, declarada a am
plitude em que êle deve ser concreti
zado,. a própria Constituição deixaria 
às Leis ordinárias, sobretudo as or
gânicas, a tarefa de precisar a opor
tunidade para sua efetivação nos di
versos setores da coletivida-de nacional. 

A organização do Estado nesse sen
tido é que não poderá ser retardada. 
O ensejo de cumprirmos esse impera
tivo da. consciência brasileira é único. 
A percê-Io teremos traido os anelos 
do povo aqui representado e que, ao 
confel'ir os nossos mandatos nos dele
gou o dever de elaborar uma Consti
tuição verdadeiramente democrátic~. 

Não vejo como possamos fazê-lo se
não identificando, na ordem pública, 
os regimes democráticos e de liberda
de . Assim as leis refletirão com pu
reza a vontade coletiva, não havendo 
por que retardar a aplicação do sis
t2lna ao corpo da scciedade nacional. 

A evolução por tal sorte se ultimnrá 
com tô·da seguranç3. e eficiência. 

NaC.a concorreria mais para inv~üi

dar cs esforços libertadores do que 
con.::entir, mesmo po'l: in~dvertência, 
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. 
que a formalização precipitada do Re-
gime em certos setores viesse cansa
grar a continuidade, quando l'i~o a ex
tensão, da~ opressões: :Csse êrro pro
porcionaria aos dominadores ocasi&o 
para d~mo::1strar o seu poder e todo 
vão esfôrço em contrastá-lo. Para que 
isso não possa suceder é que convém 
confa:dr ao Estado ·a tarefa de prepa
rar e realizar a lihertacão dos homens 

. . l j 

de sob o jugo das opressõ2s que ainda 
SH!JOrtem. 

Exprimindo o ideal colet:vo e reco
nhecendo as suas limitações atuais, 
o povo brasileiro, através dos seus re
presentantes, . estará edifkando para 
o futuro obra polític~-sc~ial irn:gl;es
sível. 

Não olvidemos que têda vc:1'L:.:<.~e 

individual ou coletiva é tangida por 
aspirações. Quanto mais vigorosa a 
aspiraçi!,o, mais pcd.erm;a aquela von
tade. 

Não ae·edito que a simpl'ês o:::;·~- 

l'lização do Est:J.do, nos moldes tmcl.i.
ci011ais da noss·a Repúbl~ca, baste às 
ambições das masss.s brasi!eirr.s. 

Uma Lei B~sic:t para realizar inte
gTalmentc as suas fin~lic1r-.. r.e::, ni'io p-G
derá ser uín me1'o inst:·umentJ ordeP.a
dor, forjado embora na melhcr técni·· 
ca. Telti de ser p1·~clpuamente po:le
roso elemento educaCionu1. E por is2o 
mesmo compreendida, vçne!'Rda e de-
fenãida. 

Com os i:ntúitcs expcstos propo:1!~o 

qu~, . ao sistemátizar a tarefa da e~~
bo:·açio constitucion~l. a Assemble!J 
C:.efil-ia e assegu!'e o Regime de CcCJW
l'ação Social na conformidade das :o2-
guintes normas fundamentais, em 
part~ antcricrmente l'eferidc..s: 

1.o - Todo cidac'ião, capaz de 
tomar con11ecirh·ento dos fat11s 
mais · gerais da vida coletiva, in
tegrará os organismos ordenad.c
rcs de suas atividades. 

2.o - A participação dos cLla·· 
dãos nesses organif.:mos se procc,; 
:sará pessoalmente ou através de 
I"!1andato conferido en1 caráter 
rnmsitório e revogável. 

3.o - As relações entre 0s i11-
r.egrantes dos poderes ord é'nad0-
res assim com;tituídos se as3·~n'•.a-

tão .. na Igualdade e solidaricda:lc 
soc1a1s. 

4.0 - -Será· ampla no co1·:v:> so
c1al a divulgação d'Js fatos mJ.:.::: 
gera!s de vida coletiva e irrett!·:
to o acesso ao conhecimento Lbs 
qu~ possam por cmnlquer f.orm ~t 

1nfl ui r na elnboro.ção das vo:1 :~'- 
c;:s individuais e coletivas. 

5.0 _:._ Não sendo possível a e:~

prc:;::;l?,o ele vontade ccmufp no:s .n
ganismcs ordenar.tL·res, ptP';:ol}e:c:·:,_<t 
a da rn4iOl'ia, sempre· qu::> r<::su:L~ 
da elabo:ação pro~ essa da em :::sn
fo~·midade dos pri:;.121pws achi':ii e::
tab21ccidos. 

6. 0 -- As no:·:-n::?.s e.s~:::cctL·i. c.:t.clas 

no it:;m ant2ríor devcr~o rel','~.r o:; 
crganis/DOS esti:! tiis. A Í·~·rn:.a e a 
oportunidade r.m que elevam n
gorar nos de.:na!s pc::!er~s ·Jr::I;::~·J ::-: 

clor::s das atividades :::crão -:) 2!:::r
m1r.::.das na lei ordinária. 

7.0 - As í:13tituiçõ:s dzsrjnn:l:l2 
à D2fcsa N::~;o:1al e à ma•1L:~':'n

~;f',o d'J. Ordem Públictl, terão a · 
o~·.:5a~1ização especwl que as lr:~s 

dct2rmin?n:m. 
3.() - O E3tado é o or,:::~ll:.sn·"o 

S11pcrior e perri1s.rient~ da ex!~r;s-

são, ex::cuç&o e cl2fc:. a da ·;r·Jntld~ 
11::!CÍC11é'.l. 

Era meu clesi~nio lêV2.r a . pr.~::;Pnte . 

contribuição à Gomissão consn'Jcio
nal, COm tempo de ser ainda ~IJ).'I.Si
d2l':=tda na m·imeira parte dos tl·:~. b:=t

lhos. 

gm virtude, porém, dos mo ti vr:3 crLw 
i!'~i~ia!ment.e cxpuz, da profunda ;:.ii
,_,t:-:·gência e::1 tre algums.s de suas cL·
libera~ões e· os princípios que o:1.1s~~:::. 

to, preferi: 
L0 

- Oferscê-la desde já à co:nsül'!
ração do Pl2nário, antecipando os de
bates que aqui se travarão sôbl'e a. 
matéria. · 

2.0 
- Apr~~entar emendas ao Pro· 

jeto da Comigsão de Constituição, U') 
sentido das · proposições ora foi'n1\i
ladas. 

Sr. Presidente, mws nobres col~

gas. Antes de concluir, quero pedir a 
<1 t~:1ção da C9.1::a para o sent-ido ma.i.s 
gc!'al que a m~nha proposta encerra. 

Ela co:'lcretiza essen'cialmente os 
ide ~tis de cooperação so-cial. 
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• Significa a objetivação dos maiores 
anseios de progresso pelo caminho que 
segue a vertente oposta à das lutas 
ele classe. 

São os horrores dessas pelejas cruéis 
que a coope2.·ação pode evitar se fôr 
propiciada pela ord:enaçã.o juridica e 
praticada decididamente e sem ta r~ 
danças em todos os setores de nossas 
atividades. ' 

Fora dela não haverá nem p~:tra nós 
nem para o Mundo, alternativa que 
não seja a de sofrer as conseqüências 
da barbárie das guerras ou dos confli
tos e rebeliões intestinas. 

Ou varremos da face da terra os 
regimes que antepõem os homens uns 
aos outros, agrupados em nações e 
classes ili-conciliàvelmente adversas, ou 
resvalaremos para a ruüversalização da 
tirania, seja a das tôrres de comando 
do· capitalismo imperialista, seja a do 
fanRtismo dos burocratas stanilistas. 

E' preciso ser insensato ou mesmo 
insensível para n!io ter consciência do 
que vai neste momento. 

No Brasil, adviTto, não escaparemos 
a lutas cruentas, se não enveredarmos 
pelos rumos que outros povos seguem 

- em prol de um mundo efetivamente 
livre. 

Assentemos as estacas profundas de 
üm baluarte que nos defenda contra 

·as tiranias e que se]a para os indi-
'rl . I ' Vk.uos e para os povos o reduto inven-

cível da Libe-rda-de. 
Olhemos sem temer para o futm'o, 

com oihos de querer ver e ânimo de 
p:-ctender construir. Então divisaremos 
as perspectivas de um Mundo' <Livre 

. como · o concebem os .indômitos pro
pugna-dores dêsse ideal que vem .sendo 
propagado e defendido nos cinco con
t:n2ntes. 

Na pequena e gloriosa nacão uru
r;tia.ia, no transcurso do meu e~ílio, im
~ô3to . pela ditadura Vargas, pern,ütiu
me o. de-stino que no seio da. "Aliança 
PO!' · um Mlmdo Livre" anima;da pela 
fi~ura de lida-dor il:.temerato que é 
Hugo Fernannez Artucio, viesse eu in
. terpretar ali · tod·o êsse mun-do das 

. I . 

nosst'l.s esperanças. Coube-me definí-
10 então como aquele no qual univer
salmente os indivíduos conscientes pos
sam exprimir a sua Personalidade sem. 
o1ttí·c!s restrições alé?it das estabeleci-

das pelos ...._TJo~eres. ordena.dores que in
tegrem, conj eridas a ·todos possibili~ . 

dades iguais de acesso ao .conhecimento 
dos jatos e experiências huptanas, as.
sim como aos meios de ·realizar e ex:.. 
1Janài1· a sua vida. 

A definição não se afasta, nem na 
letra nem rio espírito da proposta que · 
venho formular à mais alta :congre-
gação políti-ca 'de minha Pátria. : . 

Trata-se de objetivo por atingir, não 
de utopia. -· 

Seria utópico se a · experiência n~o 
tivesse ·demonstrado que essas condi· 
cões de vida · são realizadas em · vas~;âs 
~éries de grupos sociais; se out.i'as tan
tas não se aproximam de 1plena efeti.
vidade: se não fosse exequível ·a sua 
vigênc:a em tôdas as categorias e':n 
que se classifiquem os poderes _orde"' 
nador::s das atividades humanas . . · 

' . 
Seria utópico se porventura se tmu-

ginas~; e que, das conquistas libertadó- · 
ras pudesse haver total regressão, pois 
já n2.o estã. no poder dos homens des 
tnür .todos os arquivos · que enl:re:;ou_ 
ram os resultados de suas · experi~li
cias. Nem há como admit:r a · possi
bilidade·. de se tolher indefinida1nente 
a divulgação dessas experiências em 
todos os povos. · 

Não há d<:ter o progresso materhl 
ou . obstar o aprimoramento da::; for
mas da · vida coletiva diante do3 fat:.J$ 
da evolução social a qt4e . !lssistimos, 
nem mu:to menos pretender desen:.·ai
zar da consciência das massas o s·~n

tido prc~undo da sua· emanC1pação. 
A realidade é que' a evolução social 

acarr·ete a interdependência eada v:::z 
·maior dos homens, dos grupos, da-s co~ 
letividades e dos púvos; e . a difel·e-n
ciação das atividades, ' nas ' naçõ~s. e 
das .nações, na Comunidade Hum~ina. 

:il::sse processo determina :a emanci
pação das . massas porque a propr~:J, 

vida -e desenvolvimento de cada grupo 
e de ca:ia sociedade :dependem m:lis e 
mais da capacidade criadora . doí3, ho
mens e dos conhecimentos adqai-.Lidos 
que permitam desenvolvê-la. 

· De f;:to, a emanc!pação d~.s mas~r..s 

. t:::aduz a consciência g·~neralizaja de 
que o . aUvo da c:viÜzaÇão - deve str 
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igualmente acessível a todos os que 
para ela concorrem. 

O acesso ao sab2r e às fontes da 
vida não pode ser positivaclo na p.tz, 
á _ não ser através da coop::;ração so
cial. 

A vad!tde é que as condições da 
existência moderna impóam n neces
sidade de prccessar as ordens..ções ln·· 
dividual ou coletiva no respeito e na 
digniecação da Pessoa Huma.na . 

E' mistér insistir nssta aiirmc"\.;f:i;): 
por que todos possam- saber para ser 
~ivr:s, e p2.rti~ipar da orden.:J.çio ~l~

_cial, ·para não se:-em cpri'.nid.v;, a 
. condição primária é a cooperac;5o ::o- . 
cbl, ba..se graDítica da L:berdade. · 

Os · fundamentos da De:.;l::..:,·tctlo d8 
Pl'incíp'ios que adl~zi pe!·ante a~ n.r.::bre 
A::sembléia têm êsse espírito: coiu1:a;.n 
estruturar um ;Brasil livre· vi\'2:: :\o 
para um Mundo Livr·e. (Muito b~m; 
múitó ... bem. Palmas). 

O SR . .- . DOMINGOS VELASCO -
ql' I·1''.-,.,l'den~·"'. J)''"O a l~<t'"'Vl'a 1.)0 1' · )r...J • • .!.~ ... ~"' J. -..;\,;' 1. ,.. :: t: JGW.1..:."' . , "-•dt 

-C l' (t~l!} ' 

O . SR. . PHESIDENTE - Tem· a. 
pala Vl'~- . o . nobre· Repl'esentante. 

O SH. DO::VriN GOS VELASCO ( * ) 

(pela ordem) - 81.·: Presidente, apro
\'Gito ê~te fim cie r;essão. para . trazer 
ao coi1heclmento da Casa, · mais urna 
vez;, a situal]ão . ela pecuária do Brs- · 
:::H Centr~J. que, como ninguém ig~1o-

1'<1.', é éle suma gravidade. . 
· Perrnito-me junt~n~ ao discurw, a 

fim él~ "nr.o tomar muito tempo aos 
senhores .Rcoxesentantes. o téleg:ra-

1 ' . • - • 

m~ que ao . Sr. Presidente da. Rel~ú-
bUca enviou o· Sr. I1:is Meínberg, Pre
sidente da FederaC:ã.o das Associa
ções. Ru1·a is do ,Esta.do de São Pr..ulo, 
e que é o seguinte: 

"A FetY~1·ação das Associ~içõcs 

Runiis dv l~st:::1do de São Paulo, 
E-ntidttdc recoiih~cid::1, pelo Govêr- •· 
no F:::der::-1 ccmo r cprese:!:1t:ltiva 

· .Ag!'.i.cultur·!.l ' e da Pecuária Pau lis
tar~ e ór~ão 'l'·.~cní2o Consultivo 

· do · Poder · Público; pede vêr..ia pa
ra denunciar a V. Excia. a gra.-

("') · Nao foi rsvisto pelo orador. 

víssima atitude assumida pelos 
frigorificos estrn.ngeiros, que in
tent~rn monopolizar a ' pecuária 
nacion~l, quando desobedecem 
abertament:; à ·portaria 226- ao 
Ministério da Agricultw·a, que es;. 
ts,bekczu os pr-eços do gaào · bovl
no em pe, 11a b:íse d~ 62 cruzei
ros a arroba ·para novilho pôsto 
em São Paulo : ou Rio:. Aludidas 
emp!:2sas, valf:nd.o:.se de estarmos 
1:0 a~og~u da safra d~.s águas, 
quando- a màioria absoluta dos in
V.3l'nist.as nó.o pocl.e econômica e 
técnicamentc r~t~r S\laS boiadas, 
cstrLO adciuirinc1o francamente -na 
b::~e de Gô cruz.::;jros, emitindo no
ta:5 de compra, com: absoluto me
nosprêzo das determinações. ema
nadas do · Ministério da Ag·t!cul
tura, em docume1~to oficia-l, com 
a prévia e sábia, . autorização de 
V. E1<cia. A atitude surpreendeu.: 
te das emprêsas frigoríficas, :além 

· . de CO!lStituir veré1adeira ofensa EoS 
autoridad.ss constituídas do . pais, 
implicÚ e:m co:Jsidaráveis prejui-

·zos à economia pecuária do . Bra
sil Ccntr::ü, em. seus vários .sel:o
re::;. de crirtç~o e recriaç:.ão e Cll

go!·cla , de bov~nc;s, reí'erid;:t r,tltu
cte w m;ticula ::ünd~ . com a tre .. 

. mcnàa. 'cmn.panha que os frigcri-
f 'C' M" ,.; .. " I''n!70\, rlo C"Il.'"''a a' me-.1 ... \)o"!J _, . ~.u . .a. . 'f. L:{ .... • ... \...!. \ '.J "'"' • 

lhori<'. d.o abast:2cimento do _m::r
car.lo irit2l';r!O de cnrnes, pois vei· 

' 
cuhm a i.!1edst0ncia de noyilho3 
~uficientes pal'a abastecimento 
atual do Rio e Si.o Paulo, difi
c~lltam de tôda.~ as formas a nor
malizst;ão elo · fornecimento do 
pmcluto às n ossas populações, a 
:fim de eortsegulrem a paralisa
<;2.0 nas invern!:tdas da ·maior 
qu~ntidade possível de gado, que, 
t~rminado o ciclo de en~orda, 

imin8n te. adquiril·iio a preço$ Úl• 
fimos, cc:no já conieç~.1·am a fa
zer, e depois, ele r:o3se de formidá
vei:.; rc:el'VaS ·e diante da impos
sibilidade comer~ial da permanên
cia das mesmas · .;:~ .9.S pastagens ou 
estocagem na~ eâmarris · ~tigorifl
cas para fornecimento de carne no 



perlodo da prox1ma sêca, re1vm- iminente derrocada se exposto 
dicarão cotas de exportação, que diante terrível crise econôn1ica e 
assim se efetuará à custa de res- finimceira · vem atravessando pt 
trições alimentares do nosso povo, Decreto baixado 27 ·abril visa a pe-
já, tão maJtrat~do pela falta de ·nas acautelar interêsses · Bancos 

·carne, e com severos prejuízos pe- que continuam pressi{)nando forte-
cuniárlos ~os setores da produÇão, ment~ na-ssos ·criadores e ·la 1tonris-
destinados a se refletirem niticla- tas alguns dos quais já sufren'do 
mente" na sorte de nosso abasteci- execuções abandonam seus cen-
mento futuro~ Pecuaristas de Sâo tros atividades · ponto situação e 
Pàulo, que nunca duvidaram do grave.· alarmante ponto Sa11dações 
ascendrado patriotismo, vigilante respeitosas, Francisco Martins de 
espirito naCionalista e segura· vi- Az.evedo, José Batista Fer.reira, 
são administrador ão · eminente Acary de rvio!·uis. Jos.é Felipe M3.~ 
brasileiro · que dirige destinos Rc- chado, M. de Mostines, José A l-
pública·, apelam para V. Excia. no fredo C~la.do, João F-elipe Sobri-

. nho, Rui Carlos, Zequiel Moúra 
sentido de sel' pôsto paradeiro à Teles, José Félix de Moura ·reles, 
nefasta atuação dos frigoríficos Ivete Marths de Azevedo. 
el;ltrange4'os no seio da ·pecuária · do Brasil Central, de serem cum- Outro aspeto da questão, Sr. Pl·esi· 
pridos na íntegra os preços de de- dente, que também desejo f.ique no 
fesa da produção estabelecidos conhecimento dos Srs . Repr.eséntan
pelo Ministério da Agricultura, tEs, é o relacionado com a pecuária 
após cuidadoso exame da matéria, do Bra.sil Céntral, a qual, premfda pe .. 
sem subordinar sorte mais volu- las dificuldades de 'todos conhecida, 
mósa safra gado gordo últÚnos se viu obriga·da a procurar novos mer-
anos a resultados do· tardio exa- cados. 
me· da. escrituração frlgorij~cos, O Sr. Osmar de Aqutno- Uma ob
cuja verdadeira situação econ9mi- servação, apenas: é à mesmíssima. ·a 
ca n~.o poderá ser configurada . situação de tôda a pecuá'l'ia no Brasil. 
através de uma simples veriHcn.- OSR. DO:M'Il\TGOS VELASCO -

· ção· de seus negócios atuais, mas - ·E, assim, foi que os criadores de gado 
sim dos proveitos que há inúme- fino, zebú, resolverà.m buscar merc~-
ros anos vêm obtendo à cusb:l da dos internacionais~ . 

. .. I 

L. produção naciqnal e do ex:
1
3.me Após entendimentos com o St'. côn-

detldo da protecão· de sua qom- · sul Geral do México ·e, ainda, com o 
ple:xa máquina de negócios nos Diretor da Pecuália daquele país, que 
meses e anos futuros. Respeitm:Rs aqui veio estudar o zebú, ........; depois 
satidações. - Iris Meinberg, Pi·e- · mesmo de haver o ·govêrno mexicano 
sidente - Federação :á:.s Associa- comunica-do, por ofício do · Cônsul Oe
ções Ruràis do Estado de s .. fau- ral do México ao Sr. Ministro da 
lo" - .zt.!ário Mazzei Guimarães, Agriculttira, que veria com bons ·olhos 

'Diretor da Secretaria. ' a importação, pelo seu pa.fs, de re-
' produtores zebu - o Sr. Silvio de 

A respeito do assunto existe outro Campos, criador goiano, resolveu levar 
. telegrama, di!·igido pelos pecuaristas uma partida de tourinhos pa1·a o 
de Goiás à bancada qa' U.D.N., qesta México, satisfeitas tôdas as exigências 
Assembléia, revelador da insurporj;ável do govêrno daquela nação - vacina-
siti..uição qu~ ali impera . Diz êc;s·8 ctes- ção prévia e quarentena do gado na 
'p.lcho: i "Ilha elo Sacrifíci0", na baía de V era 

"Pecuaristas e la vouristas goia · 
Cruz. · 

nos apelam alto 'Patriotismo vossen- Lá che~ada a partida, o govêrno 
cía sent~do ·obter junto gmtêrno mexicano, e,: ao que me consta, · deVi· 
providências imediatas e d;r.isivas de à. intcrferêp.cia do govêrl).o a!nel'ica .. 
tendentes salva.r laboriosa ~:!asse no, impediu o seu desembarque. TiYe 



ccnhooimento da ocorrência lJ<)r un1 
telefonema da cidade de México, do
mingo último. s€g11nda-feira, dir!gi
me ao Ministro do Exterior, Sr. Jcão 
Neves da Fontom•a, também já conhe
cedor do caso, através de comutiica
çoo feita pelo embai,xa·dor brasilei.ro 
J.1.aque1e pais amigo. Depois de exitir
me a docur.a.entação que ateskva o en" 
tenqim~nto prévio en~re os govêrnos 
brasileiro e meXicano para a exJ)orta
çãp de reproélutores zebu, S. Ex.n ·de-

. . terminou imediatamente aos nossos · 
embaixa'dores no México e em \Vashin
gto-:, promovessem todos os esforços 
110 sentido d~ que os exportadores 
b:rasileiros não sofressem prejuízos com 
a proibição do desembarque da parti
da enviada para o México. 

·Ontem, recebi do ·México, ~ssina.do 

pelo Sr. Silvio Neto Campos, o se· 
guinte despacho telegráfico: 

Agradecendo ma1s uma vez 
prestigioso apôio ilustre coestadua
no rogo-lhe favor visitar im.edia ... 
tamente Ministro Senhor João Ne
ves Foutoura para dizer-lhe que 
eu seria injusto se não agrade
cesse sem demora por seu valioso 
intermédio ação hábil ifl,teligente . 
enérg~éa do Embai;xadcr Sampaio. 
que já encontrei traba1hando . aqui 
,por nossa causa antes minha· che
gada e · já informando :itamaí·atí 
Stop Embaixador e Secret~rios tra
balham sem cessar nosso àssunto 
e estou dia noite Embaixada Stop· 
tudo quanto Embaixador podia fazer tem sido feito como meu amigo 

. poderá verificar no Itamaratf pois 
tenho· visto Sampaio telegrafar,;; lhe 
freqüentemente' desde fim de abril 
StOp · Embáixador ·eu continuamos 
lutando stop afetuoso abraço. -
Sylvio Netto. 

Até ontem, pois não havia sido re
sol_vü;la a pendência ·sôbre o desempar
que dos repl.•odutores brasileiros no Mé.., 
xico, assunto pat·a · o qual peço a me
lhor atenção da Assembléia Consti
tuinte. 

Evidentemente, pelo telegrama di~ 

rígido ao Sr. Presidente da República, 
·pelo Sr. Iris Meinberg, se verifica que 
a. · exportação para os niercados con~ 

sumiãp.res do Rio e São Paulo dô -
de corte, gordo, tem · sido impe<.tlda. 

. pelos frigoríficos ~strangeiros do Rio 
e de São Paulo. 

Ao mesmo tempo, a pecuária do Bra
sil Central vai encontrar no México 
a mesma barreira -·uma potência 
amiga; como os Estados · Unidos da 
América do Norte, obstar que ' o Bra
sil Central encontre saída para suas 
próprias riquezas. 
. O Sr. Coelho Rodrigues ...:..... Se a 
venda foi efetuada, qual o motivo por 
que não se permite o desembarque 
dêsse gado? . ' · 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Alega o govêrno americano ,à ·existên
cia de convênio, se me n~o . en~ano , 
datado de trinta anos, em que o Mé .. 
xico se comprom~tia a · não importar 
gado . de outros pBJíses, porque sua. 
transferência: para o território . ame
rican..o poderia contaminar seus; r.e-
ba'nhos. · ' 

O Sr. Pessoa Guerra - Isso diz l'es
peito, certamente, a gado de · países 
onde exista aftosa. 

O SR. DOMINGOS VELASCO -
Exatamente. Hoje em dia, porém, com 
o progresso da medicina veterinârla, e 
em se tratando de reprodutm·es finos, 
que tiveram, assim como os pais, as
sistência vetel'imhia constante, não 
há êsse pe1·igo de contágio. Eis por
que dirijo apêlo ao Encàrregado de 
N2gócios do . govêrno ame1·icano, no 
Brasil, no s~ntido de cientificar o 
Departamento de Estado da intran
qüilidadé e, digo mesmo, do nel'vosis· 
mo que se está apoderando das popu
lações do Brasil Central, principr.l
mente nos . meios pecu:1risbs, ante a 
atitude de uni govêrno amigá. 

Peço à Assembléia me permita ma
nifestar, em · nome dos ·pecuaristas elo 
Bràsil Central, agradecimentos ao l::.'r. 
João Neves da Fontóura, Iviinistr~ do 
Exterior, bem como ao Sr. Sebastião 
Sampaio, Ernbaixador do · Brasil 110 
M~xico,... ·' 

O Sr. Pessoa Guerra - V. Ex.a 
pode falar em nome dos pecuaristas 
de todo o Brasil. (Muito bem) . 

O SR. DOMINGOS VELASCO 
Agradeço a colaboracão de V. Ex.s .•• 

~ . . 
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pelos esforços e pelo trabalho que am
bos têm desenvolvido no caso, fun
damental para a econpmia do Brasil 
Central. . Estou certo de que o Sr. 
Encarregado de Negó~ios do3 Estados 
Unidos no B.J:asil, comp.:.".eendendo a 
mágua dêsses criadores pela atitude 
inamisto.sa do govêrno americano, in
tercederá junto ao D~partamcnto de 
Estado a fim de que . ceda n~s st"t::.s 
exigências e permita que nós, nati
vos de paÍS€5 semi-colm1Íais, possa
mos tamb~m viver, senão na. ab:.:tstança 
do povo norte-americano, pêlo meno.s 
em nível mais ~levado do que viver~.ni 
nossos antepassados, que p:·oduZir(lm 
~ riqueza formidávd que é a pecuária 
no B~·asil Cent!·al e Ql.le, no entanto, 
se empobrece dia a dia. 

E!·am as considerações qu~ d8seja
va fazEr .. UU1tito be11Í; mu·ito bem>. 

O SR. PRESIDENTE - Está. finc'ta 
a hora da sess:lo; vou levantá-la~ de· 
signando para a de . amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Co11tinuação da diEcussão. única d0 
!'eque~imento n. o 60, de 1546, req'l':!
l·endo que o Poder Exec-u.tivo informl~ 

se foram tomadas ·'pela Comissão cte 
}/farinha> :M:ercante · l'nedidas proibtq. 
vas da majoração de fretes, de gênerc1s 
& Hmen tícios. 

Discussão única do requerimcnw 
n.o 48 de 1946, solicitando informí:L
çõC::s ao Poder Executivo sôbre a ap!i- · 
cac[o do art . 19 do Decreto-lei n.~~ . . 
ilJ.stituiu o . Fundo · Nacicnal de Pn
t éção à I11íáncia e bem assim sõbt c 
o~:; dispositivqs da Constituição üe 
1934, referente~: ao assunto . 

Discussão única do rtqueriment~1 

1~ .. 0 22, de 19·4:6, solicitando informa
ções ao Poder Executivo, po1· inte'r
mécíio do Ministbrio da. Justiça e N r'! 
gó<:ios Interiores, sóbre pagamento d~ 
gratificações a. Juízes eleitorais, nos 
Estados e aos preparadores das el<~ l

ções de 2 de deúrc.bro último. 
Discussão única do requerimen.t ;J 

r . 0 40, de 1946, pedindo se con;::igne E!m 
ata voto de regosijo pela ch~gadf'. üiJ 
primeiro trem, conduzindo min~:rio 

1 a. 
. . ' 

Volta Redonda. 
Discussão única do reqt1e1·iment.J 

11. 0 30, de 1946, solicitando ao PodGr 

Executivo informações sôbre o anda:. 
mento das realizações empreendic~ns 

em Alagoas pela Companhia . HidrN·
létrica do São . Francisco, autori~a:rla, 
a organiz2.r-se ·pelo · Dscreto-lei nú-
mero 8.031, de 1945. · 

Discussão única · do requerimer!;o 
n. 0 44, de 1946, solicitando sejam en
caminhr.das' ao ;poder Executivo · su
ges~ões sôbre m8dida· .. a setem tomz
tia3 para detP-lação da cri:;;e econômica. 

Discussão única do · réquerime~to 
n :·o 62, de 1946, solicitando infornú·
r,;õt:s ao Poder Executivo sõbre as mf.'·· 
c:idas tomadG$ ou a serem tomadas. 
com relação ao problema dos nosses 
tr~.nsportes marítimos. 
Discu~são ú~ca· do requeriínent-:J 

rL o 21, de HJ46, soli~itando que a Mr:::::;; . 
da Assembléia oficie ao Prefeito .do · 
Dis~rito Federal, solicitando· suas -pr:J
Yiaências junto à administração d:t 
Compai1hia Light and Power, a fün 
de que sejam tol':ladas várias medi ir,s 
que benefi.ciem o serviço de transpol·
te de passagdros de bondes. 

Discussão únic~ do requ2rime:nto .. 
n. (J 63, de· 1S~6, requerendo seja ~tl· 

gerido, pela Mesa da Assembléia a 0 

Poder Executivo, o estudo e constrn
ção de duas pontes sôbre o rio ·sãa 
Fra11cisco; uma ligando Joazeiro, 11 n 
Estado · cl.a · Bahia, a Petrolina, t~m 

Pernambuco; · e outra, neste últir;,() 
Estado, em Jutinã. 
- Discussão única do l'equer1men~o 

n .0 46, de 1946; solicíb.ndo médidas d11 
Poder Executivo tendentes a mobilizar 
todos os recursos e meios de t1·anpor· 
te disponíveis nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catárina e Pa·~ 
r z.ná, par::-t dar vazão ao escoamento 
da safra do r~ilho; e concessão J.e 
prioridade para o. transporte de ce
nais das zonas produtoras aos centr0s 
consumidores. · 

Discussão · únk:1. do Requerimento 
n .t• 42, de 1946, pedindo a interferência · 
da Assembléia Constituinte junto ao 
Poder Executivo para que seja consi
derado válido para os próximos plei- . 

·tos estadua~s e rnurucip~is o alista· 
m :::n Gu · vollmt~~rio sob o qual se reali· 
Z!lram as eleições ele· 2 de dezembro ~ 

Discussão ·única do Requerimento· 
n.0 69, de 1946, solicitando ao Poder . 
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Executivo a revogação do Decreto qu~ 
prorroga, por mais um ano, o man
dato das atuais diretorias · das enti
dades sindicais. 

Discussão · única do . Reque:!.·imento· 
n.0 73, de 1946, s·olicitando ao Poder 

·Executivo informaçõ:;s por · intermédio 
elo Instituto Nacional do Alcocl e do 
Açúcar, qual o "stocl.~" de a;:úcar exis
te-nte nas usinas produtoras e no co
mércio encarregado da distribuição. · 

D1$cussão única . do Requerimen.t.o 
n.0 65, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo a reme~sa, à Assembléia, do 
extrato da conta corrente do Govê':"no 
Federal no Banco do Brasil, relativa 
ao financiamento especial do algodâ;1, 

· no período de 7 de outubro de 1944 até 
a . presente. da ta, bem como ao processo 
n.0 183-45, da Comissão de Financia-
mento da Produção. 

Discussão única do Requerimento 
n.0 74, de 1946, solicitando ao Poder 
Executivo informações sêbre a des?·r.sa 
t'ealizada com a encamp~ção da Es
trada de Ferro Vitória a Minas; sôbn 
a constituição do capital da. Campa· 
nhia Vale do Rio Doce, qual a part!J 
subscrita pelo Govêrno, qual a "ubs~ . 
cri ta pelas autarqui'q.s e pelo público; 
sôbre a formação ela Companhia, ::-,t>1.1 · 

ft:_'!cionamEnto, estado atüal dos sc:r
víçqs; etc., etC!. 

Discussão única do Reqt:.erim·.'!r\Lo 
n ú '"/9, de 194:6, solicitando seja nom~a
da, pela Mesa da Ass2mbléia Consti
tuinte, uma Ccmissão Especial, C.es~i
nada a proceder a um exame em vá-
rios . casos, cujo esclarecimento é de 
inte.rêsee da Nação. _ 

Discussão .única da indicação núme
ro 9-A, de 1946, sugerindo que se rr.
presente ao Poder 'Executivo, no se :l
tido de serem propostas m~didas ur-

. gentes de ordem econômica. 
Discussão única da indicação númb-

1'0 32-A, de 1916, sugerindo · ao Poder 
E,.:ecutivo · medidas a serem tomadas, ' 
com urgência, para desobstrução dos . 
can:ús que ligam as lagoas "Norte e 

· "Manguaba", no Estado de Alagôas, 
inclusive a assinatura de um acôrdo 
Pntre. os Govêrnos da União e do Es., 
t?.do, para execuçãq e conservação das 
obras. 

Discussão única da indicação núme~ . 
ro 29-A, de 1946, que p·ropõe seja dP.sa
provado pela Assembléia Constituinte 
o ato do Poder Executivo baixando 
t;m Decreto-lei -contra o direito de 
greve; e sejam pedidas .informaçõ~s 

sô)Jre os motivos da presença dos 
agentes · da Ordem Política e ·Sochl 
n::-.s assembléias dos Sindtcatos. 
Dis~ussão única da indicação núme

ro 37-A, de 1946, que indica ·seja su
gerida ao Poder Executivo a transfe
rência do . a.cervo ·de "A Nóite" para. 
o In.stit'uto Nacional do Livro, e aboll
ç,ão .imediata dos impostos que gra.:. 
vam a importação do ·uvro estrangei-
ro. 
· Discussão única da indicação núme- · 

ro. 44-A, de 1946, sugerindo ao Po
der EJ{ecutivo providências para p;1 4 

g;:tme:!.1to imediato de indeniz:lções de·· 
vidas às famílias das vítimas do de
sastre ferroviário, oconido em Ser
gipe no dia 13 de MRrço p. p. 

Discussão única do requerimento 
n.0 71, de' 19-'!G, solicitando informà
ções ao Poder E;~ecutivo, com a. ll1á.:. 
xima urgência, sôbre as despesas rea
lizadas até agora pelo Instituto Na
cional dó Sal com o pessoal e a in$.:. 
tal::l.ção do sau escritório, inclusive 
da DirGtori:i ela fábrica ·da Compa
nhia Nacional de Alcalis, ·no E:-;l·acto 
do Rio. • 

Discus2ão única do requerimento 
n~0 20, · de 1946. solicitando a . inter
ferência da Mesa da Assembléia jun
to . ao Ministério da Viação e .Qbr!lS 
PúbHcas, por meio de ofício, suge
rindo seja notificada a Leopoldina. 
Railw~.y, encarecendo-se a . necessi .. 
dade de eletrificação de sua · ferrá .. 
via, com a possível urgência . . 

Discussão única do requerill'eilto 
n.0 66, de 194.6, que solicita.· ao Po
der Executivo informáções sôbre o 
montante das isenções de direitos 
adu~,neiros concedidas entre MarÇo 
ele 1938 e Outubro de 1945, incltisí
ve as que o foram baseadas no ar- · 
tigo 107, . do Decreto-lei n.0 300. de 
24 de Fevereiro de 1938. 

Discussão única .. do requerizpento· 
n.0 91, de 1946, solicitando seJa in
formado pelo Poder ExecutiVo o an• 
damento da construção da Estrada. 
de Ferro · de Mossoró; o material de 
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qW! esta dispõe; despesas com seus 
funcionários e .operários·; se o Go~ 

vêrno teDl recebido reclamações con-
uâ a sua administração. · 

Deixaram de tomparecer 47 Se 
nhores Representantes: 

· Partido Social De?nÓcrático 

A.\nazonas: 
Cosme, Ferreira, 

Pará: 
C3.rlos Nogueira. 

4 

. Maranhã:o: 
.Afonso 'Matos. 

' ·Ceará: 
Frota Gentil. 
Almeida· Mor..te. 
Osva1d.o Stuiiart. 

Rio Grande do Norte: 
4 . 

José va.rela · 

Paraiba: 
Sâmuel Duarte. 

Pernarnbuco: 
Novais . Filho. 

Alagoas:. 
Lauro Montenc.gro. 

. Bahia: .· 
Fróis da Mota. 

Espírito Santo: 
· H,enrique . de Novais. 
Ari Viana . 

. Minas Gerais: . 
· Juscelfuo Kubit~chék. 
Rodrigues seabra. 
I osé Alkmim. 
:RQclrigues Pereira. 
Miltón Prates. 

' . 

. São P.aulo: 
Cirilo · JúniÇ>r •. 
Gófredo Teles. 
s 'ampáio ·vida!. 
Alves ·palma. 

. J{onório Monte-iro. 

· Ps.ranâ: 
João Àguiar. 
Roberto Olas~er. 

Santa Catarina: 
Aderbal Silva. 

· Aftamiro Guimarães. 

Rio Grande do Sul: 
Brochado da Rocha. 
Batista LuzarQ.o. 
Glicério Alves. · 

União Democrática Nacionat ·. 

.Ceará: 
Alemc~r Araripe. 

Bahia: 
·N ~stor . Duarte; 
Alberico Fraga. 

Distl'ito .Federal: 
EÚclldes Flgtleiredo, 

São Paulo; 

Romeu :Lô·urenção. 

Partido Trabqlhista Brasileiro 

Distrito . Federal: 

G~~gel ·do Amaral. 
Antôniq Silva. 

Rip, de Janeiro: 
·N~clardo Mata. 

Minas Gere,is: 
Ezequiel Mende~. 

São P~ulo: 
Eusébio Rocha, 

Pf!,rtido éomunist~ do Brasil 

Rio Grande do Sul: 

'l'rlfi'no Co:'Teia. 

Partid-o . Repubz.tcano . . . . 

Mina.S Gerais: 

Mário Bra11t. 
·, 

Partido ·Pol]ular S'ndicaUsta 

Ceàrá: 

Olavo Oliveira. 
João. Adeodato. 

Bahja: 

Teódulo Albuquerque. 

Pa1'tido Repub!ica.no Proaresssfsta 
. > ' 

São Paulo: . 
Campós ·Verga!. 

Levanta-se a sessão as- 18 h o nu. 



60.~ Sessão em 10 de Maio de. 1946 
Presidêncicr, do SenhD'r Melo Viana. Presi~'entQ. 

As 14 horas compa;,-ecem os Senha• 
res: 

Partido Soc4f,l J)eJnO<:.r"tic:o 

Acre: 

Castelo . B1·auco. 
Hugo Carneiro •. 

Amazonas: 

Leopoldo Peres. 
Pereira da Silva. 

Pará: 

Nélson Po.rijós. 
João Botelho. 

Maranhão: 

Crepori Fra.nco. 
Pia ui: 

Areia Leão. 

Rio Grande do Nortp,: 
Valfredo Gurgel. 

Pernambuco: 

.Gercino Pontes, 
O~valdo Lima. 

Alagoas: · 

. Góes Monteiro. 
Medeiro~ Neto. 

Sergipe: 

Leite Neto: · 

Bahia: 

Lauro de Freitas~ 
Regis Pacheco . 
Negreiros Falcão. 
Altamirando Requião. 
Fróis da Meta. 

Espú·ito Santo• 

Ari Viana. 
Eurico Sales. 
Alvaro .Castelo. 

Distrito Federal: 

José Fontes Romero. 

Rio de Janeiro:. 

Alfredo Neves. 
Carlos . Pinto. 
Bastos Tavares. · 
Acúrcio Tôrres. 

Minas Gerais:. 

Levindo . Coelho. · 
Melo Viana. 
Bias Fortes. 
Duque de Mesquita •. 
Israel Pinheiro. 
Cristiano Machado. 
Olinto Fonseca, 
Alfredo Sá. 

São Paulo: 

João ~bdala, 

Goiás: 

Pedro Ludovico. 
João d'Abreu. 
Guilherme Xavier • 

Mato Grosso: 

Argemiro Fialho. 

Paraná: 

Lauro Lopes. 

Santa Catarina.! 

Orlando Brasil. . 
Roberto Grossemba.cher. 
Hans Jordan. 



Rio Grand~ do Sul: 

· Gaston Englert. 
Teodomiro Fonseca. 
Daniel Faraco. 
Manuel Duarte. 
Bitencourt . Azambuja. 
Nicolau Vergueiro. 
Mérciõ Teixeira • . 

·União Democrática Nacional 

Amazonas: · 

Severiano Nunes. 

Maranhão; 
. ·· 

· Antenór Bogéia. 

Piauí: · 

Ma tias Olímpio. 
José . Cândido. 
Adelmàr Rocha. 
Coelho Rc;>drigues • . 

Ceàr~: 

'Plínio Pompeu. 
Pernandes Távora. 
Paulo Sarasate. 
Egberto Rodrigues. 
José 'de Borba. 
Leão Sampaio. 

·Rio Grande do Norte: 

Alu~ _: ::> Alves. 
:Paraíba: 

João Agripino. · 
Plínio . Lemos. · 

Alagoas:· 

Mário Gomes. · 

Sergipe: 

Heribaldo Vieirn.. 

Bahia: 

Aloísio- de Carvalho. 
Jurací lY.Lagalhães . 
!llanuel ·Novaes. 
João Mendes. 
HÚi Santos. 

DiStrito Federal: 

Euclides Figueireclo. 
Jurandir Pil;es. 

Rio de Janeiro: 

Soares Filho. 
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Minas Gerais: . 

José · Bonifácio. 
Lopes Cançado, 

são .Paulo. 

Plínio Barreto. 
Toledo Piza. 
Aureliano Leite. · 

Goiás: 

Domingos Velasco, _ 
J ales Machado. 

· Pai·aná: 

Eras to Gaertner • 

Santa Catarina: 

Tomás Fontes. 

·Rio Grande do Sul: 

:F'lores da .. Cunha. · 

Par-tido Trabalhista Br·asileiro 

Amazonas: 

· Leppol~ô ·.Neves. 

Distrito Federal: Rui Almeida. · 

. Minas Gerais: 

Leri · Santos. 
Ezequiel Mendes . . 

São Paulo: 

Guaraoi Silveira, 

Paraná: 

Melo Br~ga. 

Partido Coinunist·a do B1;a8il. 

. Bahia: 

Carios Marighéla: 

Distrito ~ Federal: 

Bo.tista Neto. 

Rio de Janeiro: 

Cls.udino Silva. · 
Alcides Sabença. · 

São Paülo: 

José Crispim. 
Jorge .Ama. do • . 
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Partido Republicano 

Maranhão: 

Lino Machado. 

Sergipe: 

Amando J<1ontes. 

: · MÚ1às Gerais: 

Jaci Figueiredo~ 

sêo Paulo: 
J 

Altino: Arantes. 

Paraná: 

Mun?oz da Rocha. 

. Part~do Populàr Si-ndicalista 

Ceará: 

·. Stêtiio Gomes. 

Ptirtido · Republic~mo . _Proa1·zssista 

~ió . Grande . do N ort·:l: 

Café Filho. 

São Paulo: 

Campos Verga!. 

Partido Libertador 

·Rio Grànde do · Sul: 

Raul Pila. · 

O SR. PRESIDENTE - Achando· 
se ·presentes. 107· Senhores ·Repr-esen
tantes, declaro aberta. a ·sessão. 

.F~.;a-Se à leitw·a da ata da ses~ 

são an!terior. · · 

O SR. HUGO CARNEIRO (1.0 Su
plente~ servindo como 2.0 Secretá

. rio), procede à ·leitura da ata. · 

·o SR •. PRESIDENTE ·- Em dis-, . . 

cussão a ata. 
O SR. RUI SANTOS - Sr. Pre- . 

zidente, peço a palavra sôbre a a ta. 

, O SR. PRESIDENTE ~ Tem a pa-
lavra o nobre R-epresentant~. ·. 

O SR. RUI SANTOS C- ôbre a atá) 
- Desejo fazer ligeiras retificações à 
ata de nossos trabalhos de ontem. 

Quando, com a palavra, . o· ilustre 
Deputado, Sr. Vieira de. Melo, decla
rou que -eu era Redator . Chefe do 

"Estado da Bahia", respondi que, com 
muita honra para mim, era apenas 
um redator dêsse jornal. 

Mais adiante, tive· oportünidade ·de 
dar um aparte àquele nobre .colega, 
para explicar a prisão do dlgno Depu- · 
t a do Sr. Nélson de Sousa Sampaio, 

. aparte que foi publicado dando a en-· 
t ender que o ilustre baiano dissera que 
fazia um ·confronto entre Napoleão e 
o General Pinto Alefxo . 
. Não foi isso, absolutamente, . que 

ocorreu. -O Sr. Nélson Sampaio fêz 
UB.l confronto entre Napole'áo, autor 
do Código Napoleônico, e o Napoleão 
guerreiro. Foi o que, na· verdade, se 
verificou, e, como já disse, não consta 
assim do meu apart~. (Muito bem,). 

O · SR. JURANDIR PIRES - Se· 
nhCJr Presidente, peçc a palavra, sô· 
bre a ata. 

· O SR. PRESIDENTE - Tem 1. 
palavra · o ~obre Representante. 

. O SR. JURANDIR PIRES (sôbre lZ 
ata) - Eu deveria estar na tribuna, 
agora, Sr. Presidente, para retificar a 
ata, mas co~o não recebi' a tempo ç 
"Oiário da Assembléia", não o posso 
fazer quanto ao discurso por mim 
pronunciado. Justifica-se, entretanto, 
minha presença na tribuna, neste mo
mento, para solicitar a atenção . de 
V. Ex.a, Sr. Presidente, o_ que faço 
mais uma vez, no sentido de que o · 
"Diário" desta Casa não coptinue a 

· 'ser entregue com o atrazo de 48 horas, 
como vem acontecendo, o que impede 
se possa tomár conheCimento da · pu. 
blicação, com . tempo suficiente p ã:ra 
pedir qualquer retificação no moment o 
oportuno. <Muitt) bem) • · 

O SR. PRESif>ENTE - Devo in
formar ao ilustre Representante qu~ · 
a Mesa· já tem procurado determinar 
providências, a-fim-de qtie a entrega 
do "Diârio da Assembléia" se faça. 

. sem qualquer tardança. Já se diri .. 

. giu niesmo, nesse sentido, à Imprens~ 
Nacional, e esta atribuiu a demora _ à. 
Repartição dos C()rreios e Telégra- . 
fos-. A Mesa, então, se dirigiu ao Di· 
ret or dos Correios, e êste, em ofício, 

.info_rmou .que o atraio, para a en· 
trega da publicação, era devido à hora 
em que a recebe ·da. Imprensa, já, 
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quando, muitas vêzes, os encarregados · 
da distribuição se encm~tram em ser
viço, na . rua. A Mesa, entendendo-se 
novamente com a Imprensa Nacional, 
enviou-lhe cópia do ofício do Sl'. Di .. 
retor dos Correios e Telégrafos, en
car~endo, mais uma vez, a necessida
de de ser ·imediatamente sanado o mal, 
adiantando que, se qualquer providên
cia se fizesse inclispensá vel, junto ao 

· Govérno, a Mesa estaria pronta a en
caminhá-la. .:"~. Mesa, pois, está aguar
dando a resposta do Sr. Difetor da 
Imprensa Nacional, a-fim-de que · o 
inccnveniente apontado pelo ilustre 
Representante seja, finalmente, remo
vido. 

O SR. JURANDIR PIRES - Muito 
ag.radecido a V. ·Ex. a, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Espero, as
sim, fique o assunto resolvido dentro 
em breve, e satisfatoriamente, porque 
recla}.llações de outros nobi'es colegas , 
já se têm feito sentir, a começar por 
mim · mesmo, que já tenho recebido 
cem atrazo o "Diál'io de Ass-embléia." 

·O SR. ALTL1\TO A.."qANTES - Sr. 
Presidente, . peço a pa1avrh., sõbre a 
ata. 

C SR. P~ESIDENTE....:.... Tem a pa
lavra o nobre Representante. 

O SR . . ALTINO ARANTES (sôbre 
a ata) - Levo ao conhecimento de V. 
Ex.r•, Sr. Presidente, que o meu dis
curso, ontem proferido, saiu publica
do no Diário da Assembléia com aJgn
mas _incorreções. Não dispus de. tem
po, todavia, para fazer a revisão to-. 
tal; mas, uma vez essa concluída, 
tcmarei a liberc1ade-. de enviá-lo tt 
:: .~e;;a, a fim d-e· que, remetido à Taq·..:i· 
g-·: fia. SBja r::·o...-!dc~4ciada stm repu-~ 

L;caçãc. 

O SR. PRESIDENTE- O ilustre Re
presentante por São Paulo será aten
clido tão logo envie o s-: ü discurso à 
Mesa. · 

O SR. PRESIDENTE - Não haven
clo mais quem peça a palavra sôbl'e 
a ata, encerro a sua discussão e vou 
submetê-la a votos. (Pausa.) 

. ' 

Está aprovac~. 

P assa-se à leitura do· expediente. 

' 
O SR. LAURO. LOPES (2.0 Secre .. 

tário servind.o como 1.0 ) procede à lei .. 
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegrama: 

"Exmo. Sr. Dr. Fe·rnando M~lo 
Viana D. :0. Presidente da Asseml)léja 
Constituinte, -· Aéusando . o reeebi
mento de seu telegrama de 4 do cor
rente, agradeço a V-. Ex.a a comuni
chcão de haver a Colenda Assembléia . 
N~~ional Constituinte votado unânime
mente a moção, dêle constante de con
gratulações com o Govêrno pela ex
tinção do jôgo · no país. Essa nobre 
atitude, além, de prestigiar a ação go
vernamental na salvaguarda dos mais 
altos interêsses da -nacionalidaê.e, é 
o testemunho vivo, q~e folgo em sali
entar, ·do sentimento patriótico que 
anima os egrégios representantes do 
pc·vo brasileiro no desempenho do hon
roso mandaio clêle recebido . .- Eurico 
G. Dutra. 

Inteirado. 

PARECER N;o 7, DE: 1946 

Concede licença, por ao· dias~ t:t 

contar de 15 de maio corrente, ao 
Sr. Representante Stenio Gomes 
da Silva, do Partido Popular Sin
dicalista. 

A Comissão de Polícia f oi pres~nte 
o requerimento em que o Deputado 
Stenio Gomes da Silva, do Partido Po- · 
pulàr Sindicalista, seção do Ceará, pe
de llicença pelo prazo de . 60 · dias a 
contar de 15 de maio corrente. A 
Comissão opina no sentido · de defe
rimento, devendq ser convocal).o o pri
meiro suplente, se o plenário apro-

. v ar êste parecer. 

Em 10 de maio de 1946. - Fernàn
clo de lYiello Vianna, Presidente 
Georgino Avelino, 1.0 Secretário 
Lauro Lopes7 2.0 Sec!·etãrio - B-u.i Al .. 
1neida, 3.0 Sooretário -- Hugo Carnei
TO, 4.0 Secretál'io. 
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BE~UÉRI:MEl>;"'TO N.o 125, DE 1946 

Solicita ao Poder Exec'l.ltivo in
torr.nações sôbre as d~spesas reaw 
lizadas pela Prefei1:ura elo Distrito 
Federal com as obras da Aveni
da Getúlio Va1·aas; quantos resi
dentes, comerciantes e industriais 
foram deslocados; se lhes foi pa.ga 
indenização; em quanto é estima,
àa a despêsa geral de cónstruçCw, 
·etc. · 

R3queiro que sejai:n solicitadas, do 
Poder Executivo as informaÇões se-
guintes:· ·. . . · 

i ·- Quanto dispendeu a Prefeitu!a 
do Distrito Federal com a aoer;Jura Cia · 
Av~11:cta. Presidente Vargas calculados 
os trabaihos executados e as d·zsapm-
priaçõzs? · . · 
li - Quantos residentes, comer

ciantes e industri::tis, ·foram desiocR
dos . dos · ptéqios demolidos na ex~- · 

cl,lção da Avenida? A tôdas essas pes
sdas foi paga indenização? 

ni .,.-. Em quanto é estimada a de::; .. 
pêsa gera! . de construção . e qual o 
cômputo da venda dos terrenos desa • · 
propriados ? 

IV - Mantem a Prefeitura do Dís
tr:to Federsl: apesar d~ crise 1e hn
bitaçõ-zs da hora presente, o propósito 
de abertUra da Avenida DiagoneJ, do 
Largo' da Dapa à Praça d~ República} 
compreendendo a demolição de gr~m
de · núme1•o de .casas residenciats de 
casas de comércio e ind~stria, e a tê de 
teatros? 
· V - Não considera o Govêrno àdi_á~ 

. vcis, até que se normalize a situação, 
· essas obras de desenvolvimento da me
trópole? 

$f!.la das Sessécs, em 10··5-1946. -
Café Filho. 

--:- A imprimir. 

INDICAÇÃO N.0 58-A, DE 1946 

Sugere ao Poder Executivo a 
conclus_ão- do primeiro trecho . da 
rodovia "Transbrasilíana" em 
Goiás, e a continuação da aber
twra dessa via de comunicação 

. através tlo vale flo Tocantins. 

'O niais imperioso problema de nosso 
país para debelar a crise econômica 

em que nos debatemos, é o . problema. 
de transporte. Não basta . p~oduzir; é 
mistér propiciar o esco.~mento da 
produç~o para .os rnerca~os consunü
dores. De maneira que abrir estradas 
deve constituir ab.:;orvente. preocupa
ção dos governos. Está verificado que 
para. povoar e tornar· produtora . uma 
zona, o melhor processo é servi-la de 
meios de transporte. E neste particular 
está ainda pouco aqu.J.nhoado o in
terior dos E-stados, principalmente dos 
Estados centrais: Goiás, ·Mato Grosso, 
Minas Gerais· e Am~;~,zonas. Na indicação . 
n.o 58, está sobeja . e claramente j~t1-
fic3ido · seu objetivo por seus ilustres 
s::gnatários. E inteiramente de acôfdo 
com seus funtdamentos e com sU:a 
finali:da.de, a Ccni1ssão de Estudo das 
Indi-cacões é de parecer que seja . le· 
va-do ào Poder Executivo a sugestão 
nela co-ntida. 

Sala das Comissõ~s da Assenibléia 
Constituinte, em· 10 de maio de 1946. 
-:. Alj1·eda Sá, Presidente e Relator. 
- Novais Filho. - Segadas Vianna. 

Sampaio Vicial. Jorge Amado. 
Gabriel Passos. 

Indicação n.0 58, de 1946, a que $e 

refere o Parecer: ' 

Requeremos, pqr intermédio da Mesa. 
da Assembléia, sejam feitas as seguin~ 
tes sugestões ao Poder Executivo: 

a) · concl-usão, no mais curto prazo 
possível, do primeiro trecho · da. rodo .. 
via "Transbrasiliana", constituído pela 
ligação Anápolis .. Corumbá - Niquelân
dia, no Estado de Goiás, o qúal iá se 
e)1.contra em adiantado estado de cons
trução; 

b) · continuação dos trabalhns de 
abertura dessa ·grande via de --comuni
cação, que ligará o norte ao sul do 
país através do vale do Tocantins, cujo 
traçado, feito por técnicos de compro
vada competência, já se acha üicltü· 
do no pla1w rodoviário na.cional. · · · 

Justificação · 

Desne~essário é encarec;~r as vanta
g(ms da ligação, pelo centro, do norte 
com o sul do pais, pois que essas vàn• 
t~gens ressalta-m~ a tôda luz, aos olhO-li 
ele quem quer que medite sôbre os nó:-
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MS grandes problemas econômicos, es
tratégicos e mesmo sociais. 

As dificuldades que experimentamos 
·recentemente, e ainda hoje, no to
cante ao abastecimento dcs Est8.dos 
do sul e do centro do país de .;ai e 
açúcar, por motivo da suspen6âo do 
tráfego marítimo, provocado peh . 
guerra submarina, constituem o~·cvr~ 

suficiente ·da neceEsidade da ab'3~tura 
de vias terrestres de comunica.çõe3 que 
nrticulem as diversas regiões urasi
leiras. 

A ligação Anápolis-Corumbá-Niqne
lând;a representa .a primeira etapa da 
gtande arti!ria que ligará futuramente 
Belém do Pará a · Santana do Li\;ra
mento, no Rio Grande do Sul, atra
vés do vaie do. Tccantins, conforme 
consta do plano ·rudoviári-o nacioni:J. 
· A' partir da cidade goiana do f»~mce, 

a navegação dêsse caudaloso rio é fel
ta por .meio. de emb3-rcações ligeiras. 
Nas épocas chuvcsas, tais embarca
ções s~bem até a fóz -do Tocantirls, 
·situada a pequena distância da cidade 
dC;. Niquelândia, porito termtn~J do 
primeiro trecho, cujos trabalhos 1JA. 
vão muito adeantados, ficando assim, 
uma· vez terminada a construção dês

1

se 
,primeiro trecho, a cidade de AnápoÚs. 
sér\rida . pé-la Estrs..da C:t Ferro Goiás, 
em comunicação direta com· Bslém do 

'· . . I 

Par_á, . o que r-ep:re~e-pts. uma _ ligaç~.~o. 
e;mbora ainda · preczria, do norte lto 
país com o sul.-
~ · Cumpre acentuar que a -ligação de 
Niquelândia cem o · 'i"vcantins é de 
tal maneira fácil, que, no período 
P.gudo da . guerra, quando grande e.~ r a 
a ; procura do cristal da rocha, 3\ita 
matéria .. prima era transportada, ela 
,:eferida cidade até às margens -·~o 
,Tpc_antizinho, em . caminhão, peJas ~::s 

tradas_ de tropas e boiadas, o que evt
_dynci~ as ótimas condições do terreno 
para. a con~trução e conservação de 
uma rodovia de primeil·a clatse. 

o._· maior óbice à ligação do no~'te 

ao sul do pais, ·cortando o Estado ti e 
Goiás, que é o caminho mais curtq e, 
portat1to, o mais indicado, é constituí
do pelo grande espigão divisor ela;, 
águas entre as vertentes amazônica e 
platina. A estrada Anápolis- GorUh1-
bá- Niquelândia, está porém vencendo 
êsse obstáculo ·e a-tingindo o amplo 

ta.boleiro que se ~stende . até Nique- · 
lándia. 
. Outra dificuldade à ligação referida 
é oposta pelo. Maranhão, nome do ':i.\1-
cantins em sua mais alta cabeceira, 
e que é atravessado pela estrada em 
fóco. Também esút dificuldade será 
superada pela ponte já ém consti.·u
ç&o · ~ôbre êsse rio, a qual . porá São 
Paulo, o Triângulo Mineiro e . o sul 
de Goiás em comunicação com o nm:
te Goiano e a parte navegável do 
Tocantins. 
: Posta €m evidência a vantagem da 
estrada em aprêço, no tocante ' à li
gação norte sul do p:1ís, cumpre c:r.a.: 
n!tnar se ·as possibilidades econômicas 
da região servida pelo trecho em cons
trução· compensará a sua conclusão. 
. Deixando de parte o grande 11alor 
edratégico· dessa via que, por si só, 
justificaria essa conclusão, focalisà
remos em rápidas palavras, os ime:n
suráveis benefícios que tre,rá para o 
:País, sob o aspecto do desenvolvi
mento da economia nacional. 

A sua construção possibilitará a ex
J;!c:::z..;;to das enormes riquesas .mine· 

· rais do setenttião goiano, éomo D ní
quel, o · ouro, o cristal de rocha, o co
balto, o rútilo,. a mica, o salitre, etc. 
Mas não é só: as possibilidades agri- · 
colas da zona .. são extraordinárias. · A 
partir de Anápcilis, são encontradas 
terras de 'grande fertilidade e apro
priadas . para : ·o cultivo ·do trigo, 
<Chapada dos Veadeiros) do café, do 
arroz, do feijão, do milho, . do algo
dão, dó fumo, da ·cana de açúcar e 
ct~ plantas têstéis . A partir do lugar 
denominado "Mata do . Saloubó'' co
meça~ as intermináveis florestas de . 
côco bab3.ssú e· indaiá. Abundam 
ainda na região as plantas medici
nais e as madeiras de lei~ podr:mdo 
ser citadas· entre-·outras, a aroeira, a. 
peroba, o cedro, o bálsamo, O' angico, 
o jacarandá e o ipê.-

Tão ferazes são . as terras ali, que 
um , lit!·o de arroz de planta chega 
a produzir novecentos e s.tê n1il litros 
ele' colhei ta. 
. Os campos imensos e cobertos de 
rka,s ps.r.~agens naturais prestam-se 
l3,dmiràvelmente ao desenvolvimanto 
da pecuaria já grandemente desenvol .. 
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vida na região, sendo rarás as epizo
otias que atacam os rebanhos. 

Todô êsse enorme potencial eco
nômico será mobilizado com a aber
tura da rodovia a que nos estamos 

. referindo. 
Sem embargo do seu grande valor 

ec0nômico e estratégico, propala-se 
que ·a sua construção está sob amea
ça de ser paralizada. ·. 

Se· tal acontec:er · além do · imper~ 
doável êrro que essa paralizaçáo re
presentará para a economia nacional 
_..:.. pois a ninguém mais .é lícito igtlO
rar que o maior e mais deci.sivo pa:~so 
a ser dado para a solução do nos3o 
.problema econômico consiste ·.no· ·de
senvolvimento dos transportes - a-car
retará a medida vultoso 'prejuízo ·oara 
os cofres da Nação, lima vez ~que 
cêrca de· .doze milhões de cruzairos 
foram já dispendidos com a aquisição 
do maquinário e outros materiais e 
~onstrução do trecho bastante exte::1.so 
já concluído. Parallzada a construcão 
tudo se perderá. · ' • · ' 

À situação econômica do .Brasil, e, 
po-is, sem. dúvida, grave, zrkais grave 
mesmo d.o que a si-tuação· financeira. 
·E para resolvê-la é indispensável jus-

, . tamente que ·se abram vias de acesso 
para. o interior, ~ fim ele que.· possa 
ser feita . a.. valorização do. elemento 
humano e a sua ·fixação · nos campos, 
condição sine qua non . para o. incen
. tivo e aumento ·da· pr.odução nacional. 
Não é, .porém, paralizando obras como 
·a focalizada, que se atingirá êsse de
sideTato. As que de·vem .ser suspensas 
são as suntuárias e sem valor:. eco· 
nômico. 

Um dos erros mais . correntios no 
Brasil . tem sido o da falta , de conti
nuidade administrativa, que se m3.ni· 
festa sobretudo. em relação aos em
. preendimen~os de grande vulto e de 
preponderante interêsse para. a co~e-

tivldàde. 
· :tsse mal precisa ser erradicado. 
De mister se torna o abandono do 

imediatismo em matéria de adminis
tração. . Os grandes empreendimentos, , 
de conclusão naturalmente demóraüa 
são precisamente os que maiores so
mas .de beneficios· hão de trazer ao 
Pais~ 

Sendo . a "Transbrasmai'ia" obra. 
dessa natureza, apelamos para ú Go
vêrno da República no sentido de que 
não seja paralizada a sua construção, 
mas,, ao contrário, acelerada e con
cluída dentro do mais curto prazi:> 
possível. 

Sala das Séssões, 30 de abril de 1946. 
- Pedro Ludovico. -Dario Cardoso. 
- ·Guilherme Xavier. - Galena Pa-
ranhos. 

- A imprimir. ;"· 

INDICAÇÃO ~. 0 67, DE 1946 

Sugere .ao Pocler ExecutiVo tt 
construção de linhas telegráficas 
em vários municípios do . Estado · 

I da Bahia; o fechamento dos cir
cuitos telegráficos de Rio N ovo..,Ita
p·ira e Úapetinga-Itabuna; e es
tudo de .linhas ·telegráficas entre 
Canavieiras e Cairú, no mesmo Es
tado. 

R2q·ueiro seja sugerido ao Poder 
Executivo através da Assémbléi~ Cons
tituinte, e por intermédio do Ministé
rio da Viação o seguinte: 

1. Construção no Estado ·da Bahia, 
das lLTlhas telegráficas ligando Livra· 
menta a Paramirim, Chique-Chique a. 
Santo Inárvio, Lapa a Riacho de San
tana, Bàixa Grande a Ipirá; São Mi
·g .. el · ~. Amargosa. Casa. Nova e Santa 
Sé, · Morpará a Brotas, Djalma Dutra 
Cantiga Poções) a Igua~ e Ibicuí, Jar
dinópolis a Oliveira ·de . Brejinhos, Es
planada . a Conde, Condeuba a · Ca.n
deal, e Belmonte a Pedra Branca, tô· 
das já projetadas e orÇadas. ' 

2. · Fechamento dos. circtútos tele
gráficos de Rio Novo..:Itapira, passan
d'o por Barra do Rocha e Dois Irmãos 
e de Itapetinga-ItabuDa, ligando Pa
lestina, It2mirim e Itap:ui. 

3. Estudq das linhas telegráficas, 
entre Canavieiras, Vargito-Potiraguá, 
Itapetlnga-Ma.caraní, Amai·gosa-:Bre
jQ.es e Taperoá-Cairú. 

Justificação 

A conferência tecém pronunciada. 
pelo eminente Ministro da Viação n& 
Comissão Pa1·lamentar de Inquérito. 
deu-nos urna. idéia clara do estado das 
comunicações · brasileiras em geral. No 



$etl amplo relato abordoil s. Ex.n os 
problema,.s dos Correios e Telégrafos e 
salientou as providêndas já tomadas 
pad"a reparação de 1

' tôdas as linhas te-
legráficas". · 

Omitiu, todavia S. Ex. a, devido cer
tamente à multiplicidade da matéria 
exposta, as medidas já adotadas em · 
relação ao programa de construção 
de novas linhas. · 

E' evidente, sem dúvida, a necessida..: 
de de ampliação da rêde teleg-ráfica 
nadon~l, visando a instalação de tele
grafo em tôdas as sédes municipais e 
localidades prósperas do Pais. Existe 
incontestàvelmente, tun número imen
so de cidades e. vilas brasileiras onde 
o telégrafo precisa ser instalado. Na 
Bahia o exemplo é flagran:te. Daí o 
motivo do presente req\1e1·imento que 
abrange várias· cidades e vilas do in
terior be.iano, ainda não beneficiads.s 
com o telégrafo e quase tôdas sédes 
municipais e cent:.os de grandes ati-

. vidades produtoras. ' 
Dispenso-me de . encarecer a signifi

cação de ·tais melhoramentos para o 
:interior, .onde o comércio, lavoura e 
pecuária, encaminham seus negócios 
através dos fios telegráficos. Pa,ra 
ilustração do pedido, clecla:r9 à-penas 
que algumas das linhas pleiteadas, ti~ 
veram . suas construções autorizadas 
pelo Departamento dos Correios e Te .. 
légra.fos, hé c~rca de 10 anos. · 

Recordo que em 1937, o primeiro si
natário, então Deputado Federal, obte
ve com o de:cidido apoio do ex-Gover
nador Jura.ci Magalhães, as verbás e 
materiais destinados às linhas de Pa
ramírim, Santo Inácio, Riacho de 
Su.ntana, Ipirá e Candeal. A Diretoria 
Regional da Bahia recebeu os recursos 
mencionados . um tanto tardiamente e 
quando se propôs aplicá-los, irrompeu 
o golpe de Novembro, que a impossibi- . 
lüou de atacar as obras. 

Naq1Jela ocasião, aos Prefeituras ha .. 
viam OÍ'=recido posteação gratuita 'ao 
Govêrno Federal e colocaram-na à 
margem das picadas, também abe1·ta. 
às custas .do erário mlUlicipal. os pos
tos, de certo, apodreceram de tanto 
esperar que os aproveitasse e o fato · 
é que até hoje, quase dez anos decorri
cios, nenhuma daquela1<.> cidades possui 

o seu telégra!·o. ~m um Estado da. 
extenEão territcrü:.l da. ....,ahia, o telé• 
grafo tent C2.pital impo~tância no SeU 
sistema de comunicações. 

Os itens I, II e III dêste requeri .. 
menta, comprovam exubérantemeri~e 

quão esquecida ficou. a Bahia no t~- · 
cante às comuni·~ações telegráficas, a 
partir de 1937. 

Basta citar que no espaço · de oilio 
anos, ·apenas 'foi construída a de Cí
cero Dantas·Geremoabo, com 66 
quilômetros de extensão, outra de 9 
quilômetros em Caravelas e uma de 5 
em Cruz dás Almas. Se se tivesse .;;ç
guido o programa anterior, talvez ~ 
esta altura, todos os municipios ba
hianos possufssem telégrafo. 
· No entanto, inúmeros são os que 

não o possuem, haja visto, 6 presente 
.requerimento~ E aqui não estão in
cluídos todos. Refiro-me apenas aos 
centros mais importantes e que pelg 
seu progresso, não pode, o Go·•iêrno 
Federal deixar de · construir suas li" 
nhas, imediatamente; 

As do Item I, estão projetadas. 
As do Item II representam o fecha .. 

menta de· circuitos da mais alta con
veniência p~ra .··a eficiência dos servi
ços telegráficos no interior baiano, 
alêm de beneficiarem, vilas como · Pa.
lestina, Itapui, Bai-ra do Rocha e . Do.í.:; 
Irmãos, em cuja's terras viceja a. mais 
florescente lavoura do Estado. 

As do Item III são ~idades e vila3 
que há muito pleiteam. telégrafo, sem 
que até o momento, nem siquer as li
nhas tenham sido proJetadas·. 

A vista dêstes a1•gumentós, confio 
pois que o Exmo. Senhor Ministro da .· 
Viação volva sua atenção para tão 
palpitante . problema e autorize ·o se .. 
11hor Diretor dos Córreios e Telégra
fos a construir na B·ahia, no ano cor
rente, ao menos as já projetadas li· 
nhas, ficando as demais para os ano,::; 
seguintes. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1946. 
· -- Mamtel Novais . ..:.... Juracy Maga~ 

lllães. - Rafael Cincúrá. - Dantas 
J-únior. - Clemente Mariani. - Rui 
Santos. - Aloísio õ~ Carvalho~ 

A ImPrimir,· 



O Stt. PRESIDENTE - Esta finda 
a leitura do expediente. 

Conti,nua com a palavra o Sr. Vieira 
ele Melo,, co~fcrme solicitação feita na 
sesEão de ontem. · 

O SR. VIEIRA DE MELO - (Lê o 
seguinte discurso) - Si·. Presidente. 
Srs. Constituintes: Dôa a quem do3t: 
~•grade a quem agra;dru·, eu hei de 
pros~eguir aqt+i nas mirihas considera
ções em tôrno da politica baiana. 

Não me fazem .. mansa; aquêles .:tue 
insinuam ou afirmam nfro ser esta 
A~sembléia campo propícjo para a 
análise de ~njunçõ~s político-partidá
rias, por isso que tais :;tt:tudes desv!am 
u. atenção dos Srs. Constituintes dos 
problemas sérios que devemos .encarar 
"' resolver. Cumpre sr:Jientar qu~ e~ta 
Assembléia, Viceralmente poíítica há 
de passar, enquanto não entrar · nr.s · 
~l'ã,l:,a~hos constituc.ionais proprtamen
te ditos·, por esta fase de ajustamento 
polftico, de definição das . vários Gor ~ 

· rerites da opinião públiça. Além do 
mais, não me preccupa, I .està · Casa., 
senão o desejo de nela refletir com a 
mais absoluta fidelidade, o pens:unen
to e os anseios daquêles que para a.r1ui 
me mandi:uam. E, se o assunto que, 
neste momento, mais .preocupl), e afll· 
ge os meus representados e de na1'.n
reza politica, a julgar pelas cc1u~nn;5 

· d.e telegramas e cartas que me çhe
gain · :diàriameúte de todos os recancos 
da Bahia, é de política que devo agcra 
tratar, sem. emba.:-gtJ de que, no mo-

. menta p1;eciso, s~berei trazer a minh o;:, 

modesta ·contribuição aos nossos tra
balhos legislativos. 

. Quando, Sr. Presidente, deixei on .. 
tem esta tribuna, a que volto hoje 
g1·aças à ,liberalidade de Vossa Exce
lência, os · meus dignos adversários 
r:rocuravf\.m a todo custo obstruir a 
minha. oração' a fim de que não me 
fô~se . permitido, em revide aos ata
ques pessoais do ilustre Deputado .Ju~ 
n1Ci Magalhães, proced~r à leiWra de 
etocumentos 1ncontraditáveis, que mos
tram o que. foi o exemplo de· práti~!\ 
democrática oferecido por Sua . Exce
lência ao meu Estado e ao Bi·asil. 

o Sr. Juraci Magalhãe:~ - Não é 
t?Xato. V. Ex. o. comete uma injustiça , 

pois, os seus .adversários o têm ouVido 
com uma paciência beneditina. 

O SR. VIEIRA DE MELO .:.... (Len
do) - Aludia eu à primeil·a das inú-. 
meras e monstruosas violências que· 
pontilharam todo o Govêrno interv.e:n
torial do hoje super-demccrata De?:.~~ 
tado Juraci Ma.galllães, ist..J é , à prisão 
c recolhimento à Penitenciária de 
n!ais de 5'oo estudantes, além do .se
gregamento de vários professôrés da 
Faculdade de Medicina e de · Diret;.> 
(cito aqui nominalmente o Deputado 
Luiz Viana Filho), fato que repercutiu 
dolorosamente até no {)Strangeiro. 

b Sr. Juraci Magalhães - Permt
ta·-me um aparte. V. Exa. não · r,~m 
t!·a~ido fatos novos ao conhecimento 
da Assembléia. Todos os assuntoe ver
sados por V. E:xa.. já o foram nesta 
Casa, e constam dos A.nais Q.o Parl~
men,to . dissolvido pelo ditador a que 
V. Ex a.. serviu. 

O SR. VIEIRA DE MELO- Voss~

Excelência também serv!'t.l ao ditador. 
O Sr. Jua.rici Magalhães - No tenl. ... 

po em qlJ.e marchava pa~·a a. democ~·a
cia, e não quando se orientava pm:a 
o Estado Novo. 

O SR. VIEIRA DE MELO - St::
nhor Presidente·, tenho espírito muito 
liberal e estou di~posto a ouvir. apàr· 
tes, mas ontem fui interrompldo tan~. 

t~s vêzes, , que não pude terminar c 
meu discurso. 

o Sr. Juri:wi Magalhães -V. Exa, . 
ccncedeu o aparte . 

O SR. VIEIRA DE MELO - Cene 
cedi aparte, mas não permiti dis
curso . 

O Sr. J11faci ·Magalhães - E• ttm 
simples aparte que quero dar~ Vos3r 
Ex.ll- está intrigando esta . ·casa eom 
os estudantes da Bahl~ . Acabo rF 

receber telegrama daqueles estuda~l
tes, dizendo qtte vinnam expressar·:m.e 
sua solidarieqade ante a Investida de 
seus adversários, que visam inutihn~n· 
te comprometer a coesã.o da UD.N e 
.tentam igualmente, cr1En e11traves à~ 
medi_das democrãticas do atúal !N -
\·êrno. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Per 
g·unto a V. Ex6• • se os estudantes f:le 
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lioje são os de. ontem, que V. · Ex~. 
prendeu. 

O Sr. Juraci Magalhães - Assinam 
o-telegrama cstüdan tss dd. 82-hia, p.ç:· .. 
tencentes às duas .correntes, que se 
tiiUr?-m para· acabar com a falta <.~? 

. e:::crúpulos cem que o atual Parl:iao 
Sodal Democrático, ~~~ão da B::.hia, 
tem desservido à causa· daquele gc~m-

de e nobre lpstado. • 

O SR. VIEIR.a. DE !\1ELO . - D e·· 
v.olvo a V. Ex3 • os insultos, porq'.le 
mio estou· aqui para in~ultar que.11 
quer que seja. 

O .Sr. Juraci Iv!a.galhães - Não 112 
insulto, absolutamente. V. Ex.a tem 
r .::baixado o prestígio da Bahia 'peran
te a Federação Brasileira. 

0 SR. VIEIRA DE MELO - Ve
r ·no t.rp~tando V. E~:a . dêntró da éti
ca · parlamenta1·; portanto V. Exa . 
tem de ouvir as minhas palav1;as, ')ár
CJ.Ue aqui uso do direito assegur;a.d.:> 3 

todos os :Representantes do ·país. 
O Sr. Dantas _JU?iior - V. Exa. t.err. 

de ouvir a resposta também, é. claro; 
porque- é um dir.etto nosso. 

. . . 
O SR. ·VIEIRA ·DE MELO (lendo) 

~ Quero -tra~r agora· ·à respeitaveJ 
A[;r::mbléia, à pto-pósito do _fato, q 
úepoi~ento autorizado em respeito d '.J 
preclaro lider . da minÓria, Deputado 
Otávio Mangabeira. 'Estava Sua .h;x
celência . exilado na Europa, · de o~ld e 
env~ou ao ór. Aristides Novis, então 
Diretor -da gloriosa faculdade de \!1~ · 
dicina ·da · Bahia, a seguinte carta: 

, "Acabo _de ter nót1cia dos fata.s 
·· aí ocorrido a 22 de . agôsto. ApreS·· 

so-me em testemunhar aos -P . .-ll· 

féssores · e estudantes. vítimas cia 
inorftinável · brutalidade, minha so~ 
lidaric-dáde e ~ilnpalta. ·Foi prí'! ~ 

· ciso que . dewess-emos, à triste Ei·· 
tuação . que atl"avessamos, para 
que a mocidade baiana, herdei::~' -
das tradições de O astro Alves € 

. de Rui B·arbosa, houvesse de p.l· 
gar .na prisão 1 reservada a con ·· 
denado-s; o ci'i.me de ~ (tar vibran .. 
do pe~a . red~nção· de sua Pátl'lrt. 
·sirva-lhe, entretanto de consôlo, 
a dignidade dos mestres que a 
não abandonaram, sofrendo al'
guns a ·mesrila pi:'ova~ão. - P:trl~: 

6 de noven~bro de 1932. (a) Otávio 
1l'I angabeira. " 

· O Sr. JoãO llfendes- V. Exa. per· 
mite um aparte? 

O SR. VIEIRA DE MELO - Com 
ri: ui to prazer._ 

O Sr. João Mendes - Lastimo qu( 
V. Exa., a quem faço a justiça · de 
considerar um moÇo que honra a ;.;ua 
g~r~ção ... 

. O SR. VIEIRA DE MELO- Obri
gado a V. Ex.a. 

O . Sr. João Mendes - •.• veriha 
trazer para esta Casa fatos que não 
interessam, ·de modo n~nhum, aos 
nessas trabalhos ... 

,. 
O SR. VIEIRA DE MELO In-

teres:::am à minha defesa. 
. O St. João Mendes - •.. e que, 

long·e disso, procure trazer . à ·baila 
assuntos definitivamente julgados, 
cçmo é o caso que se estabeleceu na 
Bahia entre as duas correntes hoje 
coligadas. ' 

O SR. VIEIRA DE MELO ·- Estou 
in~teiramente de acôrdo com V. Ex. a. 
o caso foi julgado: mas, p~rgunto a 
V. Ex. a qual foi ·a sentença proferida: 
absolutória ou condenatória, a favor 
oU contra o Sr; Juraci Magalhães? 

o Sr. . Rui Santos - Responde a 
V. Ex:a. a eleição dos Srs. Juraci. Ma
galhães e Oté.vio Mangabeira, os Re
presentantes mais votados no Estado. 

O Sr. J oâo Mendes - Também 
respondo a ' V. Ex. a. A sentença: foi 
absolutMia e SE;U texto ·está na elei· 
ção que deu a esta Assembléia "maio
ria da União Democrática Nacional 

· da Bahia sôbre -o part ido de V. Ex. a.. 
<Palmas.) 

O SR. VIEIRA DE MELO - Não 
estou · falando da União Democrática 
Na,cional, mas a respeito dás práticas 
anti-democráticas do Sr. 'Juraci Ma
galhães . 

( Trocam~se varzos apartes. ) 

. O SR. PRESIDENTE (Fazendo 
soar os -timpan~s) __;_ Ate_nção. Está 
com a palavra o Sr. Vieira de Melo. 

O SR. VIEIRA DE MELO ·_: · La- . 
, menta, ~r. Presidente, não poder con
tinuar a responder a todos os aparte~ _ 
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pois, do contl·ário, acontecerá o que 
sucedeu ontem: a obstrução não me 
permitiu a conclusão do discurso. 
· (Lendo):· mas, felizes os baianos se 

tivesse sido aquêle o único exemplo, 
·a única provação que lhes impôs o 
nobre deputado Juraci Magalhaes. É 
ainda aos .. depoimentos conjuntos do 
deputado Otávio Mangabeira e do Se
nador · Aloísio de Carvalho Filho. no 
famoso manifesto à Nação da antiga 
Concentração Autonomista da Bahia, 
que eu quero recorrer para mostrar 
à Assembléi.a e ao Brasil o alto nível 
em que tinha o deputado Juraci Ma
galhães o respeito aos seus adversá
rios: 

"A Concentracão Autonomista 
da ·Bahia depõe perante a I-laçao: 

a> que, alegando ter ·sido des-· 
considerado pelo quinta'anista de 
I\!redicina, Joaquim Camara, !W 
curso de , uma festa realizada num 
passeio marítimo - a bordo r:lo 
navio-farol Vital de Oliveira, da 
nossa Marinha de Guerra, o in~ 

terventor federal neste. Estado, ca
pitão Juraci Magalhães, fez pren
der o· aludido estudante, o qual, 
mais tarde, a horas inortas; con·
duzidó a local ·desertá, aí foi 
s"-'bmetido a esbordoamento e tor
turas com tais requintes de per
versidade, que a pl·incípio se juJ
ga.u inv-ero.ssimil, o qui. nã.a tardou, 
entretan~o, a ser evidenciado pel~ 
prova plena dos fatos. Cmnp1e 
notar que o estüdante, funcioná
rio do Estado, nomeado no go
.v~rno do dito · interventor, que 
acaba de exonerá-lo, não figurou, 
nem figura nos círculos ac:.:t.dêmi
cos oposicionista[;." 

"Que, na tarde do mesmo dia' 
· (14 do corrente) , em que, pel:1 

madrugada, se verificara esta 
r-.;'§.tica de puro canibalismo, o 
Dr. Ernesto Simões Filho, mem
bro do diretório da Concentração, 
diretor proprietário da "A Tar
de", o grande joraal bah:mo, e~~

lider da representação da, Ball~a 

. na Câmara Federal, ao descer de 
um autonióvel em companhia do 
seu irmão, o Dr. Antônio Simões, 
para entrar na casa em que resi- ·. 

de, à Ru~ . da Vitória, artérb, 
como se sabe; das mais belas e 
das mais importantes da cidade, 
foi agredido i~1opinadamente po~: 

homens armados - "um grupo 
ele desconhecidcs'' assim diz tex
tualmente o chefe de polícia -
que o deixaram .em estado de cho
que e, por pouco, o teriam assassi
nado. Circulara, ha.via horas, a 
edição do sem jornal, verbzrando, 
em tom firme, porém próprio, o 
grande crime do dia. 

A responsal!Jilidade, a autm·ia. 
do interventor federal, tanto em 
um caso como em outro dos dots 
ca.sos . a.cima · resumidos, irrisó:::io 
seria pô-Ja em dúvida. " 

O criminoso, que apavorado, em 
seguida, com a rep8rcussã.o do 
próprio crime, nto tetn siquc.:.- i~ 

cmbridade de arcai· com as con
sequências dos S3US atos, e tent~. 

ludibriar a opinião assc~iando a 
sua voz à das .tUrbas, que cla
mg,m por ving1n1ça e desagra vu, 
não deixa de ser por Isso O crim1-. 
noso, que há ·de ajustar · contRs 
ccr.:.1 a justiç.a , seja a de Deus, ou 
a dos homens. 

É na capital d3. Bahia, na m~:;:; 
antiga cidade do Brasil, notável 
pelos . seus fóros de civilização c 
cultura, às vistas ou na presenç:.t 
d:! uma populft.ção qu.e se aproxi
ma de quatrocentos mil habitan
tes, tão infensa à violência quão 
inJlinada à bondade, que se tor
naram possíveis. monstruosidades . 
dss,sa ordem. Daj se deve inferir 
qual a atmosfera em todo o E~::

tado, quanto, logic:unente, se bá 
ele sentir ultrajada, em todos os 
seus melindres, a sociedade paia
na, às voltas com um govênio 
a ela estranha, a ela inadaptável, 
e que assim não va.cpa em descer 
contra os seus ~,dversários ou us 
que lhe caein no index, ao nível 
dos crimes comuns, cercados de 
circunstâncias agravantes. Foi 
êstc mesmo govêrno que há mais 
de dois anos, encarcerou na Pe
nitenciária, destinada à prisão dos 
condenados, a fina flor da moci-
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t:::ntes. D2pois de situ~do o ca'so nos 
clc".'idos tê!mos, penrüt:i:rei a.partes eles 
11ob~·cs r2pre::e11 tant::s. 

E' a•:nda o depohn~nt;o do S~nadcr 
AlC~isio· de . Carvalho Filho. p~·est2.do já 
r:âo em manifestá, mas d2sta tr~buna, 
na Assembléia Nacional Constituinte 
<:1~ 1333-1934, que eu quero invc~nr 

p<:.i.:a a nari'ativa das violências prati
cadas, no govêrno da Bahia, pelo en
t§o interventor e candidato a governa
dor d2quele Estndo, o hoje cl;!p!ltado 
Ju~:aci Magalh§.~s. Silo do seu belissi
ma e desassombrado dis:!ursq, profe;.·i
cl:! na sessão de 21 de dezernb:·o de 
18';)5, êstes t:'t:·8hcs de inigua!i vcl 

"0 Sr. A.loZsio Filho - E' o que 
h'ei prova.r, fazendo calar o pouco 
de De;)ut~dc.s pas.:;edistas deita 
casa--; · 

Sr. Presidente, porque um jor·· 
nal houvesse profligado, . em lin·· 
guag·em serena, porém, veemente, 
própria, o espacamei1to de estu·· 
dcmte Câmara, o diretor dêsse jor .. . 
nal foi agredido fisicamente numa,; 
dàs ruas princip~is da. ca.pi~at 

baim1a. E porque esse meEmo or·,
gão coatinuas.se a verbemr nào 
~ó a primeira cc·~1o a segunda das 
agres.::õe~; e porque se houvessq 
r..tribt;!do a um dos rêdatores q 
artigo publicado antec-nt::m na "A 

· Ta!·de", foi êle ontem e.spancadq 
e agredido bàrbararnen:e, no me:~-· 

mo ritual, na mesma técnica cHL<.:7 
n.gressões ant.eriores, tôda~~ said :; ~i 

de clc:1tro de um m esrno progra 
ma: da policia ou do Palácio dê~ 

Aclamação. Pargt.mto ug;o::2: quEm 
os respon.$áveis per essa t.er-(]eir3. 
2gressão, senão o interEssado em 
1ue aquêle jornalista deixasse de 
continuar à frente do jornal com-
batendo tais ag·ressões? " · 

"O Sr. Aloísio Fi lho - rvJ;;s, 
~e!:l1o<·es, verific!iclo êste ·.r esulta
do e assim p::dganclo 11 candic16-
tura do Sr. Juraci Magalhães ; 

apurado que a opinião pública, na. · 
Bahia, em vez de dilnipuir de in· 
tsnsid~de, cada dia ~e · c1·gue c se 
levanto. mais forte·, mais dmnina
dora contra e:::sta candidattu·a ao 
Govêrno ·do Estado, para trilhar · 
segura e livre de impecílios o ca
minho, só hav~ria um recurso: () 
da viülêncía ... 

O Sr. Edgard Sanches - V. 
Ex'l. da licença para um apa.r.te? 

o Sr. AloÍSio Filho - ••• vio
lência pe.ra espavorir a oposiÇão, 
violência para qiminuir a intensi
dade do movimento, violências pâr~t 
procurai· sufocar a voz ela · Bahia, 
violência para afas~.ar da pugna, 
como foi a.fástudo há vários sfias, 
um lutador da têmpera de Simões 
Filho (muito iJem) e ontein 
um jornaJista cujo desassom
bro· e coragem incomodam o 
govêrno da Bahia; violê:ncias, por
tanto, para que pudéssemos, nesta 
desigualdade de combate, - quan
do tôdas as a.rmas e até os profis
sionais db crime estão com êles, 
porque r~alizám tais agr~ssões 

dentro de uma técnica, .modelar e 
perféita - abandonai' a luta e dei~ 
xar, entáQ, que, dai por diante, o 
situacimusmo, de pavor em pavor, 
trilhásse, seguro, o çaminho que l).á 
de levar à miragem da candida
tura ínterventorial". 

,_ ... Ao·ora pe-rmitam-me os Senhores 
~&o ' . 

Constituintes est~.beleça um dilema: 
cu tudo quanto eu 'li, dito e escrito 
por dois dos mais eminentes colega.s 
de banc3da do Dêputado Jurnc1 Ma
galhães, é uma verda<le e, nes~.e 
c!.\so, S. Ex.a texá -te confessár que 
:l".Ji um dos maiores inimigos das 
l!1nrclades públicas · e do direito à 
:ivr:: mnnifestaçào do pensamento, ou 
tudo qu!:mto cu li é mentira, é in
alfl.ia, é c .. Húnia, e, ne~ta hipótese. 
o caluniador não sou eu. 

O Sr.· L !ti.~ Viana - Vossa Ex~ 
celência deve ter ~uas opiniões. 

Tudo isso que V . . Ex. a. acaba de 
citar são fatos de lO an.o.s passad9.s. 
aue na.cl.a têm com · o pres;n1:te .:1a 
t;o~!tica. da B f:l. h ia. V. E>;: a teve to~ o 
ê.sse tempo : r.o cnt.anto. n e-rn 0 O.!'~t 

dor, nem se't1s colegas, n unca tmtu-
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rt'.In do e.s~tm.to. Agora é· que n:n 
V. Ex. a t·r·a,z'~r coisls de jo):l)~Ü, àt 
há. dez aüos. Sabe o colega, pl'"rft7'
tamente, que se quiz:;ssem também 
trazer· .a esta Ca~a tudo · ouanto sa 
tem publicado sôbre cada um de nos
sos adversários, talvez certas coisas 
fôssem pottco agradâ'veis· para todos 
nós, inclusive para V. Ex. à 

o SR. - VIEIRA DE MELO 
Peri:nito que V. Ex. a tr.:tga para esb 
tribuna tudo qua:qto até hoje se e3-
creveu ·contra mim, porque esto n 
prpnto · a re-batetT. 

Dese-jo, agora, que o ilustre Dr:nu
ta.do Jurací Magalhães saia · dêste 
dilema: é verdade o:t n~entira a que 
li desta tribu11a? Exijo respos.ta a 
esta pergunta: . é· verdade ou fal-

· _so? . 

oct~parem seus lugares nas . b;u;_,~ad2s 
e a .s::: portarem à altura. 

O Sr. Jtiraci Ma.gálhãea - Apelo 
p~:·a o cavalheirismo do o;.·ador. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Que 
não faltará a V. Ex.a, contanto q1~2. 
no aparte, que pretende clar, se limit~ 
a responder: é verdade ou falso o qL;,; 

aqui está dito ? 

O Sr. Juráci Magalhães - A res
pdst::L não pode ser dada, desde qu.; 
V. Ex. a não confere a ri.enh'..lm ne nó;; 
o direito de apartear. 

O SR. VIEI}7tA D~ MELO- Estou 
dando permissão. E ' verdade ou .fal
so? 

O Sr. Jurcwi Mqgalhães - Vou res
ponder. Assinale V, Ex. a, Sr-. Pr~

sidente, que tive permiss&o parR, o 

O d.l- · · aparte. Os faros que o bradar t!·az 
1 ema es.ta lançado -e desafio - - · -

m-eu _ilustre antag-onista a dêle sair. ao conhecimento da Casa constam de .-: . 

O Br. Juraci Magalhães - Vossa 
E-,roelência dá licença para um apar-
te? 

O SR. VIEIRA DE 
Não .responde, Srs. 
Não. r-esponde pÓrque 
i.l1controlável e nunca 
com as mãos. 

MELO 
Constituintes. 
a verdade · é 

se escond:: 

. O Sr. Juraci Magalhães Vossa 
Excelência. dá licença p(J.I'f1 um a par , 
te? 

O SR. VIEIRA DE MELO 
Vê V. Ex.a, Sr. · P.resid·ente, f~ua Ex

. celência não l'esponde à minha pel'
gunta. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Peço ao nobre Representante quê 
nio interrompa 9 orador. O::; ap~::,-:.·~ 

-ces só podem ser dados quantio cor:,.· 
sentidos pelo orador. 

O SR. VIEIRA DE ·MELO 
Se-nhores, minha pergunta ficou · sem 
resposta. 

O · Sr. J'Uraci Magalhães - Vossa 
Excel~nda permite um aparte~ 

(Troca.m-..se veementes apar
tes.) 

' 
O SR. PRESLDEN.TE - . <Fazendo 

mar os ti.?npanos) - Atençji.o! Con
cito ·os nobres Representantes a 

Anais e da imprensa, foram ampl::t-
mente ct:scutidos na épocíl própria, e 
S. Ex.~ além disso, . reeditou-os com o 
dinheiro do Estado, em pasquins, du·· 

. ratité a última Ci;tmpanha eleitol'•l~. 

<Muito bem) . A resposta do. ·povo á<! 

Bahia, - que t·::m. de ser o meu· juiz 
e o de Y. Ex. a. ....:- colocou-?;Ue em pl'l,
meiro lugar -entre os votados, para 
representar aquela nobre gente- nes :~t 
Casa. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Res · 
pondett o nobr·e -- Deputado à mini~ ::~ 
pergunta .? O dilema continua de p~ . 

Tudo são · circunlóquiÓs, tudo nãD 
passa de arranjos, mas a pergun~.=~ 

continua sem resposta: é ve1·dade OLL 

não o que aqui está escrito ? O qu~ 
aqui .afirmou o ilustre Senador, Aloísio 
de Carvalho Filho, é yerdad·e ou :f::~-1-

só ? (Palma.9) . · 

O Sr. Juraci Magalhães - Isso que 
aí está foi afirmado por uns e 11egado 
por oútros. São causas que perteneem 
à História. 

O SR. V!EIRA DE MELO - Apek. 
para a dignidade do nobre colega: é 
verdade ou não? Peço· a S. Ex.a qu :~ 

responda à ininha pergunta. E' ques
tão de "sim" ou "não". Por estarem 
na História, os fatos ooo desalpM·e
cem. 
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O· Sr. · Juraci Magalhães - · Vossa 
Excelêncfa permite que eu r·esponda? 
V •. Ex.a leu ai fatos que··foram afir
mados po1· uns e contestaç:los por oi.l
tros. 

O SR. VlEIRA DE MELO - Vossa 
Excelênc:a está diante do dilema. De
veria dizer apenas se é v-erdade. 

O Sr. Juraci Magalhães - o juízo 
tem de ser feito pelo· povo da Bahia. 
V. Ex. a. não. pode colocar. nessa con
tingência, um 'representante do povc. 

(Trocam-se veementes apartes. 
' . Soam insistentemente os tímpa-
. .. nos.) · 

O · SR. PRESIDENTE - Atenção ! 
Se. o aparte não é per~ tido, a Me.:;a 
não pode consentir Que seja dado. 
·. O ·Sr .. Juraçi Magalhães - Fol-me . 
permitido. . .. . 

·. O SR.. PRESIDENTE - O oradc.•r 
pe,de · providências e a · Mesa tem que 
fazer obedecer o Regimento. Cumpre·· 

· ··me· também· manter o prestígio da 
Pres!dência e a boa ordem dos nossos 

. , I 

trabalhos. (Palmas~) 

Se os· Srs. Representantes p-ersisti-
. . I 

rem nesse propósito,. serei forçado a 
sÜspender ' a ' sessão, l"eservando ao 
orador .. o . tempo ·. que lhe for tom:1cto 
·com as ·interrupções. 

., Continua com a· palavra o Senhor 
. , I 

Deputado Vieira de Melo. · 
' • ' 

O SR. VIEIRA ·DE MELO (Lenlio) 
-· Mas, Srs. constituintes, a derro
cracia, de que tanto se orgulha de ser 
um dos paladinos no· Brasil o Depu- ., 
tádo Juraci Magalhães, · não se apoia 
somente no i··espeito aos adversario~. 

. . . . I 

Ela tem um dos seus mais fortes sus-
. , I 

tentâculos na liberdade de imprensa. 
Vejamos, pois, o exemplo ·ctemocrallco 

·que, ainda neste particular,. fornepeu 
o . m-eu nobre acusador, êle que, sa,Jvo 
EllJ,gano, teve oportunidade de afirma::.·, 
em aparte encaixado num discurso do 
Sr . . Barreto Pinto, na s·es:São do . dia · 
6 dêste, que 

"a censura à imprensa é que se
ria um ultraje à ·nacão inteira". . • . I 

Todos sabemos que o saudoso juris· 
ta Maurício Cardoso, após assumir a 
pasta. d& Justiça. suspendeu a censura 

a imprensa em todo o pª'ís. Durante 
todo êsse tempo nenhum Interventor 
se atreveu a restabelecer tal censu .. 
ra. Pois bem, no dia 2 de abril de 
1932, num sábado . à tarde, regressava 
à capital baiana de uma de suas ha
bituais vilegiaturas, o ·Sr. Interventor 
de então, o hoje Deputado Juraci 
Montenegro Magalhães, e na segunda
f~ir& . seguinte, a polícia restabelecia 
a censura à imprensa. · 

Começou a! o matiriológio da · itri .. 
prensa de minha. terra. O ''Diário da ' 
Bahia" suspendeu sua circulação. 

Em carta ao Sr. Ministro da Jus
tiça, o Professor Moniz Sodré, con1 a 
respon.sa bilidade do seu nome .· impo
luto,- denun~iava, contestando ~õ . Ll
verdades do então Interventor: 

"Cumpro o dever de informar a 
V; Ex. a. · que · o "Diário· da ·Ba· 

. h!a" continua varejado pela ': Po
lícia, ameaçados . seus operários, 
ocupado o edifício por soldados 
da Fôrça Pública, no intuito. de 
impedir a circulação do velho pa .. 
ladino . das ' nossas liberdades e 
incorruptível censor dos . atos ad
ministrativos do atual Interven· 
tor'.'. 

E por aí segue mais . uma deZena de 
documentos que · lamentàvelmente·· o 
tempo não .me vai p~rmitir ·ler. Mas 
desejo citar, nominalmente, apenas os 
jornais do interior 'e da Capital · da 
Bahia que, durante o · Gpvêrno, ou. 
melluír, a· Intervenção Juraci Maga
lhães, foram moles·tàdos, fechados, ~
pastelados, tendo, . até al{tuns deles, 
seus dirett>res aprisionados. · · 

o Sr. Manuel Novais - ·v. · Ex.• 
. prega o . liberalismo, · esquecido . ·.de 
· que serviu à. Ditadüra, que aniquilou 
· a liberdade de imprensa' no Brasil. 

O SR. viEIRA PE. ~LO ~ .Mas 
a · dit'adura, à que· servi, na Bahia~ 
nunca · empastelou jornais; . nunca 
prendeu éstudantes, nunca tranca
fiou jornaÍistas! 

O · Sr. Rui Santos - Aqui · · estou 
eu! Fw.i prêso três meses, apenas! 

O . SR. VIEÍRA DE MELO ~ PelG 
Govêrno· a quem servi, protêsto! 



O Sr. Ma,nuel Novais - E eu? Prê· 
,150 e· deporta,do da Bahia~ V. Ex. a não 
.sabe disso? · ·· 

O SR. VIEIRA. DE ' MELO - Eu 
·não es'ta va servindo··· ao Govêrnà que 

· deportou V. · Ex.a· 
Eis os nomes dos jornais: "A Luta".· 

de Joazeiro; ·o "Jornal do Pôvo"~ de 
· Maragogipe; "0 Avante",· de Conquis
:ta; ·"A Verdade", de · Santo Amaro; 
"0 Jornal de· Ilhéus"; "A Orde:tn". 
de Cachoeira; depois, "O Imparcial", 
naquela ocasião independente · e . sem 
orientação polít~ca propriament.e dita. 

Nao quero narrar aos Srs. Consti
tuintes , essa· epopéia . tr~gica do "0 
Imparcial". Deixaret que, pelas· co
lunas d.a· imprensa, me desmita ou me 
confirme o brilhante jornalista Nél
son. de Sotiza Carnelro, qüê ·vçto ela 
Bahia, deportado, rium porão de na
vio, · porque teve a . nombridade ·e a 
coragem : de .' se · levantar contra a voz 
(:. Intz: ··;:;:ntor do então. 

Depois de tudo isso, · pergunto eu: 
quém· usou e abusou mais das posi
ções, ·eu ou Sr. deputado Juraci Ma
gaihães? Eu, q_ue s€rvi a um govêrno 
que nunca empastelou jornais, nem 
prendeu jornalistas, que nunca ma~
cl.ou surrar os seus adversários, ou 
o S::..·. · doput:a.do Juraci Ma6alhães, em 
cujos . ôinbros . pesa a responsab!J.idade 
de tantos·; ttentados e violências? 

Quanto à segunda parte da acusa
g?.~. aquela que se refere ao t~.so e 
ab-...:so de dinheiros públicos, dela não 
me defendo. · Limito-me a repeli-la, 
lançando ao Q.eputado Juraci Maga
lhães· êsse veeinente desafio para que 
prove. onde e quando eu me servi de 
dinheiros ·públicos, fôsse · em me.u 
pr.:>veito, fôsse em proveito de outra · 
coisa que não a · administração. Ai 
fica o repto ... 

O Sr. Ju,racf. Magalhães - Aceito 
o repto! 

·. O SR. VIEIRA DE MELO 
a. que certamente não deixará de 
acudir a . sua dignidade de homem 
público, que deve ter a responsalJili~ 

dade. do que diz. 
· Aguardemos, pois, que Sua Excelên

cia objetive e prove a sua acusação e 
passemos à. questão do queremis-

.mo- êsse oâ{làvijr ®~o nobre Dep.u
ta.cto Juraci Magalhães tenta em· .. vão 
ressucitar, para dêle se servir, como 
intriguinha n. 0 1, em p~:onito dos 
seus projetos polfticos. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Per
mita-me V. Ex.it . um aparú< · 

O · SR. VIEIRA DE MELO - Com 
·muito gôsto, querido mestre. Tenho 

tanta consideração e respeito à Vossa 
E~celência, que pode ;me apartear 
quantas vêzes quiser. 

o Sr. Aloisio de Carvalho Gha-
. mado nominalmente · a debate, por 
<laas vêzes, quel'o t::a..<::e:r ::o tmb:?.lho 
de V. Ex.a, de hist01iador muito · 

. meticuloso e cutdadoso, um' esclareci
mento e· uma declaração. V.·Ex.a pediu 
o m~u s:tcr::t::.do de bo2. ccn-duta do seu 
tempo de estudante.· ~sse atestado eu 
confirmo. Agora, não dQU a Vossa 
E~celência atesta.do de ·boa ·conduta 
.Política na minha · terra.; QUando . in
gressou na vida ·pública. (M#ito . bem.) 
Quanto à pa1~te .relativa a,o discurso 
que proferi nes·ta Casa, os fatos foram 
ao seu tempo devidamente. a.preciaco~. 
e, .felizmente, €:U. os apreciei como 
naquêle momento. a minha condição 
de representante da Bahia. me deter
minava. Mas são fatos passadcs e 
não tivéram, absolutamente, a fõrç3. 
de impedir que fizéssemos na Bahia 
a união que os interêsses mais sagrados 
do Brasil estavam exigindo extinguir
mos no Brasil a di-tadura. (Palmas.) 
v .. Ex.a não · poderá, portantô, , jamais 
me atribuir uma linha de. incoerência 
política ..• 

· O SR. VIEIRA DE l\1ELO - Perdão, 
querido mestre! ''Não ·acusei a V~· Ex.a. 

O Sr. Aloisio de Carvallw - ... por
que se V. Ex.a tr'az fatos passados n 
debate, . com o intúito de intrígar a 
Seção Baiana da Unif.o Democl'ática 
Nacional, perde o seu tempo. A nossa 
união foi no sentido de e~tinguil'mos 
a ditadura, e, mais- de combatepnos 
isso que vai ser agora a parte elo 
discurso de v .. Ex.a: o queremismo. 

. (Palnzas . ) 

O SR. VIEIRA DE MELO - Ao 
aparte do prezado mestre, a quem, 
aliás, nunca acusei, nem desta tribuna 

. nem em outra qualque1· parte, porque 
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tenho por S. Ex.a, meu paraninfo, 
meu brilhante professor de Direito 
penal, o maior respeito e consi-
deração... . 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Mui~o 

ob!'igado. 

O SR. VIEIRA DE MEL9 ... devo 
dizer que lamento que eu não tivesse 
podido, para que minha conduta po
litica agr3idasse a S. Ex., ·ficar no 
Parti:do .a que tão generosamente 
serviu. 

O Sr. Aloisio de Carvalho - Allás, 
devo .salientar a V. Ex. que na época . 
desse meu discurso não· encontrei, 
absolutamente, apoio às palavr~ que 
proferi, por parte de coínpanheiros 
lu)je do partido de V. ;Ex.a. <Muito· 
bem.) 

O SR. VIEIRA DE MELO -Isso 
nã.o é comigo. 

(Lendo): "Para melhor esclarecer 
o assunto, eu tentarei acompanhar, 
no emarànhado do enrêdo bem tooido', 
a chamada "diretriz polftica" de· Sua1 
Excelência. Seu objetivo -ninguém q 
ignora - é _ o mesmo de 193õ. Com~ 
alcançá-lo, todavia, agora que a der-.. 
rota do seu partidó nas urnas fecholf 
a perspootiva do apôio oficial qu~ 
Vlnto lhe valeu naquela época? sq 
há uma sajjda: ,....- a apJ:oximação do 

. . I 

Presidente da República. É isto real-· 
n::.ente necess~rio? Ent~o, vá lá u~ 
crédito de confiança, :- esta criaçãc1 
::tdmi.rável do gênio político do ilu~t.re 

Representante. Pouco importa que· o 
eminente Sr. Deputa{[O Otávio Man-· 
p;::tbeira, P!·e.sidente da União De~ 

mocrática Nacional, afirme pela im
pi:ensa, que essa história de créditq 
de confiança é uma conversa, que 
cm1fíança não se dá, nem se r-etira à. 
mercê das circunstâncias. É preciso 

. I 
que se abra o crédito e bem largo. 
Ivias, cuidado! Porque também é p:re· 
c:;;o não perder o cartaz de democrata, 
tfta difícil de ser· arran.jado depois 
daquela série imensa de atentado.<; na 
B:1hia, contra a liberdade dos adver~ 
sú~·ios. Então, t :·a t2mcs de separar,, 
clsnt.ro do período c.lii:.aúdr.J, a inten
ção de S. ~x.a · o Sr. General Eurico 
Dutra da dd "Pit;;,::1o:·" Ge~~llio V~ugus. 
f::~ te; o ex-pt~esidente, é um tiruno, c.· 
fascista, o continuista, o f~lca.trueiro;, 

etc. Aquêle, o presidente eleito, . é. o 
homem que, ilaqueado na sua .boa fé, 
foi levado a apo~u o golpe fascista, 
a falcatrua de 1937." 

O Sr. Flores d(Jj Cunha - Falcatrua 
é muito smive. 

O SR. VIEIRA DE MELO (Lendo> 
- Ainda aqui, pouco importa que o 
conceito não resulte lá muito lison
jeiro para um homem calmo, l'efletido~ 
inegàvelmente há.bÜ, como é o Pre
sidente Dutra. Pouco importa que 
S.· Ex.a haja, em várias ocasiões, in
clusive em seu famoso discurso de 
Belo Horizonte, assumido, nob~·emente, . 

a responsabmdade .da coadjuvação 
das Fôrças Arma.das nos aconteci
mentos de 37. 

O $r. Adelmar Rocha - Mas negou, 
noutra ocasião. · . . 

O SR. VIEIRA DE MELO (Lendo) 
- É indispensável, pelo' menos .· para 
os intentes do Deputado Jura.ci Ma
galhães, que o General Eurico Duti·a 
já não tenha s~do o colaborador a:V'.i
sado, consciente, resoluto do Estado 
Novo, nias o auxilÚtr ingênuo, ludh 
briado, inocente, portanto. 

Com êste raciócínio, de um ma .. 
labalismo qtq~.se 'inacreditável, justi
fica o Dermtado Jttrad Me.ga!hães, 
em seu discurso de anteontem, o cha
mOO.o crédito .de confiança. ~ que o 
tal crédito dá direito. a uns . certos 
pedi-dozinfio.s. . . E, 30, 40, 7o Pre-
feituras não fazem mal a ninguém, 
mórme!1te quando a traição já colocou 
de noss-o lfl>clo, . pronto para o ·de
sempenho de coveiro do seu partido 
um simpático e jovial interventor. 
I~ sr. Juraci Magalhães - V. Ex

celenCia está entregando à Câmara 
uma encomenda que .lhe fizeram. ·. 

O SR. VIEIRA DE MELO (Lendo) 
- Mas, a dificulçlade agora está em , 
afastar os pzssedistas• Que diabo! Essa, · 
gente há de reclalliar. Q espírito ágil 
cl.o D::;putado Ju1·aci Magalhães não 
se e<11baraç~, porém, cc~!i estas peque
n :ts dificuldad~s . Ai está a solução: ~ 
o ,qu0remismo. P€nsam que êle mor
r~u? · Qual n~. da . Está vivo, latente; 
pronto pára emergir lÚ.;, p;,·iúlCira octt
s1ão. E es~a baJjcada do P. S. ·n. 
ba.iano·· é t.ôd<J .. queremisti. Não esca,p& 



.. 
-419-

um. O General Dutra que , se previna 
porque, ao primeiro chamado do Ge~ 
túlio, dccc.Í'iam to~·os. Eis a iilt.rigl.ü
nha 11.0 l. . 

Ainda aqui, pouco importa que a 
bancada baiana seja composta de ho
mens de brio, pelo menos com . tanto 
brio quanto pretende ter o D€putado 
Juráci Magalhães; pouco importa que 
todos, sem exceção, se tenham em
penhado com o maior ardor ·na cam
panha em fayor do ,preclaro Chefe da 
Nação, naqueles bons tempos eín ,que ·, 
êle não era, para ,OS seus adversários, 
o hontado, o intrépido, o inocente . 
Presidente Dutra, mas o agente dá di
tadura, o facista, etü .. 
· O Sr. Adelmar Rocha ·--:- Continua 

sendo. 

O SR. VIEIRA DE I\{ELO (Lendo) 
- Pouco impor~a que as eleições de 
2 de dezembro, pór si só, tenham dado 
o desm,entiq.o mais Sêco e cortante a 
tais infâmias, com a brilhante vitó
ria de Sua . Excelência na Bahià, para 

. a qual o Partido Social Democrático . 
concorreu, a julgar por suas legendas, 
com mais de quatro quintas pal'tes; 
pouco importa, finalmente, que a ban
cada do P. S. D. venha mantendo, 
nesta Constituinte 'e fora deb, a mais 
rig·m·osa e cn tt:~i:?. $ti c~, luta partidária . 
seguindo sem vacilações a or~entação 

do seu le~der e da direção central do 
Partido. 

A bai1cada tem de ser queremista , 
porque assim o quer, assim o des~ja o 
Deputado Juraci Magalhães. 

O comunismo, ·organizado em par
tido coeso, disciplinado, agili.do com 
uma técnica e uma habilidade que só 
os cegos não vêem, não constitui pei·i
go para a democracia . o perigo est á 
no queremismo, sobretudo no querc
mismo baiano- coitado! - Que apç_ 
nas conseguiu mandar a esta As~em

bléia um representante . 
Sr. Presidente, se ser queremista é 

ter colaborado, direta ou indiretamen., 
te no govêrno do ex-Presidente Getú
lio Vai-gas, muito pouca gente do 
P. S. D., nesta Casa, poàerá escapar 
ao tão ma.Iquistado título. 

Mas, se s€r queremista é ter m ano
brado col1tra a candidatura do emi
nente General Eurico D1.1.tra ; se ser 

queremista é ter participado do movi
mento que vis~va o retardamento das 
eleições de 2 de dezembro e conseqüen-
te pr·2'petua:Ção do e!-:-P.r·esidenté Ge
túlio. VD,rgas ,e1·üão, eu l~nço .o meu 
desafio ao nobre Denutac1o Juraci Ma
galhã-es para que . ~enha a esta . Ll'i- _ 
buna provar qúe houve "quer~mismo" 
no Partido Social · DemocráticO da 
Bo.,hia, para. que venha até aqui provar 
qüe nós não honramos integralm3nte 
03 noss9s compromissos partidários, 

Mas, Srs. Constituintes, de qualquer 
. fOrma, . eu folgo imens~n1ente . cem 
aquilo que o Sr. Deputado Juraci Ma-
galhães chama de '' rióva diret!'iz ·r:o
lítica'' e que nós chamal'iamos, co:r.:1 
mais acerto, "co:áv~rsão à vei·d l;l.de ... ' 
Fclg·o im e-:.1sam~:"lt::: qu;;! ·o D:::Jut:tdo Ju· 
raci Magalhães já r::éonheça. e p1·.oc1a .. 
me hoje .:s insgávei-s virtu:les civic:-. ~ 

do nos'so preclaro :Presidente, porque, 
assim, o eleitorado da Bahi?o . ficará 
sabendo, de uma vez por tôdas, _que 

. não fomos nós que lhe mentimos 
na propaganda que pr-e-cedeu ao pleito 
de 2 de dezembro. Folgo im~nsamen.-:
te que o nobre Deputado Juraçi Ma
galhães já tenh_a. adquirido uma con
cepção . mais .sadia dos problemas so-:
ciais, .rev~ladá no rasgado elogio ao ato 
do govêrno· que extihg·úiu o jôgo d€ 
azár no país, êle que, na intervent01·Ía 
dó meu Estado, tivera o cuidado de 
oficializar o jôgo. 

O Sr . Rui Santos.~ Não fale nisto , 
por favor : 

O Sr. José Candido - Muito peri
. goso, Ex. a ..• 

O SR. VIEIRA DE MELO - Vou 
p:·ovar. 

' . 
O Sr. Paulo Sa.rasate - V. Exa sabe 

que r Sr. Jui·aci Magalhães foi sem- . 
pi·e contra o integTalismo, Rnquanto 
o orador se mantinhà encolhido, S. 
Ex.a saía a campo, de viseira erguida., 
p:ira combater o .integralism1. 

O SR. PEESIDENTE (fazend~) soar 
os tíin,panos) - At.:;nção. Estâ findo 
Q t.:.mpo elo nobr€ oi·.ador. 

O SR. VIEÍRA DE MELO -- V O"il 
concluir, Sl'. Presidfmte. 

(Lendo) Folgo imensamente .que o· 
distinto deputado Jura~i Mag.albães 
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já seja hoje um democrata sincero, 
convicto, êle que no governo da Bahia, 
até 1934, tanto ·ajudou o ilitegralismo 
q_Úe · se fêz merecedor destas palavr~t-S 

de gratidão do Sr. Plmio Salgado, ex
tràídas de Uln _, dos Eeus· livro-s: ., 

"0 integralis .. mo .só consegt1iu 
tomar impulso, ,i no B:asil, ~raças 

ao apôio . que ·enc~ntrc~~ em s~us 
! . . ~ 

primórdios, na Bahia''. .., 

Folgo ·. imens~mente . que . o ilustrado 
d~puta.do . Sr. Juraci. Magalhães, se · 
tenhà sinceramente,cónvertido eni pa. 
lad1nó·aaJiberda'd.e, êle· que, em entre
vista ·concedida a , "0 Jornal", ptibli
ca.da ll() dia 18 de :novembro de 19331 
afirmava: · · · 

"Não tenho O· fetictismo da Il
b.e'rdade. O liberalismo'. ex<:eSSlVO . 
da 1·evolução fràncesa já passüu de 
época. Na mentalidade modernF.t, 
vai' sendo súbstituída a velha· no-
ção dos · direitos pelos deve!'es dos 
cidadãos. A · d:emocrada libe1·al

1 

é 
., o regime da irresponsabilidade que 

. · só interessa aos . exploradores das 
massas'. Estas estão .• cansadas. 1de 

' 'ouvir falar em liberdaqe~ . já não 
acreditam màis nisso; .querem· go-

. ·. vêrrios que cuiÇl·em do seu be:.rt-es·· 
tar, que desenvolvam as nossas 
fontes de produção e atendam· às · 

·suas necessidades de vida, rea:u .. 
zando uma situação d·e esta.hilidad~ 

. · eéonônllco-financeira, dentro . de 
um a..m:biente . d-e tranqüilidade po-

. lítica e social". · 

Folgo imensamente · que o intrépido 
. I 

deputado Juraci Magalhães defen~~a 

hoje, com tanto entusiasmo, o prmcir,,1io 
da.· participação autoritaria .no go"êrno, 
ainda que duvide um pouco tiv~:.:.s.e é1l~ 

. tal. lembrança, se vencedor o B r'!.gil-
deiro E~uardo Gomes, porque · ui:,n .. 
guém d_~u até hoje, no govêrno de ~111 

Estado, ·exemplo mais frisante de in
transigência. partidária do que sha 
ExCelência. · 1 

Folgo imensamente com tôdas essas 
salutàres .transfqrmações de mentali~ 
dade política e com· tôdas essas sábi.8.S 
conversões ideológicas. Elas nã,~ ··cte
lf)JlraDl o ilustre representante, ainlia. 

que também não des:mintam aqt•cl& ·. 
máxima sapientíssima ·de Bossuà: 

''Tu, que varias, é porque não cs.tás 
com a verdade! • 

Era o que tinha a dizer (Muito bán; 
muito bem. Palm.as.) 

O .SR. P~REIRA DA SILVA,-:-.Pcço 
a palavra pela ordem, a fiiil; de apre- : 
sentar à Mesa requerimento -para in
serção, na ata dos nossos trabalhos : de 
hoje I de um voto de pesar. 

· O SR. PRESIDENTE- V. Ex.2 po ... 
derá usar da pala-vra depois de ter-
minado o expediente. · 

. ' . 

O SR .. PRESIDENTE -Está finda. 
a hora do Expediente. · 

Passa-se à 

· ORDEM DO DIA 
.. 

· Comparecem . mais 170 · Senl"!ores 
Repr-esentantes: 

.. 
Partido Social Democrático · 

Amazonas: 

Alvaro Maia. · 
Valdemar Pedrosa. 

Pará: 

Magalhães Ba.ra ta. 
Alvaro Adolfo. 
Duarte · de Oliveira. 
Lameira Bitencourt. · 
Carlos Nogueira. 
Moura Carvalho • 

Maranhão: 

Clodomir ·Cardoso. 
Pereira Júnior. 
Vitorino Freire. 
Odilon Soares . 
Luís Cat:valho .. 
José Neiva. 

Piauí: · · 

Renault Leite. 
Sigefredo Pacheco·. 

Ceará: . 

More-ira da Rocha. 
Raul Barbosa. 



Rio Grande do l!lorte :. 

Georgino A.velino. · 
Dioelécio Duarte. 
:Mo ta . Neto~ 

Paraíba: 

Jandui Carneiro. 
José J o fi li. 

Pernambuco: 

Novais Filho. 
Etelvino ·Lins. 
Agamemnon Magalhães. 
Jarbas. Maran.hão, 
Costa Pôrto. 
Uliss·eS Lins. 
Ferreira ·Lima. 
Barbosa · Limá. · 
Pessoa Guerra. i 

Alagoàs: 

Silvestre Pédd~.s. · 
Jasé Maria. 

Sergipe: 

Graco Cardoso·, 
.Bahia: 

Pinto Aleixo: 
Aloisio de Castro. · 
Vieira de Melo. 
Eunápio de Queiroz. 
Luís Barreto. ' 

Espfrito Santo: 

At~Up Viváqua . . 
. Carlos J.,~indember·g •.. 

Vieira de· Rezen.cle. 
Asdrub.al Soares. 

Distrito . Federal:· 

Jonas : Correia. · 

Rio de Janeiro: 

Pereira Pinto . 
Eduardo Duvivier. 
Paulo Fernandes • 

. Getúlio Moura. 
Heitor Coilet. 
Brígido Tinoco. 
Miguel Çouto. 

Minas Gerais: 

Bénedito Valadares. 
João Henrique. 

~·- · 
Wellington Bra.ndio. 
Joaqutm Libâ:tlio. 

. JôSé Alkmim. · · 
Augusto · Viegas . . 
Gustavo :Ca:panema. 
Celso Machado. · 
Lair Tostes. 

São Paulo: 

Gofredo Teles~ 
N oveli · Júnior. 
Antôni'o Feiicianó. 

. César· Co.Sta. 
Martins Filho . . 
Costa Neto. · 
José Armando. 
Lopes Ferraz . . 
Ataliba Nogueira.. 
Sampaio ·. Vidal. · · 

Goiás: 

Dario Cardoso . . 
. Diogenes· Magalhães. 
CMado· Godói. · · 
Galena·· Paranhos~ 

Ma to Grosso: ' 

Ponce· de ·Arruda. . 
Ma-rtiniano · Araú,jo •.•. 

Paraná: 

Flávio· Guimarães. · 
Fernando· Flores. 
Munhoz de. Melo. 
João Aguiar. · 
Aramis. Át.aíde ._ 
Gomi , Júnior. 

· Sànta Catsrina:. 

Nereu Ramos . 
Ivo . d'Aquino •. 
otq;cmo Costa. 
Rogério . VieiJ.·e;. 

Rio Grande do Sul~ 

ErD:eSC:'> Dorn.el:;s . · 
Adrcalrto .Mesquita.' 
Brochado qa RoCha. 
Elói Rooha .. 

· Dama.so .ttocha. 
Ant.erb Leivas • . . 
Sousa Costa. 
Ped!'o V erga.ra. . 
~erofilo Azamb"~a'. 
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Pará: 

Agostinho Monteiro. 
Epí!ogo C~mpos. 

Maranhão: 

Alarico Fachrco. 

Piauí: -

Esmaragdo de Freitas. 
Antônio Correia·. · ·· 

Ceará~ 

Gent1~ Barreu·a. 
Beni Carvalho. 
Fernando Teles. . . 

Edgar de Arruda. 

Rio Gr[tnde c~ o Norte: 

Ftm.·~ü:.=t a~ .SJusa. 
'José Augusto. · . 

Parafba: 

Adalberto Ribe.iro. 
Vergniaud Vahderlei. 
Argenüro de Figu-eiredo • . · 
João úrsulo. 
Ernani Sáth·o: 
Fernando Nóbrega. 
Osmar Aquino. 

Pernambuco: 

Lima Cavalcanti. 
. Alde Sampaio. 

Rui Pa:Imeira. 

Sergipe: 

Válter 'Franéo. 
Leandro Maciel~ 

' Barua: 

Otávio . Mangaooira. 
Lú1s Viana. · 

Alagoas: 

Dantas Jünior . . 
Rafa-el Cincilrá. 
Aliomar Bale.eiro.· 

Espírit o Santo: " . 
Luís Cláud,io. 

Distrito F.ed~·ai: 

Hamilton Nogueira. 
Hermes · Lima. 

-:- 4.22 -

Rio de Janeiro:_;. 

Prado K-elly. 
·Romã o Júnior. 
José Leomil. 

Minas Gerais: 

Monteiro de Castro .. 
Magalhães Pinto. 
Gabriel "'Passos. 
Milton ·Campos •. 
Licurgo Lei te. 

São Paulo: 

Mário Masagão. 
Paulo Nogueira. · 

:Ma to Grosso: · 

Vespasiano Martins.· 
João Vilasooas .. 

· Dolor de Andrade. 
Agrícola de Barros. 

Santa Cata1·ina: 

Tavares d'Amaral. 

. Rio Grande dó Sul: 

Osório Tuiuti. 

· Partido Trab.a.Zhista Brasile,ro 
Bahia: 

Luís Lago, 

Distrito Fed-eral: 

Benjamim Farah . 
Vargas Neto·. · 
Segadas Viana~ . 
Behfcio Fontene1e. 

· Baeta Neves. 
Ba:rr~to Pinto. 

Rio ,de J áneiro: 

Abelardo Mata. 

São Paulo: 

Rom·eu Fio ri. 
Eusébio :Rocha. 

· · Rio Grande do Sul: 

Artur Fischer. 
Pa1·tido Comunista elo . J;Jrasil 

J Pernambuco: 

Gregório Bez·erra. . 
~ ' 

Agostmho Oliveira. 
Alc.êdo Coutinho. 
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Distl'ito Federal: 

Carlos Pl·estes. 
João Amazonas. 
~a~ricio Grabois. 

São Paulo: 

Osvaldo Pacheco. 
Caires de Brito. 

· Partido Republicano 

Pernambuco: 

Sousa.· Leão. 

.Sergipe: 

Durval Cri:iz. 

Iv!inas Gerais: 

Daniel Carvalho. 
Jl'elipe Balbi. 
Artur Bernard-es. 

Partido Popula-r SindicalLsta 

Pará: 

Deodo~o Mendonça. 

Partido Democrata Cristão 

Pernambuco: . ' 

Arruda Cãmàra. 

São .Paulo: 

. :M:à.nuel Vitor. 

O sR: PRESIDENTE - Acha-se 
na C'as-a o S1'. AristóteleE Bayard 
Lucas de Li Iria, 2. o Suplente, de 
Deputa:do pelo Rio Gl'allide do Sul, 
convocado para substituir o Sr. Re
presentánte Batista Luzardo. 

Çonvido os Senhores 3. 0 e 4. 0 Se
cretários pant, em Comi~são, intro
duzirem no recinto S. Ex.a. 

(Compa?·ece S. · Ex." e presta 
o câm,promisso 1'egi1í.ental.) 

O SR. JURACI MAd'ALHAES -
. Sr·. P·resid·ente, peç~ a pala.vra, pela 

Qrd:eJZn. 

O SR. PRESIDEN'l'r: - Tem a 
pa;la.vra o nobre Repres-entante. 

O SR. JURACl MAGALHÃES 
<Pela ordem) C') - Sr. Pre-sidente, 
pedi a palavra, pela ordem, para 

(*) Não foi re-visto pelo orador. 

que não demora.sse a. resposta pronta 
e enérgica · ao meu ilustre oposi'tor, 
rep1~esentant-e do parüdo , minoritá
l'io da. Bahia . 

FormR.tda · minha mcntali:da!Cle ct
vica no caKiinho da casea.·n,a, não 
posso conter impulsos de dignid!l!de 
diante dé injúrias, mesmo quando 
pa.rt~m de quem lhes diminua o 
efeito pejorativo. (Muito bem.) 

Não v-enho repisar fa:tos ·vivi-dos 
noutra época, julgados pelo juiz so~ 
b:::rano que é o povo da · Bahia e 
a.gora tra::;J.dos para · êste recinto com 
o fim absurdo de tentar a divisão 
das fôrças políticas que se uniram 
no serviço. do nossó E::ítardo. (Apoia
dos. 1yfuito bem.) . A 'êsses fa:tc,s 
n9.o _voltarei, porqu2 pertencem à 
rn~nha vtda pública, já fôram ampla
ms::.1te dis·cutLdoo e consta:i'n, · inclu
sive, do3 "Anais" desta ca.sa. 

Houve, entretanto~ Srs. Repre
senta.ntes, uma afirmação do Se
nhor Deputado Vieira de. Me,Io que 
desejo, neste insta,nte, profligar com 
a mais intep6a indignação. S. Ex.a, 
esquê-cendo sua condição d·~ · Repre
SiWUtnte do mesmo povo que para 
êne recinto me mandou, teve .a le
tiandBide de acu.sar~me perante esta 
Assembléia. 

O Sr. Vieira de Melo - A acusa-, 
ção partiu de · V. Ex.a, que me arras·"' 
t'Ju a êsse terreno. 

O SR. · JURACI MAGALHAES -
Af5.rm~i qae S. Ex.a tivera atitude iu· 
feliz e a Assembléia têve ocasião df... 
testemunhá-la. S. Ex. a concedera-m~ 
um aparte e, ao mesmo tempo, pedira 
providências à Mesa para que não o 
C1.ésse. Entretanto, Srs. Representan
tes, o nobre colega afirmou · em se
guida, perante esta Casa. e perante o 
povo brasileiro, que me ouve, ser eu 
in·oprietário de arranha-céus no Rio 

· de Janeiro. , ' 

O Sr. Ota·lJio Mangabeira -Mesmo 
nos momentos de luta mais acesa, óa 
política baiana, . nunca a probidade 
pessoal de V. Ex.a fo~ posta em dú
vida, (Mttito bem. Palmas.). 
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O SR . . JURACI MAGALHAES 
Agradeço o depoimento de V. Ex.a. 
Entretanto, senhores, a dignidade da 
vida · públi:!a não pode ·ser amesqui
nhada por afirmações levianas. Posso 
diz3r. ao povo do Brasil que minha 
conduta polítiqa, sempre pautada na 

. mai~ estrita honestidade, está acima 
dessàs afirmações. E se o nobre co
leg·a não fugir à sua horll'a de cava-. 
lllciro, deverá desmentir-se ou, do con
trái·io, trazer a prova do que afirmou, 
porque declaro à C:.>.sa que não posst~o. · 
nem possui arranha-céu no· Rio de Ja
neiro ·nem ·em lugar algum do pais. 
(.Muito bem.) 

O Sr. Vieira de Melo - Não afirmei 
q_ue V. Ex.~ possuísse ananha-céus. 

o Sr. José Candido - Todos nós 
ouvimos. (Apoiados.) 

O SR. JURACI M...L\GALHAES 
O nobre colega recua elo. que afirm{.F.l. 

(Trocam-se numerosos apartes 
O Sr. Presidente, jazendo soar ci€
nwradamente os tímpanos, reclana, 
ate~ção.). · 

Vou dar por concluídas minhas pa
lav:-as. Quando um dfa · tivesse t!Ue 
assomar a esta tribuna, sem poder en
fl·cntar o · olhar de qualquer concida
dão, temendo que alguem me apm1-
tas3e um ato de ·desonestidade, · eu, 
Sr. Presidente, preferiria renunciar à 
minha vida pública. <Muito bem. Pal
-ma&. O · orador é cmnp7'im.entado. ) 

O SR. VIEIRA DE MELO - Be
nhor Presidente, peço a palavra, p~Ja 
crdem. -. , 

O SR. PRESIDENTE - Infeliz
mBnte, não pos~.o aquiescer ao pedid~ 
ôc V. Ex. '\ pois outros Srs. Represcm
tantes sclicitaJ:am a palavra. pelá or
dém anteriormente. Conservo, pm.·rm, 
a inscrição . de V. Ex.:-~. para a pri
meira oportunidade. · 

Tem a palavra, pela ol·dem, o S2~ 
r~ h o r Diogenes Mag-alhf ... 't:;S. 

O SR. DIOGENES MAGALHÃES~
Sr. Presidente, peço a palavra, lJela · 
ordem. 

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

O SR: DIOGEN'ES MAGALHAES -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, não · 
me foi dado ontem, por ter chegado 

·com pequeno atrazo a esta Casa, ouvir 
o di.scurso feito pelo Sr. Jales l\ia
chado . . 

Citado, porém, meu nome, apre.sso
me em vir à tribuna para respond~r 
a S. Ex. a, ..• 
· O Sr. JaZes Machado·- Eu é que 
esta v a respondendo a· V. Ex. a. 

-o SR. DIOGENES MÁGALHÃES -- . 
.... esclarecendo também os Srs. Re
presentantes no que tange às refereri..; 
cias feitas por S. Ex.a. à minha pes
soa. 

O S1·. JaZes Machado · - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. DIOGENES MAGALH.~ES
V. Ex. a terá tempo suficiente par:t 
apartear. · 

Senhores, posso afirmar que não 
cometi qualquer equívoco, ao contra
apartear o ilustre representante '.:c.C~c

nista de GoiZ.s, . em simples revide às 
restrições feitas por S. Ex. a à !tdmi- . 
nistração do Sr. Ped.ro Lndovico, 
quando êste nobre Senador desenvol
via, de ·maneira convincente, a tese ela 
transferência da càpital da Rzpú:)!i- · 
ca para o Planalto Central de Gmás. 
nem tão pouco perpetrei qualquer 1n
justiça ao ilustre colega Sr. Jales ~~ü·~
chado. 

O Sr. JaZes Machado - V. Ex." 
afirmou duas .inverdades. 

O SR. · DIOGENES MAGALHAES 
- .Provarei se são ou não in verdades . 
De antemão digo . a S. Ex.a. que não 

· estou aqui a fim de me penitenciar, 
porque não vejo motivo para ~sto, rnas 
para reafirmar aquelas minhas pala
VrE!.s citadas por S. Ex. a. 

O Sr. J ales Machado - E' preciso 
provnr; reafirmar, não. 

O SR. DIOGENES MAGALHÃES 
- Devo diz~r. antes de tudo à Assem·· 
bléía, que S. E~r.a. não pode ser con
sükrado verdadeiro revolucionário ..• 

O Sr. J ales Machado ,..-- Nunca me 
in titulei tcl coisa. 

O SR. DIOGF.NES MAGALHÃES 
• • • daquêles que tomaram ann:as 
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, para combater o govê1·no do Senhor 
Washington Luís. · 

O ·Sr. JaZes Machado - Não é exa~ 
to. Peguei em armas. 

' . 
O SR. DIOGENES MAGALHAEG 

- Vou fazer análist., a mais rápida 
possível, qas palavras proferidas por 
V. Ex.a no seu discurso de -ontem H 

que eu, pelo motivo- alegado inicial
mente, não ouvi, mas acabo de 1e1·. 

V. · Ex.a afirmou, mtiito corajosa
mente, que tomara parte, de corpo e 
~tlrha no movimento revolucionário de 
1930. Essa afirmativa . de V. Ex .a. {! 

fragílima, não · pode ficar abzoluta
mente de pé, · porque · antes · dos últf .. 
mos dias daquela revolução V. E~:.a 

ainda não havia aparecido .como revo--
lucionário. · · . 

O Sr. J ales Machado - E' outm 
n.fírmativa menos exata de V. Ex. a.. 

Expus meu corpo às balas. . 

O SR. DIOGENES MAGALHÃES. 
- V. . E>-~. a não fazia parte daquêles 
que conspiravam, que preparavam o 
movimento tornado afinal vitorioso q 

24 de outubro de lf~SO. 

O Sr •. Jales .Machado - A conspi
raçã.o não ·interessa, o· que vale sào 
os atos. V. Ex. a não peg·ou em armas 
na Revolução de 30. 

O SR. DIOGENES MAGALHAES 
- Os atos aos quais o.· nobre colegu. 
se re!ere em seu discurso ·quando de
sempenhou a função de secretário do 
govêrno ao .. Sl'. Alfredo Morais, . em 
1929 ~. 30, provam~ cabalmente que 
v. Ex.11 

... 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao 
nobre orador que está terminado o 
tempo. 

O Sr. JaZes Machado - Nessa oca
sião, fui apoiado e aplaudido pela im
-prensa do Sr. Pedro ·Ludovico e tam
bém pelos jornais da oposição goiana. · 
Tenho as p'rovas comigo. 

O SR; PRESIDENTE . - Peço aos 
nobrés representantes não apartearem 
o orador~ porqúe o temi)o já está. es·· 
got'ado. 

O SR. DIOGENES MAGALHAE•1 
-;- Naquela ocasião, V. Ex,s., como se
cretário do Govêrno' Alfredo Mora1s, 
recebeu de membros· e dirigentes do 

partido situacionista da.quêle temPo-as , 
·maiores desconsideráções, que obriga
ram v. Ex.a. a abandonar Q pôsto que 
ocupava no Estado. 

·O Sr • .• JaZes Ma.chado- V. Ex,:\ n~,o 

prqva 1sso. 

O SR. DIOGENES MAGALHãES 
- Provo até com as incongruências 
contidas no discurso do nobre Dep~l
tado, no qual · V. E-x. a. diz, óra qtle 
dirigia uma·. secretaria a política, . óra 
que era . combatido pelo caiadismo. . 

O SR. PRESIDENTE - Comunico 
ao nobre orador que o tempo já fin-
rtou. · 

O SR. DIOGENES MAGl\LHÃES -
Sr. Presidente, resumirei o Piais pos

. sivel as minhas · considerações ~ · Quer') 
dizer aos nobres Representantes . que 

' nós, que fizemos a campanha na pra
ça pública no Triângulo 1\i:ineiro, · por~ 

que os comícios eram · proibidos . · em 
Goiás ,naquele tempo. . • · 

O Sr Pedro Ludov·ico - V. Ex. a. foi 
autêntlco revolucionário. 

O SR. DIQGENES MAGALHÃES 
- •.. nunca ouvimos a voz do Sr. Ja
l.es Machado. S. Ex.a que se encontra
va em Burití , Alegre, transpôs o rio 
Paranaíba, quando se ·aproximava , o 
término da Revolução de outubro~ 

o Sr. JaZes Machado - ·v. Ex.a 
. mostra que• não conhece . os fatos. 

O SR. DIOGENES MAGALHÃES 
- O nobre representante ·sr. . Jales 
Machado afirmou, em . · seu discur5o, 
não saber se eu era revolucionário; 
porque não me tinha visto no -~'l:i~ 

ângulo Mineiro; qt~e eu não estlve
;l'a nas trincheiras, onde s. Ex.a : tão 
valentemente se portou. ' 

Ferindo embora susceptibilidades · ele 
meu próprio temperamento, e como 
resposta ao discurso do nobre Depu
t3.do Sr. Jales Machado, que fingiu 
não saber onde me achava, afirman
do . ainda, com certa ênfase, . que · e1.1 

nem havia aparecido rias trincheira~:; 

ele S'. Ex .:t, ouso fazer agora, obrigado, 
}.m:mido t~o só pelas circunstâncias 
em que me rolocaram suas palavras, 
ouso fazer, repito, algumas referên
cias à minha ··situação de revoluciná .. 
r io, numa síntese ·dos dias da ·Be-
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" volução de 30, numa das partes do 
Tril1mg-u1o Mh!eiro. 

2 de 'outubro lle 1930, ma1·ca o dia 
de minha chegada a Belo Horizonte: 
foi quando éonheci a bela capital; que 
era o foco principal dos conspirado-
r:=s, no Estado. · 

Dia 3: Fómcs · a vizados - o Se
nhor Senador C a mil o Chaves e eu _: 
de que o movimento l;evoluclonáric se 
i úiciaria 2.s 17 horas. Era uma ordem 
de partida. 

Dia 4: Chegamos a Araxá, de onde 
viajamos pouco d~pois, de automóvel, 
para . Uberlândia. Alcançamos esta 
última cidade à noite. Já no centro 
da Cidade, fomos ambos informados 
por um transeunte de que todos -os 
homens que compunham o destaca
r:.lDnto local de polícia se achavam na 
!:Stação ferroviária, pronta para seguir 
com destino a Araguari, a fim de 
.socorrer seus camaradas dali, os quais, 
segundo notícias, teriam sido destro
ódos na fro~1teira com o Estado de 
Goiás, em seu primeiro contacto com 
ns fôrcas do 6.0 Batalhão de Caca-
dores, ··sediado em Ipainerí. -· · 

Em vêz de nos dirigirmos para nos
~s.s residências, rumamos para :;~. Es
tS.ção e nos incorporamos à tropa, s

1

e
guindo com ela para Araguari em v,a
gõ-es de carga, úni-cos de que se dis
punha. 

Ali dese'ri.barca vamos na madrugada 
de õ. Du'rante o dia, cons.eguimos f:a-
13.r p~lo Telégrafo, com o Sr. Cel. ~·i
renetts, . éomandante da citad!l ani
dade legalista do· Exército. ConforTe 
o que se combinara, parlamentavamos 
no dia seguinte com êsse digno e sau
doso oficial, que se mostrou . irredp
tível ao lhe pedirmos sua adesão à 
c a usa revolucionária. · 

A · 8 - se me não falha a memô
ria, voltei para Uberlândia, ao , la;io 
de parte das fôrças mineiras, em côm
vaphia de meu eminente amigo s~e
nhor Cail?-ilO Chaves, que pouco de
pois instalava alí seu quartel gener

1

al 
ele comandante dcs revoltosos civis na 
régião. . 

E tive a grande alegria de me un.ir 
a tantos amigos e companheiros, dia
quele e de out ros municípios. 

Entre êsses bravos lutàdores, dis
postos a todos os sacrifíci"~ l'l'l.Ui grato 

me . é recordar o nome de meu ilus
t-re amigo, o digno representante ude
nista da Paraíba, Sr. Plillio Ler_nos 
naquela época nào menos digno pl~o-
motor público de ltuiutaba. · 

E não me fora dado· conhecer ãas 
atividades -güerretras · dn nobre Depu .. 

_ta do · Sr. Jales Machado até quando. 
10 a 12 clias an.:tes daquêle que mâr~ 
cou o da vitória memor~vel, re-cebia o 
orador ordens de seguir para Ara
guari, emanadas do quartel general 
dos revolucinários d-e Minas, com ,sede 
em Barbacena. 

Os esfo~·ços que despendi nessá 
frente são por clemaís conhecidos. Sem 
dúvida e~ ~a era a frente mais peri
f; ;:;: :::. no Triângulo Mineiro. D~spu

nh::tmos ti?,Q só de algUmas dezenas de 
soldados da polícia mineira ·e de ·um 
número reduzido ·de civis, mal arma~ 
dos e municiados. 

E os l-egalistas, tão próximos de nós, 
eram soldaclos do Exército, do 6.0 B.C .. 
de Ipameri (Goiás), os quais, horas 
após a eclosão do movimento revoiu
cionário, se entrincheiravam em ter
ritório do Estado de Minas, poderosa
mente armados, e . que -marchàiiam 
para o ataque às nossas fôrÇas desde 
quando seu comandante recebesse or
dens do govêrno federal para fàzê-lo. 

A situaçã9, : ali era tão grave, que 
o Cel. Aristarco Pessoa, comandante 
em chefe dos revolucionários de Mi
nas ordenara, · em radiograma ao Co
ronel Juvenal Pequeno, que tinha seu 
quartel general em Uberaba, que d-es
tacasse alguém de absoluta confiança 
para Araguari, onde breve chegaria 
um seu "emissário graduado", já P.m 
viagem por estrada de ferro -·para a 
última cidade. 

:f::ss,e alguém, enviado às p1·essas, era 
o humilde Deputado que tem. a honra 
de ocupar . esta i--·ibuna . . o emissário 
graduado: o eminente e saudoso Dou
tor Carlos Pinbeiro Chagas. · 

Tudo quanto fiz em· Aragurirí, an
tes da chegada. (to Dr. Càrlcs Pl
nheil·o Chagas, foi in~tegralmente 
aprovado por· êle· e meu plano de açb o 
cqntra o 6. 0 Batalhã,o' de Caçado~t~.s 

foi hon1clog·aclo pelo p!·ópr~o cqma.:'1 -
do em chefe. 

Poucos _ dias antes do ataque às . fõr -· 
ças do Coronel Pirineus, · marcatio 
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para 26 de outubro, e.st!'ve em Ub ::r
lâpÇi~a, e foi qua.ndo vi. pela prim.;J
ra vez, o Sr. Jales Macbado, de h~':l

ço veh~lho ao pe.SCoçG; 
.Tinha vindo êsse mei.À- pres2.do ~O·· 

lega a Uberlânçlia,' em busca de re
forços, po1s havia indicias de que os 
legalistas, qüe obedeciam ao comancl:::J 
do. D~. Ramos . Caiado e postados· ca1 
Itumbiara (Goiás); te1it~Üiam in
vri.clir o territódo mineho, com mx 
ataqúe aos rc.wolucionários, ·instalados 
nas proximidades, como o iniinigo, tL; 
Ponte Afonso Pena e na locaÜd:l~k 
de Alvorada. · 

O Sr. Jàles Mac;hado, cU~.s anV:.>s 
S€ juntara aos que pegavam el'n afm2.:: 
vindo de Buriti Alegre, cidade goian :? 
situada a poucas dezenas de quilôm-:
tros. 

· Alltes de terminar, Sr. P1·esid·~·~te, 
desejo dizer a esta Assembléia q •w 
n9 assalto ao 6. 0 B. C.; projct2/to 
p;.tra 26 de outubro, e que se nã.o :e:t-

. lizo~, slmplésmerite em virtude ·c::; 
golpe dos generais, a 2·1., o con1andc 

· em chefe havia destinadc a mim pró . 
p],'io uma das mai..s árduas e peri~e;
sae tá.r~fo.s. 

Era o que tinha a dizer. (M nit:lJ 
be1n; muito õem.> • 

. -
O SR. MEDEIROS NETO - S r .. 

nlwr Presidente, peço a palavra, pe:;! 
ordem. 

O S~. PREf?I;DENTE - .Tem a na-
lavra o ~1ob:re Rep~·esentante. · -

O SR. MEDEIROS NETO .,_ (Pela 
Oí~d~m) - 81;: Presidente, o ilusÚ'e 
Deputado pelo Partido Social Demo
crático, · seÇão dcf · Esta-do do :Rio 
Gran~e do Sul, Dr. Pedto Vergara. 
comentára, há bein poucos dias, snt 
cmend.a em f:: vor ·cto pr·of~ssoracto pr:. 
mt\tio parttcubr autônomo, a · qwj 1 
prétellde seja ligada ao texto da Car
ta Màgna ' da Terceira RepúblicR 110 

Brasil . . 

Pela. tran::-cendencia , oportunidac\c 
e justiça que envolveni e caracterizam 
essa emenda, prometi a s. Ex.a dar 
à mesma inteira soljdariectade e apôio. 
E' o que faço nêste instante, com a 
consciência de que vou prestar um 

serviço àquêles que laboram pela re-
11ovaçõ.o cultural do pais. 

S1·s. Constituin t~s. c1·eio que n ;i.o 
r.!e falece autoridade pai·a secumbl· 
quaisquer legítimas reivilldicaeões em 
p~·ol do bem estar dos proÚssÔres 'pr i
mários, particulares, autônmi1os. c:c:
palhv,dos, como bandeiran~es da (;m~ut
cipaç§.o Jntelectuai do nosso povó, p:Jl' 
tôdas as unidades · da estrútura geo
gráfica do Brasil. Por me não faltar. 
sinto-m:') bz:m em proclamá-la. o am
paro ao professcr:1do primário, part:
cular, fôra, através da minlin. vida pú
blica, ~;empi·e o meu ttadaclo de pi·eo
cupações e atitudes. ProZessor cles::\e n 
idade de 16 anos, cabe-me ver em tô-

_àas as ll1ani:í'estações de favo]:es ao pro
fc~soraào, prêmios reais e justos à cú
rcira, que ontem encetf.:i . e na qual 
seri1pre vivi. Diretor da Educação, I"! o 
meu Estado, por mais de três ano:j 

! " ... . . 

conse~utivcs, cumpre-me dizer q1.~2, 

nesse mister, completei o preâmbu1:-. 
da minha VOCaÇ5.o de profeS~Ol' e dD 
amigo dos pro f essôres. Seu ,dos q u2/ 

vêem na obra silencicsa desses ap():s
tolos anônimos da edu_cação, um cor;
'tributo ponderáve~ e transcedent8 p~!·a 
2. solução do problema de extinção do 
analfa.bet!smo, em nossa Pátria · extre
mecida. São êles, tais como cs vi e 
o:( senti, na minha jornada de eclu
cador é de orientador educacional, lá 
na Terra dos Marechais, efi-cientes e 
estantes expressões de diutun1o labor, 
em prol da cicatrização dessa chaga 
nacional, .que corroe o organismo mo
ral do Brasii, o analfabetismo . Ao lado 
dos professô1·es públicos, estadUais ou 
municipais, êles se constitueni os fa
tores proemineiites desse embasamen
to cultural, no ·qual repousam as es
peranças da Nação. Uma: soma de be
nefícios inestimáveis nós todos . lhes 
devemos, já como filhos espirituais, 
das suas liÇões, já como homens 'pú
blicos, que vemos na obra do mestre
escola a evidência de uma inelutável \. 
brn emérita mi~;.: á.o de ·sacerdócio ela 
g:·and:.>za tiacional. Aonde não chega 
o professor · público, oficial, é o pro
fesso:· particular, autônomo, que, com 
a sua escola, semeia a cartilha e en:-
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sina . a ler, e:wrever e contar aos nos· 
sos irmãos, ainda a bra.ços com· a igno
rância dominante àa zona rural. O 
professor público, qiplomado, pela au
.sêúcia de conforto, ;pelo desajusbmen
mento do meio, pela falta de higiene 
e de condigna inst3.lação, vêzes mui
tas, teme a monotonia da vida bucó
lica e não aceita v, regência da cadei~ 
ra rural, onde deverio. ftmcionar mais 
úo>.no . apóstolo do que como ·ganha
pão. E, para não esquecer o praz€r da 
vld.a urbana, lião vai semear luzes às 
~revas da ignorância. Quantas vêzes, 
n::t minha gestão administrativa, se 
me nào deparou esse problema. ·Para 
conjurá-lo só tinha um recurso, am· 
pal'ftl' o pro.:es::;cr particula!', que lá 
.se encontrava, nr.quela faze11da, ne
quele .distrito, . já registrando a sua es
cola, já lhe fornecendo o mat:;rial di
cl~~t!co mais urgênte. Destarte, resol
via, em parte e t:;mpo:.·ariamcnte, 
uma situação digna de ser mejitada, 
por nós, Úesta altura da vida públic~ 
1:acional, nesse instante histórico, em. 
c:ue elaboramos o estatuto magno, que 

. I 

vai reger os destinos do Bi·asil. Pode· 
rão, porventura, ficar sem a;,Jôio so
cial, sem compensação ·moral, na vi
dJ. legal da 11;ação, êsses professôreS; 
particulares, . que, econômica e apos
tclarment.e, secundam a ob:ra . renova
<~ora de emancipação intelectual da. 
Pátria ? N9.o senhores constituintes, 
pDrque. assim, irír.mos laborar · no 
~esmo equívoco dos que confessam, 
... em eXlJeriência de causa, que os pro
fessôres particular~s recebem mercê 
pelo seu trabalho e já, por si, criam 
o . seu paÜimônio. Pobres criatuú1s 
;:D.o êle.s, 9ue .ganh:.ün malmente meios 
pa!·a atender às necessidades do . pão 
quotidiano e. da roupa'. Quantos eu vi 
findarem uma carreira de efetivo apos~ 
tolado, no domínio da educação pri
mária, entregues à ajuda da cúldade 
1:.úb1ica. Dentro do âmbito da legis
: ~:ção ordinária, eu irei além do que 
pleiteia a emenda elo ilust~·e deputado, 
D:·. Pedro . Vei·gara. Défeúderei da
c; ui, desta tribuna, que o Convênio Na
donal do Ensino Primaria d t verá., nas 
suas · relações com os Estados e eles .. 
tes com os municípios, cogitar da pos .. 

sibilidade de subvencionar tôda · esco
la de professor primário, particular, 
instalada em zona rural. E, assim, se
nhores constituintes, teremos oportu
nidade de .sacar para a posteridade 
um ·cheque de saivação nacional, um 
capítulo memorável da nossa vida d.e 
agentes das garant~as do povo. 

Os que nos sucedetem, n:;sta 
casa, .sab~rão co;rnpreender que nós, 
descando à planície dos problemas bá
sicos e horizontais 'da Pátria, soube
mos subir à culminância dos sonhos de' 
elevação . intelectual . do Brasil . e nos 
antecipámos aos des2jos. das gerações 
futurc:.s da nacionalidade. Com o nos:.. 
so voto, dcssa1·te, fique consignado, na 
C'a~·ta l\!l:agna da N~.ção, a em·enda elo 
nobre D3lmtado dos pamp~s, que sen
te as emoções do out ro extremo e do 
centro do B!·asi1, a qun1 está conce
bida nêstes · têrmos: "A atividade dos 
profe::;sôres particulares, . prim;irios, 
autônomos, é considerada serviço pú
blico, para efeito de gozarem os seus 

· 2.gentzs das gJ.rr.nt::ts de aposenta
daria e assistêiicia social; a que têm 
clireito os . professô~es . de igual cate
gor!a". (i'l-fuito bem}· -?nuiio be·m,). 

O SR . . LEEI SANTOS - Sr.· Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE - Te'ln a .pa
hwra o nolJre Representante. 

O SR. LERI SANTOS (pela ordem,) 
- Sr.. Presidente,- no discürso profe
rido perant:.; esta Assembléia pelo Sr. 
D ::. ~.:utado Benedito Valadares; S . 
E~{. a respondeu a ~m aparte do Sr. 
Lcpes Cançado dêste modo.: · 

. "Nênhama .destas acu.saçõ~?s fi
cr.rá sem resposta desta Ú'ihuna. 
E' evidente r1ue, no momentoJ eE
tou tccendr, considerações de m· 4 

dem geral, mas, se fôr [Jredso, exu:
minara os menores , cletalhe.s. 
Qualquer acusação que t'o.Çam ~o 

m::u gov·êrno ou a m1m, C:orr.-:0 · ho
rnem 'público, . terá a devüü1 I'êS-

1;o:~ta." 

Mais · adL:nte, S. Ex .i\ · rc;spond::·~; do 
a t!m ·r. parte:! do . Sr. Milton Campos, 
cll!::se o seguinte: . · 

"VV. Ex as ·. c .:;tão a f li tos . Ri:: s- · 
pon~erei hoje, amanhã e sempre, 
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dw;ante o exercício do ·meu man- · 
dato; a tôdas as am:sa.çfks que fo
rem feitas ao GovêriJO ae Minas." 

Sr. Presidente, pergunta-se por que, 
€m 1937; logo d•ê·pois do golpe de 10 .de 
Novem.bro, o Sr. B;;nedicto Valladares 
extinguiu o Tribunal de Contas, órgão 
criado pela Constituição Estadual e 
cujo Regimento fôra organizado por 
um grnpo de jurü:tas mine-iros. · 

Note-se que o Tribunal era compos
to de amigos do Sr. Valadares. Mesmo 
assim, não podia suportá-lo, tal a oge
rlza que S. Ex.a tem a tudo· que repre
senta tomada de cont:ts. 

o motivo invocado para extinguir o . 
Tribunal foi a promulgação do dçcre
to-lei 1.202. Se os Conselhos _\dmi
nistrativos recebessem as atribuiçõé.s 
de ·tomar contas, ainda se podia, em 
parte, . justificar a absurda ·. medida. 
Mas isto não se deu, porque o próprio 
Sr. Valadares obteve a modificaçã.o . 

.. do Decreto-lei 1.200, tornando os Con
selhos órgãos inteiramente inócuos, sob . 
êste ponto de vista. 

Pelo motivo exposto, Sr. Presiden
·te, verifLca-se que o ex-governador 
de Minas Gerais punha e dispunha. dos 
recursos do erário público a seu bel
·prazer. Durante sua gestão, nunca 
teve · quem fiscalizasse os seus atos. 
Um senhor absoluto que transformou 
o Estado em uma fazenda sua. · 

Os mineiros, Sr. Presidente, gosta~ 
riam também de saber as razões por 
que . até hoje, os prefeitos municipais 
não tiveram as suas contas' aprova
das. 

Nesta . situação irregular estãa no 
Departamento de Administração Mu
nicipal perto de . 3. 000 processos de to
madas de contas. . 

O Sr. Celso Machado - Os Tribu
nais de Contas dos Etados foram su
primidos em virtude de um Decreto 
do Govêtno ·Federal, que só . mante
ve 'o Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. 

0 SR. LERI SANTOS - Mas, o 
Governadcr poderia atribuir aos Con
selhos a faculdade de fiscalizar, e não 
o fêz. V. Ex. a não pTova o contrá
rio. 

O Sr. • Celso lvfachado - Os Con
selhos Consultivos também foram cria
dos e mantidos oelo Govêrno Fede-

ral. Não competia a:o Govêlno e«ta
dual Ie'gislar a re.spefto. 

O SR. LERI SANTOS - Outros 
Iz:t.erventores de Estados tiveram a 
decência de atribuir aos · Conselhos 
Consultivos a faculdade de fiscalizar. 
Em Minas Gerais tal não se fêz. V, 
Ex.a sabe perfeitamente disso. 

O .Sr. Antônio Feliciano - Os Con
selhos Administrativos jamais tiveram 
essa atribuição. Foi lei federal que os 
criou e o Interventor não podia modifi· 
cá-la. 

O SR. LER! SANTOS - Mais uma ' 
razão para existir um órgão fiscali .. 
zador. 

O S1·. José Bonijacio - Se se diz 
que os Conselhos Adminis'trativos não 
tinham ·função fiscalizadora~ isso ain
da mais agrava o ato do Sr. Benedi-

. to Valadares, -suprimindo o Tribunal 
de Contas. · 

O SR. LER! SANTOS - Pràtica
mente, há 10 anos, ps chefes dos exe
cutivos númicpais não fazem a sua 
prestação de contas. Na . sua .defesa, 
tãó !argumente difundida, graç~s às 
liberalidades do Tesouro de Minas, nao 
f oram discultidos êstes dois pontos, 
que tanto interessam aos mineiros. Se 

. explicações satisfatórias não forein da
das, teremos de afirmar, mais uma vez, 
desta tribuna, que o Sr. Valadares 
inaugurou, em Minas, um ·regime . de 
completa irresponsabilidade . adniinis
trativa, ou melhor, de completa imo
ralidade administrativa.. (Muito bem. 
Palmas.)· 

O SR. PEREIRA DA SILVA -
Sr. P1·esidente, peço a pa.Iavra peia. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE ;_ Te;:n . a 
pala v.ra · . o nobre Repr:e:S~.utante. 

O SR. PEREIRA DA SILVA -
(Pela ordem) - (LJ o seguinte dis
curso) - Sr. PresiC.ente: 

.Morreu Catul6 dá Paixão Cearen
sa! Desapareceu o maior cailtor da 
alma do Sertào! E exatamente na 
antemanhã de . um dia de maio, o 
mês de· Nossa Senhora, o mês das 
flores, o mês das promessas, na sua 
musa cheia de bra-Eilidadr::, ingênua e 
encantadora~ como o ,soi·,riso das ca-
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JJrochinhas · brasileiras que for::tm 
sEmpre o motivo; de s-eus pc:;mas h1i
mitávéis e ét:?rnos! 
E~ta Assembléia Nacional Consti

tuinte é . ma cen&~ul.o de homens 
auster.os vot:::-,cos ao e:::tu::.~o de as
suntos politi~os os mais import&..ntes 

' .... t ho~" r pa.ra os nossos ues lll!lOS nes a ..... . 
Mas os homens que aqui estão sen
tem. na.s yeias e no pulsar do co
ração ê.sse . Brasil b!"asil:;~ro que Ca
tv.lo cantou e glorificou na sua mu.5a · 
brej€ira como ncs . seus poenlas de 
e·J"~ p ":) n::io a· h'"'''li"'a da raca! ·'"' '-'"-v-~"' , ,., .... u ... • J.. ... 

Nr.o aJCreciito que a morte do autor 
do Luar do Sertão, ::-. canç-.ão imort::\1 
da bel-eza de nos~ :?.s noit2s românti
cas nao tinha soado como 11ffi?t 

tristeza em cada coração, entre os 
hnmens q1ie cc·mpõem · esta cons-
pícua Assembléia! . 

Realmente, o Brasil sentimental, o 
Brasil so!lhE.dor, está de joelhos em · 
:fn:nte ~;o s2u túmulo! 

Sr. Presidente: Eu sou n esta ho!·a 
ccmovida, nêste .recinto. a voz à.o 
Gigantesco Amazonas; o pranto 
ímei!so das águas turbilhentas do 
Rio Negro, derramado à beira dp 
l:tmiulo do maior poeta brasileiro 
dêstes cinqüent a a.nos; Sinto, nêr:~.p 

momento, tõda a imensidade dn. t!l&

tez,a que n~.o é minha, apenas, mas 
él.~ todos os hcmens de pen.:;amentn 
do Brasil e· ta.mbém de todos. os l~oc

tas e violeiros sonhadores dês~:.e 1wr
deste encantador que Catulo .inor t<~-

. lizon, entre c.s acordes de s.-;~: \io
lào pl:?.ngente! 

:?eço, pcl't~nt::>, a V . .Ex.'". s·~ di5"::2 . 
mandar submeter à ll?nv::.çl'J rl::t 
C::o.sa, o voto de· pesar ~~~~' em nome 
do meu Esbdo · e · do P:~"tí.do · Sc~:~J 

D2n:ocrático, n:qued ~ enviei à 
1'~~'.<><=<:> como a e:mr;;ssão da sal.~da'i·2 ... .'L ... .... ~ .., , -

do Parlame::nto N adon2.i pela n:c:r·ie 
da gr~nd-e ca11to1~ boên1io, qtle 'ft, 

e.~tas hc·:·as, corno h·m~.o d:Js D~:rt:;c:;, 

e~Lá €m caYnin·ho C.') C éu, 1:a t?.:' 
::>.n.siada. cor.:quiztn. d::ts b:;m~.ventnran

ças di v in as! 

E .. .., o r.u-3 th~h.- " · a':7'"·'' (Jl!uit o J. .:.11 \:i t.,;; --~.L.a..:.4- CY J.,..,._., • 

{Jcm; 77túit'J t~m; p~lmas.) 

O SR. PRZ.?·IDE:·~TE ~ Sobre o 
r~::: .:;1;:1t.o, há cut.r·cs r::[iU2rimzntc :~. 

qu~ iria submeter à delib;rução ua 

Ca;,a, mais tarde, sendo o primeh'o 
déles de autoj:ia J.o.s Srs. RBpl·e
sev.t~~l1t.3s l rino · ~\.:facl1a·do, Ade1mar 
g::;-cha , D0:mingos Vela.~co e óutros. 
O I1c h··"' r; ·.,pl·pc-c.Il'· "' ~"'Le c-r Per· e1'ra :J.;. \.... ... ..., ..... ... ,.... v~ ... .:. J.L ! o - . 

d::t Silva ant:::·cipou, assim, a d is
cussão d.o ?..ssunto. Dou a palavra 

· ao Sr. Rspr~.senta.nte Lino Machado, 
C! ue · a:::.sincu em primeiro lugar o re
qu·erimen to que antecedeu aos de
ma.is. 

O SR. LINO t~ACHADO C Pela or
dem) - Sr. Prcskient~, depois dos 
m.DmEmtos de agitação por que pa·:s
.sou es:ta Assembléia, na S·essão de 
hoje, quero peC:ir um instante de se
rer:idade, de tranqüilidade, para evo
car a· mzrnória de um conterrâneo, 
que há mais de m:;io século aportou 
a esta terra, trazendo a;penas aquela 
sua lira m agnífica e, de·baixo do b:m
ço, um violão. 

Evo'co a memória daquêle que tom
bJU . na estrada d.a vida, na mO>dru
g.::.c.a de hoj.:;, a.pós ter cons~guiodo, 

na ép·cca contempor§.nea, ser o ma.ior 
po:;ta. populP.r do Brasil. · 

lt claro que m2 r z1iro, Sr. P!'e~1· 

c:ente, a Catulo da Paixão Cearense, 
ain·dn. há pcuco l:mn2na.ge:1·CI::> .•• 

O Sr. Aclelm.ar ·Rocha Rui 
B2.rbo~~a o considerava o mu.ior poeta 
brasileiro. 

O SR. LfNO MACHADO - ... 
p81a palavra de um dignD Repre;;en
tan te do Ama.zona.s. 

Por ceTto, c. e-veria S. Ex. a ter pre~ 
cu5:ência, nesta tribuna, pa·ra lem
IJl'al· o po2~a. e eu me congratulo por 
2 3:mn ter aconted-do, pJrque, ·pela 
voz do pceta, que é . Sr. Pereil·a d~ 
Silva. falavsm aque!as florestas in ... 
t~rm.tnávei·s, r . .queles rios sem . fim, 
a. ql~sl?-5 p~isagcns inegu:lláveic;, ta:n'. 
t:~.s vêzçs c:~ntadaJS por Ca.tulo Cea
r 2::ts ::. 

s~:. Pres~::.ente, cumrn:ia-lY~;!, en·· 
tr~ta.11to , o d8vt:r d e aqui co.mpar~..: 

C 51'. porque Cf;l,.tulo nasceu . naquela. 
t :::r!'a privile.gütda da po;:sia. Em 
2.i:n.da dentre os vivos. um daquele~ 

reprs2entantes que deram a São Luís 
do Maranh&o e ao m eu K:tedo tl}d:J. 
a.quela tru·C.ição tão a.centun:da nas 
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letra,s brasileiras, e da qual tanto no~ 
orgulhamos, a ta.l pon~o qua fômos, 
di..n~;:mt~; lc;.'lgo p:::·fc·:io cl2 tz,;.11'l1~. e· 
a.lnd2, t0.ic·; cct:· nc-~m~nrô:;:; o.s fillJ.o~ 

da Atenas -B~·a.:;::cl.ra. 

Sr. Prssic:t2I:.te, o poeta tcmbou 
cdc-geni:.!'io, ,ms.s a:nd:a em plení\ . 
moddaC:e de espírito. O pJ·eta., qu8 
pa.s.:ou tô1a a vida de bozmio, de 
notívago, . dês•apa.!'e;ccndo hoje, levou 
pm."a o túmulo, o úl :·.imo reprt:sentantt\ 
da poesia do séclllo passaJdo, poeta 
boêmio que êle foi. 

E morreu, Sr. Pres~dente, com as 
suas musas, com a sua poesia e com 
as suas mais b1·Hh:mt-es evocações·. 
Ainda há pouco, vi referida, no. 
uo Glob " t' · ·t d ~ · o , l1G 1·cm a re:s·psr o e 
uma ·entrevista de Catulo, feita há 
do!s ou três anos, · na qual o po.eta . 
assinalava: Vivo entre estas · quatro 
paredes, no meu tugúrio, a recm'dai·, 

- hoje, quatro :.vmantes prediletas, úni
cas que tenho .a esta altura da vida: 
a manhã, a tard-e, a noite e a saü
da-d·~. 

Foi assim que mm·~·eu Catulo, re- , 
cor-dM1Jdo sua vida de boêmio e de 
poata, a cantar as saüdaJdes, sa.üda~ 

des evoc21d-as tantas vâze-s por ou
tro'S representantes da.quêle b2rç() 
privil&gia,do q.tl~ é o Maranhão. 

Nesta hora. €111 que 1103 reunimos 
aqui, quero pe·cUr um instante, um 

· minuto de saüdade para o· último dos 
poe-ta,s, dos V.Sl1d·l:lldeiro-s po-etas po
pular2s, que tombou na ma~drug3.da 

de hoje, e um voto de pezar da 
Assembléia Constituinte de 46. (Mui
to bem; muito bein. Palmas . .) 

O SR. BENJAMIN FARAH- Se· 
nhor Presidente, peço a pHlavra, pela 
ordem. · 

O SR. Pl~ESID:BlNTE ~ Tem a pa • 
lavra o nobre Representante. 

O SR. BENJAMIN FARAH- (pela 
orcem) Sr. Pre~iclente, peço permissão 
JXU'" falar da. banGad::"t . 

Subscrevi o requerimento d~ um voto 
de pezar no cantbr j)8l'eg:·ino que 
Yeio elo longínqEo Maranh~~o. daQue
las m 2smas terras el e ond2 sLó .t nm 
dia o cantor de Y -Juca Pir<'.:~.!~~, o 
conter do.s Tamoyos1 onde nsls::!~U Co2-

. . .. - ·· .. 

lho Neto e de onde saiu o 1nolvidavel 
Humberto de Campos. 

A bancada trabalhista., está soli· 
dúrla com ê.sse voto de pezar ent 
üomcna;:.:m ~.o a1.1tor de ll1e:.t Sert::ío, 
Serüio em Flor, Mata llwninada, Poe .. 
mas B;·ai;ios (prefácio de ·nui Bar
}Josa), 1v.Ieu Brctsil, Fábulas e Alegorias, 
Alma do Set·tão, Evangelho das Aves, 
o Testamento da A1·vore, Um Boêmio 
no Céu, o :Milagre de São João, Poe-
1ncts · Escolhidos, Um Caboclo Brasi
leiro, Os Pescado;·es, Oração á Ban
deira, Um Boêmiu na Terra (episódios 
de sua vida) e C-:mtos Veríclicos do 
Sertão. 

De fato, foi um gr~mde trabalhador, 
a quem, Rui, o genial Rui, fez as me-
lhores referências, inclusive em pre ... 
fácio de um seu livro no qual consa .. 
gra1·a esta express~o imorredoura, -
Poeta ma~:avílhoso, cuja mUsa enfei· 
tiça e parece recriar. 

Na verdade, o cantor do "Luar do 
Sertão" é o cantor de todos. os br:?.,si
leiros . . Suas canções bem poderiam 
figurar entre as 111ais empolgantes de 
todos os países . 

Evocamos o grande 'catulo da Pai
xão Cearense, porque soube auscultar 
a alma br~sileira e traduzi::: s~us sen~ 
timénto:; através de canções. Deyemos 
realmente evocá-lo nesta hora qt;e 
tanto carecernos de brasileiros que 
saibam amar as tradições de nossa. 
terra, nesta hora em que a br:.:>.silldade 
preci~a de ser rctemperada. 

Por isso, Sr. Preside-nte, a Ban
cada Trabalhista declara que Cfl,tulo 
da Paixão Cearense nüo morreu, -
continuará cantando ao coração dos 
b;'.?<sileiros, qesàe a choupan8. a lé o 
p r.·ni cio; continua1·á a c~mtar, pa~·a 

glórh de S é U povo, para glél'in. ele sna. 
terra! (Mui to bem.) 

O SR. OTAVIO MANGADEIHA -
Sr . Presicent ~; peço n. palu.vra, pela. 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pl•, 
ln·.-'i'a o n cb:·e Reprc::.~ntante . 

O SR. OTÁVIO MANGABEUL~ 

(Pc l1- ot dem.) C' ) - Sr. President~ . 

n:::~ meio ( 2 t :mt3. :uidez -em que vi~ 

C') - -- N:io roi revisto pelo ora.clür. 
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vemos ,cercado, é simpático que a As
semblé:a Constituinte se curve respei
tosamente diante do túmulo de Ca
tulo da Pai;~ão Cearense, êss-2 pobre 
homem do povo que honrou a po~si::t 

brasileira e compôs tão lindas trovas 
que tôda a naç1.i.·J repete. 

Não costumo frequentar a triblnf.t 
em matéria ele votos de pesar. Abro, 
hoje, uma _€:Nceçã.o, associando m~u 

voto pessoal e o da União Democrátii"..: 
ca Nacional às homenagens rtue a 
Assembléia Constituinte presta ao hu
mem que melhor cantou as causas de 
nossa ·terra, sobretudo o nosso luar. 

Era o que tinha . a dizer. ·(Mu·ito 
bem). 

O 8R. ODILON SOARES - S-enhor 
Pres:tente, peço a palavra, pela or
dem. 

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

O SR. ODILON SOARES (Pela 
ordem .. > - Sr. Presidente, no nosso 
mzio indifer::nte, ou, pelo me:.aos, p~U ·· 

co interessado pelas causas do espf
rito, a obra de . Ca.tulo da Paixão Cea
rense constitui um exemplo de gran
deza I!loral, de persistênc~ a invencível, 
de . idealismo puro e d·= acendra
do amcr à nossa T::rra. O Maranhão 
deve uma grande dívida de grati· 
dão pelo muito· que fez C~tulo engr..-.. n~ 
decendo aquela tzrra, e no momento 
era éle o s~u máximo repre.sentant.2 
no ceDC' .. rio liter3rio ! Desd·2 o a~10 

trans2 .. to a mcciC:ade do Maranhão 
vem . desenvolvendo uma camp:a.nnn,, 
que cada vez mais .se avoluma pelo 
número das adesões, em favor de um 
monumento que lh2 p~1·petue o non1e. 
Mas pergunto. Sr. Presidente, a pró~ 

p:::ia obra. de Catulo não será mai·) 
perene do que o bronze - aes peren
nius, como diria Ovídio. 

Tenho para mim que a obra· ainda 
não fo: avaliada no devido aprêço. E 
esta convicção nos consola do pouca 
que lhe fêz o Estado do Maranhã8, 
durante a sua vida, entrecortada po~ 
tantas vicissitudes ! 

Agora, porém, Sr. Presidente, Q'.lG 

já é morto êsse e.spirito, verdadeira-

ment-e ateniense, e não pulsa · maL-;_ 
· êsse coraç5.o , magnânimo, resta-no::-; 
choranncs sôbre o s~u cadaver, e aqui 
estamos, não só, em nome da no.:;sa 
bancada, mas de todo o Maranhãc, 
a pedir um voto ele pesar pelo s-~u 

falecimento. U1iuito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vou Si..lb· 
m2ter a votos os requerimentos: 

Requeremos um voto de pezar pelo 
falecimento do poeta Catulo da Pai
xão Cearense. 

Sala das Ses.3ões, · em 10 de maio 
de 1946. - Lino Machado. - Adel· 
mar Rocha. - Domingos Velasco. -
Plínio Pompeu. - Stênio Gomes. -
.!i u1·eliano Leite. - A.larico Pacheco. 
- Fernandes Távora. - Jorge Ama~ 
ào. - Antenor Bogéa. - Bentamim 
Fam}z. - 1lttgo Carneiro. - Guara
CJJ Silveira. - Ruy Almeida. ~ Bar-
1·eto Pir~:to. _.;_. A imprimir. 

Nós, abnixo assinados, membros da 
Bancada Maranhense, requeremos à 
Egrégia Mesa da Assembléia Consti
tuinte . sejn lançado na Ata dos nes
ses trabalhos de hoje um voto de pe
~ar pelo falecimento do grande· poeta 
~-11a.ranhense Catulo da Paixão Cea
p mse, ocorrido na madrugada de 
roje. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 
1946. - Odilon Soares. - ·Pereira 
. .Júnior. ·- José Neira. ;_ Crepory 
.. Franco. - Luís Carvalho. - 'A impri· 
mir. 
I 

Tendo · ocorrido, na madrugada de 
hoje, o f:õ~.lecim~nto· do grande poeta 
;brasileiro Catl!lo da Paixão Cearense, 
;reque-iro a iru:·erção na ata de nos .. 
,sos trabalhos de hoje, um voto de 
profundo pezar, pela perda que so
fre a poesia brasileira com o desa
parecimento do maior cs,ntor das be· 
lesas de nossa terra e dos sentimen..; 
tos puríssimos da gente sertaneja. 

Sala das Sessões da Assembléia Na· 
cional Constituinte e.os 10 de maio 
de 1946. - Francisco Pereira da Sil
va. 

O SR. PRESIDENTE: - Os Se· 
nhores que os aprovam, queiram le
vantar-se. (Pausa.) 

Estãô aprovados. 
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O SR. JOAO BOTELHO Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela or-
dem.. · · 

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

f 

O SR. JOAO BOTELHO (pela or• 
dem) : ~ Sr. Pre:üdente, sou. porta .. 
doi· de mna sugestão sôbre maté!·ia 
constitucional, subscrita por quasi (0 
81·~ .. Representantes, concebida nos se~ 
guintes têrmos: 

"A União indenizará dos corres
pondentes preJuizos, mediante 
plano qtie fôr estabelecido, os EE· 
tados do Pará, Amazonas, Mato 
Grosso, Pernambuco, Paranâ e 
Santa Catarina, que tiveram G.s 
suas áreas político-administrativRs 
desmembradz.s com a criação dos 
Territórics Pederais elo Amapá, 
Rio Branco, Guaporé, Fernando de 
Noronha, Ponta Porã e Iguaçú. 
. O plano de ind2nização s~rá ela
borado por arbitras, escolhidos p<:
lo Legislativo dos Estados intereE
sados e da União, que o encami
nhará à aprovação do Congresso 
Nacional. 

O montante de cada indzniza.çfto 
será empregado, obrigatória.mente, 
pelos rêspectivcs Estados, no de- · 
senvolvimento das suas vias de co
munic~ções e sistemz.s de tre.ns
poites, no ainparo à M2.ts:~:nidade 
e à Infância e no ensino técnico-

. profissional, gratuito e obrigatório, 
ministrado de acôrdo ·com as zo
nas de cultura e de produção lo-

' cais". 

Quando da elaboração da Carta da 
1934, como sabem os ilustres Srs. Re
presentantes, constou do art. 5.0 C:e 
suas Di3pcsições Transitórics a abri
ga toriedade da União indenizar os · Es
tados do Aimtzon2s e Mato G1·osso peja 
criação do Território do Acre. 

Com . es::a mêsm.a fi~nlidade, apr2-
s2nta h oje esta sugestão para figur.l.r 
no CapHulo "Dz..s DislJDsiçÕ23 T.ram,i
tórias" da futm·a Carta M;tgna da 
·República Err.siieirJ. . 

Encaminh~ndo-a à Mesa, pt; :;:o a 
N ·. Ex.a.~ Sr. Presidente, .se digne dar 

ciência da m~sma à Comissão da 
Constituição. 

Era o que tinha a dizer. (Multo 
bem.) 

(SUC::.:TÃO À QUAL SE rq:;FERE e 
ORADOR.) 

SÚgére à Comissão Constitucio
nal que, ao seu tempo, nas "Dis
posições Transitória8" da tut ura 
Constituição da República, se in
cluam os dispo:;itivos seguintes: 

Art. . . . • A União indenizará dos 
correspondentes Pl'ejuízos, . mediante 
plano que fôr estabelecido, os Est::t
dos do Pará, Amazonas, Mato Grosso, 
Pernambuco, Paraná e Santa Catal'i
na, que tiveram as suas áreas político
administrativas desmembradas com a 
criação dos Territórios Fed·erais do 
Amapá, Rio Branco, Guapm:é, Pern:·m
do de Noronha, Ponta Porá e Iguaçú. 

§ 1.0 O plano de indenização :;erá 
elaborado . por árbitros, escolhidos pelo 
Legislativo · dos Estados interessados e 
da União, que o encaminhará à apl'J• 
vação do Coi;lgresso Nacional. 

§ 2.0 O montante de cada inqeniza
ção será empregado, obrigatàriament~, 
peks respectivos Estados, no d-es~n .. 
•·olvimento das suas vias de comuni .. 
cações e sistemas de transportes, no 
amparo à Maternidade e à Infância e 
no ensino técnico-profissional, gratui
to e obrigatório, ministrado de acôrdo 
cem a-3 zc.nas de cultura e de produ
ção locais . 

Sala das Sessões da A:ssembléia N8.
cional Constituinte, aos oito de Maio , 
ãe 1946. - João Botelho. -- J:J3é 
Lima Bittencourt. - Ne~son Parij:Js . 
-- Duarte d' Oliveira. - L'lliz Car
valho. - Odilon Soares. - Perei ra 
Júnior. - Alvaro Braga. - Valde
?nar Pedmsa . .;.._ Pereira da Silva. 
Josi Leomil. - Dioclécio Duarte. 
1'oledo Piza. - Alvaro Adolpho. 
A ureliano Leite . - BaTreto Pin~o. 
lleitor Co?let . - Argem.zro Fialho~ 

S,igefreê.o Pach eco. - Jo;;é 'Joffillf. 
José Neivas. - Lycuryo Leite. Filho. 
- He1·mes Lima. - Luiz Viana. -
Leão llfaia. - H eribaldo Vieira. -
Walter Prc:,do Fialho. - Lauro F7·d
tas. - Waljredo Gurgel. - Gercino 
de Pontes, - Regis Pacheco. - Ne· 
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greiros Ji'alclio. - .Renat·o Alm,eida. 
- Plinio Barreto. - Víeü·a de Mello. 
- i!ltamirando Requião. - Crepory 
Franr.o. . - Lu i~ Medeiros Neto. 
a comissão da Constituiç;lo. 

0 SH. OARLOS .tv.1ARIGHELA 
br. Presidente, peço a palavra, ,)';3 .a 
ordem. 

O S!~. PRESIDENTE -'-- Tem ·a pa
lavr~ o nobre Representante. 

O S~~. CARLOS MARIGHELA 
(Peta · l.ii"t.2em) t ':') - ôr • . Presidente, 
já t\~olarei desta tribuna que sou acgü 
um regimentalista. 

Aqui venho, pois, para levantar tUi."1~:!. 

quGstão de orde.m. Já da outra. vez ha
via manifestado sé:r:ias dúvidas sôbre a 
interpretação do art. 55, onde s~ d:.z 
que cada Senador ou Deputado deve~·:'1 
increver-se prêvit'l,mente, sempre que 
não se tratar de questão de ord~m, 

sôbre incidentes verificados no desen
volvimento das discussões ou das vo
tações. 

Orc"l:, tenho em m2.os telegramas l), 

respeito dos quais desejo fazer a.lgu._.. 
mas considerações C! naturalmente de
sejo saber da M;esa, como da passada. 
vez, se estarei dentr.o do Regim.s-nto, l.e
vantando uma questão de ordem, ou 
se, por acaso, há alguma causa a re
tificar. 

Passo, portanto, às considerações 
que vou levantar pela ordem. • 

O Exmo. Sr. Presidente da Re-pú
blica, quando tomou posse, . em sua 
oração havia pronunciado a seguinb 
frase: · 

"Pl'eocupado em :..olTespoder a es
pectativa elos meus compatriotas, 
comprometo-me a manter em tutio 
quanto de mim depender o sistema 
democrático, que resultar das delibe
Ta·ções da Assembléia Constituinte, 

, sem o menor cerceamento _das liherdrt·· 
dcs públicas, inseparáveis de um re
gime de opinião". 

Orn, Sr. Presidente, para confron!"oJ / 
com as palavras do Exmo. Sr. Pre:.;: .. 
dente da RepúbHca, vou lêr o segmn.
te telegrama, que nossa bancada l'e

cebsu de Florianópolis, com data d~ 

( e ) Não foi revisto pelo orador. 

9 do mês corrente e assinado por Os
<: ar Amo.rim: 

"Ontem realizivmnos .comício di:l. 
Vit62·ia Pre.ça Qt:inze quando to
mos atacados usJ::J.lto soldados oa~ 
se E:.érea, qus.torze bata.lháo caça· 
don:s tendo Polícia Civil se con
siderado impotente garantir-!los 
devido- pequeno número policials. 
Nosso comício foi interrompido 
momento falava segundo orador 
virtude pedido Delegado Godoy. 
Afora ligeiros ferimentos dois 
companhiros no:>sa atitude pacffi. 
ca ordeira inaceitando violências 
provocação evitou 0ut.t·os prejuí
zos'.'. 

Como ia dizendo, Sr. Presidente, no 
senti-do de fundamentar a questão de 
ordem, em uma das sessões an,terio~ 

res, o nobre Senador Luiz CaÍ·los 
Prestes, nosso compunhiro de banca
da declarara que o glorioso Exército 
Brasileiro, que se honra de ter possuído 
em ·suas fileirHs, uma figura como ~ 
de Siqueira Campos, cujo aniversá"!'io 
de morte hoje transcorre, é funda
mentalmente' democrático e · poucos 
exércitos do mundD possuem suas qua. 
!idades. Apesar _de .tudo, aindà encon
tramos dentro dêle alguns fascistas , 
meia dúzia de generais reacionários, 
que ainda pretendem impedir a mar~ 
cha do país para a democracia. São 
ês~es elementos responsáveis pé1a p2r
turbação da ordem e pelo clima de 
desconfiança de nossa Pátr).a, que ues
prestigiam o Govêrno do Exmo. St:
nhor General Eurico Gaspar Dutra. 

Por isso 11.1esmo, . só podemos in~e:· . 

pretar os fatos que se passaram em 
Plorianópolis como tendo sido provo ... 
cados por êsses fascistas do Exército, 
que mobilizam nossos soldados pax·a 
reprimir o povo em praça pública, !m~ 
pedindo a prática das liberdades ·de ... 
mocráticas, em nossa terra. 

Sendo a noticia publicada em ''O 
Globo" de hoje, verificam~se os mo·
t::vos por que os soldados do nosso 
Exército, obedecendo à ordem dêss~s 

fascistas, foram lançados cont1·a ma· 
nifestações que se desenrolavam paci
ficamente . . Para comemora1· o Dia da 
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Vitória das Nações Unidas, o qual .foi 
Utn:bf.m c:omcmol'a.clo un:ln!mc,monw 
}jo-..· e~; ta A~;~cm bléi a. 

O trecho do tC'legmmn, il,Y2 l'l-,o n:t
qv~le jorn:Il, IJl' ec~bJ, e'{[~.tmmmte, :ts 
1? :-;i:Jc·s que levarrun os fas•.::J;;t.as d~-. 

FY:él·c~to a. mo):;lFZ.'E.em seus soldact')S 
n2s3a atitl~clc a!1ti-d0n1ocr&t:ca . 

Di2; o s: xnhte: 
_ .. -~z;mnc:a 1m~ oraqor corn::~on a 

e~a.:. t?. r, eY .. clns~va e a•·dornsamenf.e 
o eEér.::l l:n l'u:sn, a concentração 
foi d.E::fcitn." 

D~;ntro do Br.:tsii, aínc'l prebndcm 
c~nn.=:úbs fa.s~i.st~s ilnn2C!ir se far~:o..:n 

vtrdad::iras h.omcnag-2ns ao glorioso 
f'"<ército soviético, que, ao belo dt'.S 
Iilôrps am.eri~anls e ingles:1s t?.nt-O 
b::tblhou p~ra que a lmm2nidade in
tri.ra se libe~:bss~. E' esta uma prática, 
c.nti-democrátic:l, contra a qual pre .. 
ci3D.mos e.st?r alertas; e, daqui, faço 
um ap61-o aos Srs. ].1inistros da Guer~·~" 
e. d.l Justiça, no sentido de que o pri
meiro coloque o n-os.s-o Exérdto o.ent.ro 
do s,;u p.::.~·al verdadeiramente \iemo .. 
cníti~o, não send.a utilizn.ios s::us sol· 
c1.3dos 11:1 repr2s8ão ao público; e o se
gund-o assegure as liberdndes, p~ra aue 
o nosso país mar~hê pan·. a dem::Jc;a~ 
·cia. 

A Assembléia Consti~uinte está p:::o
curando elabomr uma Constituiç~.o 
realmente democrática, que a tendrt à::; 
tradiçõss de líb~rcnde e cultura do 
no3so povo. 
· Sr. Presidente, en~errando agora 
minha alocução cem a questão dr~ 

crd·em, desejaria qu-e . V. Ex.a me res
pondesse se, como da vez passada, te- . 
!'eÍ por ventura inf1·ingido o ·artigo 55 · 
elo Rcgim9nto, ou se se trata de medi
dn tom!lda pela Mesa e aue deverá ser 
rct!ficé',da., pois, para f::>J{r pela ore srn, 
segund-o aquele dispositivo, não é IV~

ce.r;:!:."'.l'b inscrição. 

O SR. PRESIDENTE -Pelo um·:J
ço e co11sicleração qt~ devo ao iLl~~ 

tre H:::p:::es~ntante, que ac2ba de fa!:lr, 
l'flpito o qu8 já disse a S. Ex.a. A Mesa, 
é ob:i'igada a ccnceder n. palavrr.. s:n;:.-

. pre que . solicitada pela ord~m, r~1r.s1 

evide11t2mcnte, para que o orador nfw 
tmte· de assunto diferente do previsto 
no art. 55 do Regimento. Nesses ce". .. 

sos, a própl'ia votação se intenompe, 
PLll'a que seja lovnntada questão de 
ord,::m. E' o que está no lZegimenUJ. 

Numa Asr-~r:1/d:::éia. numzrosa con~o 

e:;t:.t - e :::;;;undo a o!JR <::rva~ão Iel'~t~ 

pelo nobre D2put.~do Sr. Flo;:es da 
Cm~lu. - os Sl'3. R 8:pr2.s:mtantes que 
d::~ejam fa.!2r terü:.m, evidentemente, 
de fic:1r em fila, a6·uardando cada um 
a sua v-ez depois _ de- exgotada a ma
téria da m::i2m r':1 dfa. Entretanto, 
n Mesa tem Lu:.' La do acs Srs. Cons· 
tituintes o uso da palavra p<Jla ordE:m. 
sem qu9 seja para se levantarem ques .. 
tões r ela ti vns à mEt:·clla elos traball1o.-s; 
e ninguém tem !'e-clamado contra ê:;<;-e 
p1·oc:edimento. .Na forma do Regimen~ 
to, seria. n cce;:;sG,l·io pa1·a isso inscriç~io 

prévia, já que a palavra pela or-:lem 
é conc;:dida, ccmo · já acentu2i, lJ:-l:':t 

aquzle dct(!rminado fim. 
O Sr. Carlos Ma1'ighela _,_ Agradeço 

a explicação de V. Ex.a. 

O SR. JOBlt R0!-.1:ERO -Sr. ,Pres1-
dentc, ·cedo parte do meu tempo !lo 
Sr. B3.rreto Pinto. 

0 SR. PRESIDEJ.~TE- Tem a pa
l2.vra o Sr. B:1rreto Pinto. 

O SR. B..:":..RR-ETO PINTO - (p:;i:~ 

ordetn) ( ':') - Sr. Presidente, eg:·égiEO 
Asse1nbléia. 

Pedi a coJavra para me referir a um 
d:::s m::..iai;cs vultos do nosso·-pais, me
recedor de tôd~s as noss!!-s ho1nena
,t;ens, embora simpks e bom brasilel .. 
ro, /na 1:-12-is jt:sta acepç§.o do tê1·mo, 
que, er.1 tôda ~ua longa vida, só tem 
tido um objetivo: tornar nosso pais 
e:1da vsz m::,ior e s::;mp1·c r e3p::ibdo 
no ambiente universal. 

.D&claro com emoçào o nome dP- fi .. 
gura ímpp.r de brJ.i:iileiro e graude sol
dado - General Cànd!do Marian() 
ela Gilva Hondcn. 

Enco:;:ürn-se S . Ex.:>· neste mo!nento, 
numa. d~·.s principais trlbun~s ClcsL1. 
.Ass:mbléia. AiJcsar de seus 80 ano;;;;, 
- que bem r .:1ê-l'E:(!l:n1 repouso; con
sr,grado pela pútria, inscrito no "Livro 
do Mérita" criado pa1·a imortalizar os 
grandes brc.si!cirGs vives, B. Ex. a vem 
à Asscmbleia Constitülnte tcstemu:.. 
nhar-lhe - como ainda h~~- pouco me 
ileclarava, ao encontrá-lo em 1.un . Ci.os 
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cor,redOres- - ·a. homene:gem do-seu co .. 
ração de . patriota. 

O General Cândido Rondon deseja 
que Deus lhe proporcione saúde e vi· 
da para ter a satisfação de assistir á 
p!·omulg-ação da nova Carta Magna 
do Brasil. 

O St. Aureliano Leite - Desejaria 
lembrar a V. Ex.o. que, ainda ontem, 
no Parlamento Brasileiro, o nome do 
General Cândido Ronclon foi recorda
elo pelo aparte~nte. A propósito de 
um voto de pezar requerido pelo de
saparecimento do General Alexandre 
Leal, referi que o ilustre visitante in
tegrou aquêle pugilo de moços da 
Escola da Praia Vermelha,· qU:e se in
COl"porou às tropas de Deodoro, por 
ocasião da proclamação da República, 
aos 15 de Novembro de 1889. 

O SR. BARRETO PINTO - Agra·
deço o aparte de V. Ex.a, que vem 

. abrilhantar m~m modesto discurso. 
Consigno a homenagem que nos 

presta o bravo brasileiro e julgo in
lerpretar o pensamento de tôda a Ca
sa considerando particularmente a 
grande honra que temos em · receber 
tão ilustl'e personalidade <muito bem) 
Nós que aqui estamos, eleitos pelo povo, 
sensibilizados por essa visita, recebe~ 
mo-la em nome dêsse mesmo povo, e 
a retribuímos a quem tudo merece pe
lo muito que tem feito em ·prol da 
nossa Pátria. (1'1!uito bem. Muito bem. 
Palmas prolongadas. O orador é cum-
primentado). -

O SR. DOLO R DE ANDRADE 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

O SR. DOLOR DE ANDRADE Pela 
ordem) c:· ) - Sr. Presidente, em no
me da bancada de Mato Grosso, agrn. 
cleço, profundamente sensibilizado, as 
pal2.vras que acabam de ser ditas des· 
h tribuna, em homenagem ao Exmo. 
Sr. General Cândido Mariano Ron
doa, filho daquela terra que aqui te
nho a honra de representar. A gran· 
deza da obra do grande brasileiro não 
será jamais . esquecida · e a posteridade 

(*) Não foi revisto pelo orador. . . J .. 

renderá a me-recida .·homenagem. ao 
vúlto ímpar do Exército Nacional que, 
desprezando a comodidade e o confor .. 
to de melhores situações, preferiu . de· 
dicar sua existência à defesa e prote· 
ção · dos nossos indígenas. A Assem .. 
bléia Nacional Constituinte sente-se 
ho!1:rada cóm a .presença de S .. Ex.a, 
j_ustamente na hora em que não pode, 
em absoluto, relegar a plano secun
dário o problema importantíssimo da 
proteção aos indios. 

Nossas saudações e nossas homena .. 
gens ao grande patrício. (Muito bem 
Muito bem. Palmas). 

O SR. JOSÉ R O MERO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

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

O SR. JOSÉ ROMERO <Pela cr
dem) (*) - Sr . . Presidente, o Exce
lentíssimo Sr. Presidente da Repúbli
ca, General Gaspat: Dutra, atendendo 
aos' justos .reclamos da população la
boriosa do Brasil, assinou, há dias, um 
decreto-lei extinguindo o jôgo,. tor
mx.ndo-s·a merecedor dos aplausos e das 
sil.npatias do PO"ZO, inclus!ve desta 
C~sa. 

~· .Ex.a, entretanto, naquele decreto, 
n~.o amparou os brasileiros que traba
lhavam nas casas de jôgo. E os em
pregados sindicalizados nessa profissã.o 
enviar.am-me uma c:.:trta, que peço per
missão para ler: 

I ' 

"Eqtüdistante de convicções par
tidárias, com os olhos fitos e con
fiante na vossa atuação patrióti-

' . ca no desempenho do mandato ou
torgado a- V. Ex.a pelo povo de 
nossa Pátria, venho, na qualidade 
de representante de milhares de 
trabalhadores, apelar para o ilus- . 
tre e digno Constituinte, certo de 
encontrar o precioso apoio na de
fesa de um direito adouirido por 
criaturas que sem olhar princípios 
jurídicos ou doutrinários, confia
vam lealmente no respeito devido 
pelos poderes públicos ao direito 
obtido sob o amparo dás institui
ções vig·entes em nosso país." 

(*) Não foi revisto pelo orador • . 
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O Sr. Jurandir Pites - Permita 

V. Ex. a. um esclarecimento. Essa car
ta foi uma circular dirigida à banca
dr • Estávamc: exatament~ incumbi
dos de redigir uma. indicação, para a 
qual. iria1p.os pedir a assinatura de 
S. Ex.a, .a fim de enviá-la ao Govêr~ 
no, no sentido . de serem at-endidos os 
trabalhadores a que V. Ex.a se' l'eferc. 

O Sr. Lino Machado -Aliás parece 
que tôda a Casa está concorde nessa , 
proposta. 

O SR. JOSF~ ROMERO - Agradeço 
os apartes dos ilustres colegas, vendo, 
com prazer, que também se interessarn 
pela sorte desses trabalhado1·es. O 
ilustre Representante Sr. Li no Ma ... 
chado acaba de afirmar que, certa
mente, todos os Srs. Repl·es·sntantes 
assh1arão a indicação que o nobre 
Deputado pelo Distrito Federal, · Se
nhor Jurandir Pires apresentará opor .. 
tunamente à Mesa. 

C01itinuo, porém, a leitura ela cart.a.: 
HMeu brado é menos d-e um dos 

prejudicados e mais ele quem pro
ema ser digno ela missão humilde 
mas, sinceramente entregue pelos 
que confiam na, lealdade de um 
homem. 

Tem V. Ex.a conh':'3cimento do 
teor do Decreto-lei 11.0 9. 215 ele 
30 de abril última, o qu:1l cerramlo 
uma atívidad·8 n§.o cc.gitou em um 
dcs seus "Consid2v1nda" do arr;t
para e direitos dos que vinham 
exercBndo aquela atividade fisca
lizc,àa, ofk.~alizc.da c pe'''llitida pelo 
Govêrno. · 

E' para ésí:e caGo dolorof:'o, que 
cnmo 'dirig.cnte ~incUc3.1, lanço vcc
m~nte apê!o espera'J.clo e:acontrai··. 
e::-11 iV. Ex.:~ um defênsor dês~cs 

mllll?,r.es de homc~:s c~t,~ ~~m cn
prêeo, lutam ngcra para que lhes 
s2.ia d?.clo o just·o direito do que 
::J.me:J.ll1 ::·~·am no decorrer el-e anos, 
r :-: ~1ti~o em l~ 0 ~ 3:.:t L:. gisl::tç~o T!'fl.
b':llh~sh. cujo cumprimento ime-

·. dia to s~rã. também um át.o de jus-
t iG" "'l'"' ec;tá lla form9:cão juri-•• • 4- 9 \~ "-'- ... I,. - I . ·' 

dk'a e religiosa de 1~ossa Pátria". 
(as.) Raimundo Rocha, 1.0 se .. 

cretário do Sindicato dos Empre .. 

gados em Casas de Diversães do 
Rio d·e Jan-eiro. " 

Sr. Presidente, desta tribuna - a 
mais alta do pais - cu envio um 
r..pê1o a S. Ex.a, o Sr. Ministro do 
Trabalho, para que ampare e . defenda 
êsses homens . que são bra[;ileiros dig .. 

"nos. <Muito bem. Palmas.) 

O SR. VIEIRA DE MELO - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTJ!: - Tem a pa• 
hvra o nobre Representante. 

O SR. VIEIRA DE MELO <Pela 
ordem) - Sr. Pn::sidente, náo sei .c;e 
minha voz ainda m·s permitirá se': 
~uficientemente ouvido nesta Casa. O 
esfôrço desenvolvido nestes dois dhs e 
n. que fui levado, por imperativos in
declináveis de l1onr.:t partidária, aba
lou-me abda Inais. a saúde, já de ,;;i 
precária. Sou forçado, porém, a volt~n· 

à tr:buna. 
. Nenhum dos Srs. Hepresenta.nt,es ~ 

€.otou cedo - - tem o direii;o de eonsi • 
'd.sr:::r··:~v.! ::>~'m corn,;;cm. A atítuc!~ 

ouc aqui :~;;:)WJ1i c a prova mais 
ev}dente de qnc sou eorajo,t;o, pOH\liC 

se n?"o o fos::.c, permaneceria cônto~ 
damente na mjnha bancada e não 
ac2itaria a cliffcll incumbência q1~P. 

me <·.oru :c tcram m s us companll eirc~ 

- r~if'ie: I, vorquc teria de enfrcn r. a:·, 
n2süt t!·ílmn:.L tôcla a gro:;sa ar~.uh'',

J'Íil, ela bancad;J, l'posicio~1Lsta cl!l B,•Jli:l. 
Nfí.o sou, portallt.o, llln covarde e · 

üã.o rcconJ1eç'J a qn::m qu-.:r que ~> : ·ja 

o direito de <t ::'.si.m me clJP..ma:r SED.:.. 

apresentar p:;:ova CO!H'rcta da afin:.1a
tiva. 

QlJNia . . ap<..!i.~J.s retifk:1r um pcato 
de meu dJ~cni·so, ccrtamcnta mal :.Ju-

1:'ido pelos meus ct:gnos ndv.:nirios. 
Ali'O, repetidas vezes, de acm:!:'.ç§.o 111-

f eliz do meu Hustre coler~a. Sr. .ru
raci Magalhães, retruquei· à altura, 
acre~c2ntanc\o que, de mim nm1~:1 s~ 

C3crevera havc:· adm.ür: ·,o arranha
céus no Rio de Janeiro. Se assim me 
expT·2·s::ci fci porque, a meu r e-=;peito, 
nunc::t se c1isse ;:; ;:m.:=lh::tnte cous::t. 

(7'rocam-üe veementes apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - <Fazendl} 
soar insistentemente os tímpanos> -
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.Atf·ndio ! N-ossos trabalhos llií.o }10-

dem - p~:c,-.:3es:.;.:r ds.sr:a, forma. A A-;~ 
sembléia tem ouvidos sensivels e nfi.o 
lhe agradam eertas €xpressí5es. A '5 

palavras menos c01·tezes sar§.o climi
naõ.as dos Anais. 

Continua com a p::tlavi'a o Sr. R::·· 
prescntante Vieira de M'21o. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Sel1l1or 
Presié.e~.lte, dada esta -<:xplicaçilo e ja 
agora mais satisfeito, deixo a tribuna. 
declarando ap:mas que, se alguém me 
considerar sem coragem, de certo terá 
de comprovar sua declaraçio. (Irfuiw 
bem; 1rm'ito bem. ) 

O SR.. CAIADO GODói - S~nhor 

Presidente, peço a palavra, pela 9r·· 
dem. 

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

O SR.. C'AIADO GODéi (Pela or
dem - Lê o seguint e. di<:;curso) - Se
nlwr Presid-::nte, o novo regimento, 
apesar da liberalidade cem que foram 
recUgidos os seus dispositivos e igual' 
espírito que a.nimn. o 82U co:n:texto, r...ê.O 
dá margem a que, em determinadas 
ocasiõ~s, possa ser ventilado assunto 
de oportu_ll:dade palpitante. 

Esta considc!·ação a faço, Sr. Pre · 
sidente, certo de que · V. E:{.a na iD~ 
te1·pret:l{·ão do mesmo, como o juiz se
rcr.o que sempr-2 foi e~n qualquer do 
suas atividades, clú, na medida cl. ~t s 

circun:st~ncias, um:1 dóse do seu hu
mano realismo às ·arestas que possam 
embaraçar as m 2.nifestações do nosso 
p2nsam ento -arlt.e as ncce~údades th:· 
m:n momc;:1to ela do. 

O caso, Sr. Presidente, é que que .. ·o 
t1·az2r a o conhecimento da Casrt. a 
pTopósito dêsse palpitante assunto -
que é a defic~ência d8 carne nos nos:
sos mercados - que, · segundo li no 
brilh8.nte vespertino "O Globo". de 
ontem, acha-se em Barretos um re· 
pre.sen t g,n te do r-:!!::.!~Stl"O da Agric i.il ~ 
tura, o Professor Otávio Dorn:.11gues, 
€studando , "in-·loco", a aç:lo inje.~f- 1.

ficáve1 do::; f~'i~; o!·íficos , lJ01.' m im fo
calizada há dias em entrev:s ta con
cedida !:'. jorn::d s de São Paulo. 

Es·teve, t::>.m!;ém, naquela ci:h~o nm 
grupo de jornall.stas repl't:iõ<-;:1 tantr:;s 
elos v~spertinos ''0 GJ.obo", "A NcJite". 
"P(,ll;,~ C ",l'lcc~l" . "Diretl'b:s" e ''la·· 
voura e Comércio", o qual verificou 
que é · in teiro.ml:nGc~ Y 21·ja ckir::t a 
ncusaçi'i.:) de que o fr i;2:or if:co drt Ang.l.o 
nf1o estava obedecendo à tabela org.a
nizada pelo Gov~rno. pois continti.R va 
pagar:.do o bC>i à raz§.o de Cr$ 54,00 d 

arroba, em v-:::z de Cr$ 62,00. Exigia, 
ainda, que n~s f:::turns ou nobs de 
vendas fcssem mencionados os m2s · 
mos Cr$ 62,00. quando paga var..1 ape
nas o preço minerado, fra -:1dando as
sim as exigências legais, e arraskmci'l . 
à fraude os . fazenddros necessitados, 
prcm:ccs pelos efeitos da crise ele que 
foram cans~dores os próprios frigo
l'ific·::Js. 

Verlfic:a1·an1. uinch~ cs jcrn:::.ll.staR 
qne, o frigo:·ífico de B21·::.·stc:s invenn 
75.000 bois, sendo certo que não tn0·· 
no: núm-2ro de -bois exist!:m em ou "· 
t1·as i i.1VE:.

1
:-:. :t~las. A c::tpacidacle ~~te 

ab:1te do frigo::ifi~o. segundo declur::· ~ 

ç0.o do Sr . Ale~;::::,nc~cr, admin:st !'n.cior 
da ArÍglo, é de l.COO bois diários, sen" 
elo de 3.CQO tm"!ehdas a c::!.paCÍ:lade d~ 
esto::2gern. 

For aí se ·vê. Sr . Pre.sid2iÜ2, onde 
está situada a c :::msa. da deficiência do 
abastecimento de carne aos mercador, 
car+ocas e a outros grandes centros. 
conforme tivemos já oportunidade de 
denunciar. 

Trazendo êst:s fatos ao conheci
mento d.e V. Ex. a e da Casa , quero 
con~~ratnlar-mc com fl.quêles jonulis ms 
que', com a invest:gaç2.o feita , viá2.m 
em a uxílio da ação do gcv&r~1o e pres" 
b~:am um grande serviço de esclare
cimento da v-Erdade, em benef2cio do 
público. <Muit o bem>. • 

O SR. PAULO F'ER:N· ANDE,S - Sr. 
Pre:üdent2, peço a palavra p ::;la m·
clcm ... 

O SR. PRESIDENTE- Tem a pa-
1 ::. -,'~·:t o nobre R ep.;:.::.ssntante. 

O SR. PAULO FERNANDES C'J 
í1Jelr~ orde·m.) - S':'. Presidente, per

_r.orrií·,- faz poucos àiaB, vã.:.ios muni-

( * ) · Nào f oi revisto ~) elo orador. 
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cípios da zona sul do Estad·o do Rio 
de Taneiro e cnccmtl· L~ as p8pUl:1çõcs 
d~ dois dêles - Barra do Pirai e Pi
raí - alarmadas tremendamente com 
as obras que ali vêm -· :;ndo realiza
elas pela Companhia de Cn.rris Luz e 
Fôrça do Rio de Janeiro, Limitada. 

A referida Companhia executa, 
nesses dois municípios., ob~·as que 
não atendem ao aspecto econômico 
e sanitário da região. O alarme da
quelas populações se justificf\ ainda 
m~i::., porquanto a mencionad"~ ~ =n

prê.sa, -de outra5 feitas, ali efetuou 
empre-endimentos ·com as mesmas fi
nalidades, que são as de reforçar a 
adução de águas para a reprêsa do 
Hibei!.'ão das Lages, trazendo para 
aquela região danos incalculáveis, 
dentre os quais quero citar, neste mo
mento, o irrompimento de violento 
surto d-e impaludiS-mo, além dos pre .. 
juízos de or·dem ecohômica, como tive 
oportunidade de ver, d-e caráter eco-
nômico.. -· 

A referida ccm):tnhL .. 1:.:-s.:;eando-se 
em autorização federal que alega pos
suir, não respeitou nem mesmo os in
terêsses · dos agricultores . daquel-a 
zona. 

Já havia formulado requerimento de 
informações ao senhor Ministro da 
Agricultura, porque através da Divisãô 

·de Aguas daquêle Ministério se pro~ 
cessa a fiscalização das referidas 
obras. 

Recebi hoje, entretánto, pouc-os mo~ 
mentos após chegar a esta Assembléia, 
um telegrama pelo qual .se verifica 
que ·o problema se agrava, porquan
to aquela Companhia, além de r e ali
zar ob:'as que Ai-o a;;~,.;,1dam 2.os ::1~2 -

rêsses d,a ~·e.:.. ~lo • .v;;.o:vi.dencia, ainda. 
a desa•propriação de inúmeras mO!l'a
dias em Barra do Pirai, .~dtas à re
veli-a ,.1 7l_ municipalidade i .:,~;;, i sob 
o amparo, segundo diz, d-e autoriza
ção federal. 

Vou ler, pa1:a conhecimento da As·· 
sembléia, o telegrama : 

"Pl'OCtu'ado numerosas comissão 
moradores baii·t:_o Pu1verizaQãJo pe
t'lindo ampa!'O 8. ::-.z::.:; t~ c:.3o .:.: .'. ~:.:::.ção 
!r. Jl'adia , peço ::; tj_~ v·::-"lio_sa atuLt 
ção se~tido se1: .a.mpar.aàa situ~ ... -
~_ :.o m mtaG f a:211l1as 8.m-::3.Ç2. d::s E-

c::Le:m ao desr.m.·1go mo.lifvo ohr.!l..ll 
c ia. carris Luz Forc9 Rio cte Ja· 
n ;;iro. S:1udações. Dr. Alvaro :ae .. 
:: :·adinelli. Prefeito". 

O · S'r. Juranái1· Pires - Permita· 
me V. Ex.a um anarte. í!:sse contra. o 

to da Light foi feito, inclusive, por 
decreí;o suplementar, coisa, aliás, la
n:: .• tável porque, entre as coisas que 
faltam, falta até água _para o Rio de 
Janeiro, água ·que deveria ser reser
·,·ada p2.l'a o r.créscimo de nosso abas .. 
tedmento. 1 

V. Ex.a tem t6da razt'vo na reclama• 
. ção que faz. 

O SR. PAULO FERNAN-DES 
Muito obrigado a V. Ex. a 

· Enviarei à Mesa, Sr .. Presidente, um 
requerimento de informações, pedin-do 
a v. Ex.a o encaminhe ao ~!rini.stél'io 

do. Agricultura independentemente de 
discussão, tal urgência do assunto. 

Era o que tinha a dizer. <JI.fuito 
bem) . 

(Requerimento a que se retere é 
orador. ) 

REQUERil'.IENTO N.0 126,· DE 194tJ 

Solicita ap Poder Executivo, po1 
intermédio do Ministério da Agri 
cultura, informações s ô b r e · a 
capacidade da Usina de Ribeirão 
das Dages e sôbre outrc.:; da.dos 
pertinentes à mesma. 

Con~idera.ndo : 

a) que a "Companhia de Carris, 
Luz e Fôrça _do Rio ele Janeiro Limi
tada", autorizada pelo Dec:·ctc -ld fe
deral n.0 18 .588, de 11 de mui o de 
1945, m cl[lifica-do pelo de n . 0 20. 657, de 
26 de fevereiro do corrente ano, ini
ciou vultosas obras de captação dos 
rios Paraíba e P iraí, a fim de amplia1· 
a capacida·de da Usina de R~bei!·ão 

das L..'tges, no Estado do Eio; 
b) que, em oportunidades anteriores, 

a mesma Companhia executou obras 
com idênti-cos objetivos, sem as · ne
cessárias precauções quanto às condi~ 

ções econômicas e sanitá'!.'i !?.s da regiàu, 
o que impm·tou; entre outros incon
venientes, no irrompi.mento de g;:·~.ves . 
surtos de impallldi ~)m CJ ; 

c) que as Muntcipalidad.es de Bar~·::,, 

do Piraí e d e Piraí, em cuj os~ terri-
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tó1i.os se efetuam essas obras, ignoram 
por completo, cs projetos das mesmas, 
executadas, assim, à sua revelia; 

d) que é p!'incípio cor-sagrado c:1ber 
aos mtinicípics . "autonomia em tuc:o 
quanto respe:te ao seu p8culiar in
terêsse"; 

Requeiro que a Mes::t da AEsembléia, 
ncs têrmos elo art. €1, § 5.0

, do R::gi
mento Interno; solicite ao Exmo. Se
nhor Min!stro da Agi'icultura, as se
guii1t~s info1·maçõcs: 

1.0 ) Se a Divir.ão de f...guas do p,::,.. 
p!J.rtamento de Produçáo Mineral do 
Ministério da Agricultura - a quem 
compete, segmJ.do os D~c:;.·etos-leis ci
tados, aprovB.r e fscalizar aquelas 
obras resguardou os interês:ws 
econômicos e sanitárics da região, es
p2cialms-nte das cid.ades de Ba.rra do 
Piraí e de Piraí, e QUais ns e~~igêr:cias 
feitas ne::se scntidc; 

Z.0 ) Se :lC!~:ê!e Ól'f:;f:i,o público pr:r
mitin o início inv:-di. ::~to c~r.s obr8~, in
dt>pendentcrarntí~ r~o inriispensá\·el 
li(•çn~iamento p:-evJsto p2Jos ''Có(Ugcs 
c1e Obras" elos 1-:1unicípios ond.e as 
11121~mu:s vêm sendo rcaliza.das. 

I • 

3.0 ) Se a Comp::ml1ia de Car:i'is, Luz 
e Fôrça do Rio de Jan!}iro, Ltda.t foi 
autorizada a promo-ver desapropria
ções de imóveis, alterações nos tra
ça dos de vias públicas, etc., sem pré
Yia anuência dos poderes municipais, 
como vem praticando. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1946. 
Paulo Fernandes. - Dejericlo. 

O SR. PR::SIDE~TTE - Há ainda. 
sôb!·e. a me.s!l. o segui!lte requáímcnto: 

Vimos respeitosamente requerer a 
V. Ex.a cons!gnar na a ta dos nossos 
trabalhos de hoje, um voto ele pesar 
pelo falecimento do Sr. Gaston Bar
barson, fundador da Companhia Side
rúrgica Belga Mineira, que tão rele
vantes serviços vem pre3tando ao 
Brasil, sobretudo no período da úl
tima guerra. 

Sala das Ses::;ões, 7 de m.aio de 1946. 
- Israel Pinheiro. - Bias Fortes. 
- Cristiano Machado . . - Oiinto Fon-
seca. - D-uque Mc:;qt~ita. - Juscelino 
Kubitschek. - João Henrique. 
Wellington Brandão. Augusto 
Viegas. - Alfredo Sá. - Joaquirn 

Libâ.nio. - Levindo Coelho. - Celso 
lvl acliado. 

O SR. PRESIDENTE- Os Senha· 
r.c.s que. o aprovam, queiram levantar .. 
se. <Pausa.) ·· 

E.c:;tú, aprovado . . ; 
Vou subm.eter a votos o seguinte re .. 

que:rimento: · 
r..equcremos que conste da ata doz 

nossos trabalhos um preito ele home
nagem e sa udad~ à memória gloriosa. 
do tenente Antônio Siql:.eira. Campu.s 
figura que hcnra o Exército .Bras!- · 
leiro, ·um dos. heróis do Forte . de Co
pa.C:l-bana e da marcha da coluna .ln~ 
victa, cujo aniversário de falecimen
to comemoramos hoje. 

. Sala das Se3sócs, 8-5-946.- Ltt!t 
Carlos Prestes. - Gregório Bezztt:.:t. 
- Jorge Amado. - CC!mpos Verça~. 

- Tri!ino Correia. - João Amazonall. 
- José Crispim. -;:- A.lcides Sabenç.a. 
- - A.go:;tinho Olivc!ra. - Os<caZC,o P~ · 

chtJeo. -l João Batista Neto. - Cc;o/é 
Fmw. ~ Dmntngos Velasco. - · R1~'l 

· AlmC'lda. - Aureliano Leite •. - Mil · 
t-:;n Cl.L~rcs. ·- José LE:.Gm~!.. ·- C:!t
los ·11-farighella. - Cwudino Silva. -
A imprimir. 

O SR. JORG:i!l AMADO - Senhor 
Pl'í;zid~ilte, peço a palavra, pela ·o:.·-
clem. . 

· O SR. PRESIDENTE - Tem ·a 
palavra o nobre Representante~ 

O SR. JORGE AMADO (Lê o se
guinte disctt.?·so) , - Saudamos, .sr. 
Prasiàente, em Sic1ueira Campos, tão 
prem:?,tura e t!':>.~icD,merite desauare
cido, a juventude a serviço da revolu
ção brasileira, a· honestidadet a · bra
vura e a te:n2cidade de· uma vida dP
dicada ao Brasil, ao povo, à liberdade 
e· ao futuro. O P2.rtido Comunista do 
Brasil que constrói, em meio à dor e 
ao sa.criffcio, a fé das novas gerações 
n::t felicidade do nosso povo e faz re
nascer a esperunça no coração ·em de
sespero .dos · mais velhos, sente-se her
deiro e continuador de todos aquêles 
que, em nossa história, desde os dhs 
c.1i:st?~_ntes da colônia, lutaram por uma 
Pz.tr:a mais justa, mais feliz, inde
pendente, livre e progressista. Não 
brota.mos do nr...da, não somos planta 
sem raizes, nós, os comunistas. Nasce-



me>s do sangue e do exemplo de todo3 
aquêies soldados, . artistas, poetas, sá
bios e homens simples do povo . que, 
em alguma ocasião e cl~ algum modo, 
traball1aram ·pelo 'futuro, construir:1m 
civilização em nossa terra. Incorpo
ramos à nossa história, à história do 
nosso Partido, como nossos ascenden
tes, os grandes heróis e os graÍldes 
poetas em cujos corB,~ões medrou o 
·amor à liberdade e ao povo. Dêl'cs {~ 

que de8~endemos e sua herança é res· 
ponsabilidade' nossg,, temos que cni
dé-la e fazê-la frutifica.r até que che
guemos a.o dia em que o soclalism'J 
seja a ·radiosa · reaUdade brasileira. 
:Ê!sses · graildes do passado eram vozes 
e gestos isohdos, nós somos o partido 
do proletariado, a vanguai·da revolu
cionária! · ~les eram, com 'tôda sua 
honestidade e sua decisão. o idealis
mo e o puro sentimento. Nós somos 
a ciência da polític::t, somos o mate
rialismo dialético. . 

É que - como escreveu certa vez 
o camarada Prestes - "não estamos 
mais no tempo de Ca.stro Alves qu:.1ndo 
era facil cmnover o coração da lmr
guezia" • . Estamos no tempo do pro!e
taríado, no momento tão densamente 
belo e dramático ein que, de um ve
lho munio d,s-c:J:~cnte, injusto e CE 1 

fomeaào salta, um novo · mundo rle 
fgualdade, justiça e fartura. E~G:>.ta~ 
mente pol' tudo j,sr,o, porque smYJcs 
marxistas e soinos o Partido que abre 
os clrrlÍRhos por onde màrch:1 'n. hu
manidn.de p9.1'S, O futuro, po~lemas 

med~r em tcdo ~eu· ju::;trJ n.lcr a í·n
portâ.ncia daquele::; .s·2rr:s que foran1 
eis 'bat~dores na ab~1·tura dr.s picadas, 
foran1 t:~m'bé111 P.let3 crJn3t!.'l..~tCi"r.S Ô~ 

l 'evoh1.<}fí.o l:lrar,iJ.eir::':.. 
l"~i~ .. o j.fel re!;O:i.·d:..r aJ ·v1~1a rlc :s i.rJv.~ii·~ 

Oampofl, bela coiTW mna l:ncl~l., st•.:Jn, 
de· av~nturas que ji cc~Der~spn a r.~.T 

folk-lore n a boca, poéí~tr:::t dos r;2rt.'1-
nejcm, e que amanl1â s~r2,o as h}s
'tórias pnr:J, as crcrmças do Bn:u:;U li
vre, é'l.ssün c:1n1o os i'r:'i:l!.Js d::~ Tcha
paie~. o .11:~ról g~W.!.Tilllei.ro dtxj dias Ini
cbis da revólnção bolchevlque, for:.1r:.1 
o melhor alimento ela ir:nngin2/{8.o dr: ~; 

felizes crianças soviétic::15, ant!~::> d~~ 

guerra. S:m nonw r8corda os dias de 
22: qmÚ1do a revolução p~Ja indepen
dência completa da Pátria ela va seus 

primeiros, timi::los e incertos p::!.ssos, · 
mvprah ilustl'c de Ccpscabana, ilus
tre dêsse sn.:ngue jóvcn: c generoso 
derramado. Rccmda os dias c.lc 24 e 
a emocionante vir.geJ.r. elos mil e ql.ü
nhentos cavaleiros que o então ge ... 
neral Luís Carlos -Prestes comandou 
para a ima,rtalidadc. 

S?Jbemos que, na gnmde marcha, ela, 
Coluna, sua figura, de personalidade 
tão marcada, ele tão intensa vitali
dade e tão penctrant,e inteEgêneia, se 
fixou para s2mp•:e como a mais ro
mantica e· também uma dns mais 
c,:;11scientes de tôda Bquela classe mé
dia revolucionáriH que ainda nã.o ha· 
vie, encontrado a sabia direção do 
iJroletariado mar;; que m2.rchava, cn-
tl;"" )Jal-:> •.· c ,. ,,-q,:,-L·.., 11r~~ ~· ,.J, r· ·~ e--:~·" c··t .. . - t .;'I.LJ '>.J, ...... l,.l- :'{ I;. C,.. • • P, !-C..\.' ,\1 ...... -,(.... L 

centro lüstót ico. Ao I;:, do de Preste:;, 
Siqué:ira Campos se altsla, à frente 
da Coh~na, e entra parê'l, ·as r::l,g·ina,s c:9. 
História r~sgo,ndo . os ::2rtões c1,o B:·::>
sil e ra::ganc!o o:s proGe:csus de tomrla 
de t2r.t:'!, c:Jm que os scuh•J:-e.s 1'cti.Ü3i ::; 
e3cravizavan1 e cscravisam a~~1da :J':5 

nossos irmí'>,os campone::?s . . 
Mais qu8 t5dos os outros .seuz; com~u .. 

nlleil'os ele revolução ;já pcrder8~ o se:L1-
timent::tllsmo peque:::lo•burgur§s e mRr· 
chav:J, 5em vacilações P':J,:m, o3 fi!:s que 
se propunh~:l.. Se junt8.rmo5 a isw s. 
S1.la 110l12sti1.lztd,~ ja:~1ais }.J00 t::t e111 d.1·~ 

vi.:-la, sua fidelidade revol\lCirmá~·in c 
sW·\. con~iaúça no lido· ' do povo, c~1 

Prf~:tes , sua r; !~l1Slbilida~.e 1~0litica c ~:u:t 
~:;c-1id:?r,r.l8C1l.Ce -l)aret cc11.1 o r~ofr1.nlf311to 

cl f'.-3 g;_~(,,_.rld ss 11"! ass~'!-:..;, r::.r_t~.o po~J. r:;rr~11·J3 

ô :~t·m8r q1.l+>, ce nf:i.o hc:rv.c:::8 ê.l '-' · l!.~cr~ 

r ldo, est1.ria huje ma;:; t '.m<t V'2.Z ''') 
b.do de P:cc:~r.~.s e - à t:re;Jt.(J cl'J pr;vo I h) 

fJl::di:a:~ c~.n J~ c;r~o f.?:::~ ~:·i_·.-i.çl :;, cT~J . _f'f!~"tir~.P 

C;-;D~1mistu, t r;; r •:.õldo R~s ~;:,:~t~ühB 0 psl:-l, 
fTn ;l ncipaç9.o p~~uuea cht P átri:J, cor.:.::?. 
G ~) rc·JJ(,()s fctlct r-~,t;~ , o.':' 1·e~-: t.os f fte: c!:~t?.s e 
a. rp~·es.sáo Í!.11}):?rialist3.. 

P::ccrd:unus l1 oj8 seu nornc, o l1 ')!1lZ 
rn::~i:1 ;~hn·b::;o cio:'i "tf~n.~:.lt,;:~:; ' ' , c u C.'}· 
mcnr~[?;:.:'~l,mo:~ C!iniJ a urü dos Fd."!!'•?.S 

d:t. rcvoJ11.t;8:a lm-<siJcjm, cr ' \Yl(l a, 11m d~

:o,·j.p ''.J ::c d :?!,;j .'.'~Yoll~.; s V::!;: :.:. Ust:,1.:~ , coPH.i ~ 
um cor~::;~nl'~e>i.' ele eiviJj ~n c;áo JXF<i a 
no:;:m P~~tria, corno a um intrépid'J JO~ 
v-em cl~ cor8.ç8,o [i2ncro::;o e pui·a, c.Jmo 
a uma gló:-ja elo no::;so Exército, c:Jm') 
a un1 dos cc2r..:;..mhntes da Colw1a In
victa, como a um dos mais nobres 



~·4~-

c11.a:dãcs d[l. nessa. tcr!·a, m:1s o recor
damcs e l1omenageaD1os L;.nr.::ü-rl como 
a um comp~:;.1hcíro que a morte im
P'=::iiu al:'..·avcssur as fronteil't:.s da 5aa 
classe c o~upar seu lugar em no;:;s1s 
fila<::, coJ.np;:Lnhciro que n0.o teve tcm:;o 
de l:'l.t:i.nt:h' à vaDguarda 11:n:s que p::~.ra. 

eh r:.12xch:2vD. com aquçln m:;sma firme 
rescJ:).Ç:.lo co111 Cf!.1e atra""v"35SÓ'Ll pa.;~tarios 
e florestas, cantingas e rios. Era n~.n 

rio correndo para o mar do proletarb
do. Ext-inguiu-se antes de chegar ao 
seu d2sembocactouro. ·M:as era p~ra o 
mar do Parti.do qne êle sa dirigia, o 
companheiro Siqueira C::u::..1pos ! (.~.1:Iu.i

to bem; muito bem. O orador é cum
primentado.) 

O SR. PRESIDENTE - Os S2nho
rcs que aprovam o l'OCfi.<erimento quel
ra;.ri levantar-r-e. <Pausa.) 

E.::tá aprovado. 
O Sr. Deput:1do Barreto Pinto ro

qm;r que, a 13 do corrente, a prlme].ca 
hora da sessão, ao inicir,r-se a orclera 
do cua, seja rese:i.·vada à memória de 
C~:üas e c"!.a P:·incesa Isabel, que pro
mul:;·cu a Lei áurea. Os Srs. qua 
a1::rcvr.m o requerimento queiram le
vr,:ltar-se. <Pausa.) 

Est3. aprovado. 
O Sr. Embaixador Batista Luz8.r.:.b 

co:npáreceu à CBsa p<J.ra trazer à As
~embléia e à MeBa sn:1s despcdid~s. 

ma:aifcstando, ao mesn10 tempo, gran .. 
de pesar por ser Or)rigado a deixar nos
so convívio. 

Em nome da Assemblé~a e da Mesa, 
assegurei que o pecar de S. Ex.a nf~o erf~ 
maior que o no.sso porque t2.mb~n1 . 
teríamos o grande sentimento de nos 
vêr pri•;ados de sua colaboraçi:o i!ltcll
gente e · coi1stante. Creio que inter
pretei bem o sentir e o psnsr.mento 
dos nobres colegas desta Asse;nbléia. 

T -:::.n a palavra, para falar sôbre 
o R2quernr.~nto n.0 60, o Sr. Coelho 
Rcdrigues. 

O SR. COELHO RODRIGUES (i') 

- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, 
ar:.tes de entrar no assunto de que co
gita o reque1~1mento, desejo ler peque
no trecho do Diário Oficial de Vitó!'la, 
Espírito Santo, relativo a uma nota th 
Interventorla naquele Estado, depois 

( ,;. ) - Não foi reyisto pelo orador. 

da vlsitfl. CJ.t~c o rrst;ec~ivo Ir,t.e: ·ven ... 
to1· i'ez ~:; ~(Jlln, l!Ll;:;~ o~;H. 

"l:'~m entCE(Ümcllto cox~1 o:> r-~·}i.l ... 
ci1~;r.·<J. s ot: til:;m~\:>S da n'6i9;J , re:rü.'j.r ~. 

n 'í'l. O , -,l"""ÚSl·t··.o C1!' r:• ·' rl.11P . · r'o:;é., ·• -' • !.. V JJ !:\t .d J.. '9 UI \. J, ,_, .\ ••~-.·$1-

HJ. qualidn.cle ele. Intenr.,::tor do i~s
taüo do ::c::,:;pü·J.to S2nto, in.-~J2:0i>. 

nando tenüórlo C<'l yL:aba, .SJli.en
t::m~;o a 1:ncc.nve1liênci.u. cie nws 
i.nar:liztosos e oeorn.hJ.cias ccm
ctt::!.1~1Vels q t:e sG ttm vcriflcad.u, 
perturbando, ct~ste rnodo, as rt:h~ 
ções de ccrd~alic.lac\e ,cjue StlnlJl'e 
existira.m e dcve:n e:üsUr entre ot> 
b:c·s.·:;lleiros de M1r..~:::i e I~spír:ito 

S;:mto. Fiz ur..:. ca~oroso à)~:lo úqné:.. 
lE.:s cGn:.-pa.trfdos, ~- fim de. que 
contribrw.m para eütar r. reprodu~ 
ção de t:üs fatos, no intúito de res·· 
tabelecrr a tranqüllid8,de entre ós 

· he>.bitantes dr..Q\.:t:.la rc:c;láo , aguar.~ 

dando scrensunentc a palr:,vra e':a
penl1ada pc:o Sr. General Etuico 
Gsspar Dütra, eminei.te Presiden
te da l\.eptt:~ica, pai-a que, cem 
jast 1.ça, dê o seu vcreô/~ctwn, CClTi.IJ 

chefe sup;:emo da Naçiio, no conEi~· 
to tf"o in1!Ja trloticamcate suscita..ü·.J, 
~ntre os habik.ntss dos dc:s Es~a~ 
dos que senipre viveram em pe·:
feib h:.umonia e compreensão, no 
selo da família bra:;ilei:·a. '' 

Diz a nota da · Interventoria. 
''entre os habitantes". Entretanto, 
c::tb-~-me aqui fazer pequ.ena restrição 
a essa neta. 

Foi o S:!·. Benedito Vnl'..ldares, ao 
t2mpo do seu Govê.::nCr, qn8m m;:n> 
C,lou invaclir o territó '11) do Espü·ito 
Banto, e o seu suces-:.;r continuou o 
8,.vrmço das tropas. Agor a, acl~a-se o 
Estado do Espírito San ~o em situação 
c;u.riosa: o Chefe do G,y.;2rno vai à 
2;ona litigiosa, que é t erritório e~pí
Útcssantense, a fim de pedir aos 
eapí.tãe~ e tenentes da Fôrça. Mi~ 

neira que se pa•r-tem com bons modos, 
para não aumenta1· - o mal es~ar das 
populações <io seu Est:ldo. 

Sr. Presidente, quiz ap·enas lavra-r 
() meu protesto, ante a falta de uma 
atitude enérgica por parte do se~ 

phm· General Eurico Gaspar Dutra 
~~ do 81'. Ministro Cados Luz, poi<; 
pastaria uma t elefonema de Suas 
:EX'Celências · a B elo Horizonte para 
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fazer cee:!!ar seme!h:t nte estado de 
coisas. 

Sr. Presidente, entro, agora, 1a 
matéria do reque-:.·imemc. 

O instante a tu~l do Brasil exige 
que se promova por todcs os meios 
possíveis, os transportes, nã~ só d;;s 
gêne·:.·cs alimentícios, come dos pro
dutos expç:rtáveis, de que tenham 
tBcess.idade, não s·ó os cen-tros cun-· 
sumi dores 'na.cim1ais, co1r.o · as NaçõP. ... 
eurciJ)éias, a braços, ainda, com a 
crise terriv-el resultante da cat~.r:trofe 

que foi a guerra mund.ial. 
Infell.zmen'ce, durante a ditadura 

nã.o se deu muita im:Jortânci.a ao 
a::;>arclhamen.to dos po:tos, coloca!l
do-se er~1. primeiro plano as oi)~·2.s 

Sl.i.ntuárias. 
Um dDs Estados de mJ.ior produção 

e que está ·on vé:;o: r"' de vê-la en
ca,.hada. é, just2.mente, .o Rio Gl·an
de do Sul, ond·e .as colheitas de ce
r:::ais se aprts·entam como as maiores 
jamais consigna1as: 

O Sr. C:trnpos Vergal Vossa 
Excclêr:da permite u.:n aparte? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Com muito prazer. 

O Sr. Campos Verga.l Qt.:.ero 
lembrar a V. Ex.a que na r-:]láo de 
Rio Preto, Alta. Araraqua.r::nse, a 
safra de arroz é auase ilimitada: há 
abundância ma:r~Jv-:111osa em matérJa 
de produçào dê.sse g;êne-1·o . Ent~·fl

tanto, está faltando o eseoo::~dmxro 

suficiente, .C3.paz de le,rg_r ê.sse ali, 
mento a Sft.o Paulo, Rio de Janeiro e 
oukas cidR:".es do Pais. 

O SR. COELHO RCSITITGUES -
Devo pondera.i.· a V. Ex. a que etsa 
zona é servida por estradas de ferro . 

· e estou cuidanc1o · do a~sun to do re
querimento, que trata do transpo!·te 
marítimo, razão pda que.l encaro a 
situação dos portos .. que repü:·esentarn 
para nós, verdadeira tra.va na, na 'vP
gação. 

O Sr. Li no Ma.chacltJ Ve.it~ 

Vossa Excelência qmintS~. ~·a:.:::2.o a.:;
sistia aos oposidonis.tas w d~~;lara

rem que V. Ex.a, como tod .. o;; nó.:>, 
R t L S _,) l,' J' ·:r,í) }:,':". f'-somo::; e·p1·es2n ·9-n ~.o e· (.~. , . _ .• 

sileiro e não do E.spíri ~ \) .3anto, c1'J 
Piauí ou do Paraná. 

No mom~nto, V, Ex.3 V :)ntH~ as
sunto que intcr-2523. a tcd.J o E:·~sil, 

e, por . coincidência, trs,ta~s~ do Rio 
Grande do Sul. 

O SR. CO:SLHO RODRIGUES -
Examino a situaç?.o de um F.stado 
cme ficou desnroviclo de purto~1 e 
1:espsctivo aparelh2.mento, dur~~~1te ::!. 
dit:1dura, o Rio Grand·C do S~,1, que 
i'êz grandes esforços para atender &o 
apêlo no s2:ntido de aum~'!"!.tar ~ pro
dução de arroz e outros cereais nas 
ml'vr·g·ens elo Rio Guaíba e seus 
afluentês. 

t O Estado do Rio Sr. Pr:::siden e, 
Grande do Sul é /iervido por um 
único pôrto - o do Rio Grande, 
l1oje insuficiente ao escoamento .da 
produção e mal aparelhado. . Tive 
ouortunidade de, recentemente. •1er 
sêus gui:p:clastes enferrujaçlos, al~uns 
até impres-táveis, e o próprio ::t.pr.tl'i:• 

lhamerito do pôrto em süuaç~.o p~::

carissima. 
Houve, em outras époc;;1S. uma p:o

paganda em tôrno do Porto de Tm:· 
· res. Entreta.nto, o Estado do R~ o 
Grande do Sul não quiz oll1'1r p::t·ra 
um segundo pôrto, julgando que o 
do Rio Gra·nde ficaria preju:..~~cado. 

Vemos, agoca, que, se construido ti
vesse sido o Pôrto de Tôrres, a ca• 
restia da vida, no Rio de Janeiro, 
não se apresentaria de rr.odo tão 
acentuado, de vez que :;or T6rres se 
.faria, com facilidade, o esco-an ... entc 
de tôda a produção da zona norte 
do Estado. 

O S1'. Gaston Englert - V. Exce" 
Iência teve oportunidade de estudar 
o assunto do Pôrto de Torres? 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Conheço o projeto dêsse pôrto, estu
dado psla repartiçfio competente. 

o Sr. Gaston Englert - Apenas 
desejo chamar a atenção de V. Ex
teW:ncia para o fato de se tratn.r de 
assunto essencia!mente t~cnico. Vossa 
Excia. p~-.ece querer emprestar ao 
pr()'blema ca&ter regional, de mera. 
simpatia pelo Pôrto de Rio Grande, 
o cme teria levado a não construção 
do ~P6rto de 'l,ü:o.:res. l!~ questão técnt .. 
ea, repito. muito clclicnda, que se não 
pode crlti.car 8.ss!m a grosso mod(). 
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.O SR. COELHO RODRIGUES -
~o.5w adiantar a V. ExCia. que pórtos 
de muito mais difícil construção já 
foram instalados em outros países. 
Só a vi21.~hança de uma zona de 
grànde produção de cereais, como é 
a do norte do Rio Grande do Sul, 
seria motivo bastante para que se le
vasse em consideração a possibilida
de de se construir o Pôrto de Tõr~ 
rcs. De mais a mais, não impediria 
o transporte de cereais por navios pe
q~wncs e o transbordo no Pôrto do 
Rio Grande, porque a Lagôa dos Pa .. 
tos não permite o tráfego de mais, de 
16 pés de calado, aos navios, o que 
não é bastante para embarcaÇões de 
grande porte. 

Digo mais a V. Excla.: num pa!s 
em que técnicamente se levasse em 
consideração o escoamento da produ
ção, Pôrto Alegre teria, hoje, um pôr
to em condições de receber n.té 11a

vim; transatlânticos. 
·v amos passar para outros Estados. 

O Sr. Lino Machaclo - Viajaremos 
con1 V. ExcícL e com muito . prazer. 

·o SR. COELHO RODRIGUES -:
Piauí. .. 

O Sr. Arêia L e do -- O no,o;.so Esta.
lló não tem põrt.o. 

O SR. COELHO EODRIGUES -· 
. .. Maranhão e S2rgipe são Estados 
que vivem d.c promessas e essas, de 
hnto se along·al', já vão se dess1pan" 
elo . 

o Sr. Arêia I,cão - o Governo do 
sj.-, Epítácio P essoa mandou vnra o 
.Nort0 todo rim aparelhamento de 
portos que foi depois abandona c1.o e 
llest;:uiclo pela ferrugem. 

O SR. COF.LHO RODRIGUES -
Para o p6rto de Tntoia nem a dre.ga 
que p::?dimos nos foi fornectda. 

Ct:nno dis!)onlw de pouco tempo e 
t f'1lll o de percorrer cs pôrtos do Bra
~::il, Stlcint::;,mcntc mostrarei como ê3-r:r.s 
põrtos estão entr avando a ação da 
marinha . mercante . 

Vejam-os o Estado ele Santa Cata
rina. 

o põrto de Laguna tem melhora
do por causa do carvão. Imbituba, 

construido pelo saudoso !ndustrial 
Henrique Lage, ao qual nem ao menos 
deram a rcsnectíva concessão, . foi. de 
difícil construção. No momento se 
acha cem um .mole de cota múito 
profunda e; para cac1a metro aue se 
t ':):nha de avançar, 11á nzcessidade de 
grande di~,Pêndio, o que talvez não. 
ccorra com o pôrto de Tôrres, no 
Rio Grande do Sul. 

Florianópolis é um pôrto de duas 
barras; Devia ser dragado. Puseram
lhe uma ponte que limitou sua · ca
pacidade ele tráfego. 

Pôrto B~lo; o· único põrto natural, 
ns,o , está aproveitado. 

Em !taJai muito já foi gasto, e, en .. 
tret2.nto, o pôrto ainda é insuficieh ... 
te. I , 

São Frr.ncisco, o melhor . do EstaÇlo, 
encontra-se entravado pela barra, 
qÚe, desobstruídn, ofereceria ser::v~ço 
facílimo varu. dar acesso aos n~wios .. 
de grande porte. O limite é de 22 
pés, o que a~nda não se consid'3ra su
ficiente para grandes na vi os. 

O Estado do Paraná, com um úni
co pôrto, pode-t:ie clizer · que se aclm 
também CDg<:trrafado, pois a barra não 
·dá passagem r. ·navios de grande por
te. 

EH11tos, Sr. Pre~;identct é üm pô~to 
entr2.vado pela quedão do trabalho. 

O Sr. L'f.no Ma.clwi o -V. Ex.a vai 
cr:eontn~r dtflculda de para examinar 
o car:;o de JVIina o Gerai3. ' 

O SR. COEljHO RODRIGUES -
Minas Gerais clíspõe do porto do Rio 
de J aneiro, que é a casa ·de . todos 
nós . 

O pôrto de Sa11,tos ·vive constantc
lllí:rlte numa luta de t:·a balho con- . 
t1·a a Ccmn::: ~hia das Docas, ora 
com a grevê dos portuários, ora com 
a. dos estivaclm.Ts. Ult~mam('nte, mes~ 

mo, a situação de Santos merece a 
a t encão ele todos os · brasileiros, porque 
csti impedindo o desenvolvimento do 
comércio int~rnacional e prejudicando 
a indústria paulista, e está ainda co
lbcando a questão do trabalho no 
cr.mpo de verdadeira luta doutrinária 
e partidária. 

Faço, neste instante, um apélo aos 
ilustres representantes do Partido Tra .. 



-445-

b~lhista , para · que procurem deter 
o 1 mal-estar daquela grande cidade de 
São Paulo, a fitn de que se restabc~ 
leça a tranqüilidade não só entre os 
trabalhadores, como entre todos or; 
comerciantes ·e industriais que dcpcn
d~?m . do único escoadouro que · é o 
grande pôrto de Santos. 

O · Sr. Segadas Viana __:_ P 6rmitc 
V. Ex.a um aparte. 

O SR. COELHO .ROD:~IGUES -
Com .muito prazer. · 

O Sr. Szgadas Viana - O proble~ 
ma do trabalho do Pôrto de Santos só 
s.: resolverá cem a n::tc:.or..alização co 
serviço portuário. Somente assim cle
saps.recerá a luta entre a emprêsa e 
o: trabalhadores. 

O SR. COELHO RODRIGUES 
V. Ex. a . 'Veio dar oportunidade de 
me referir ao serviço . de portos da 
União Sul-Airic.ana, que esUt. sob a 
tuti:Ja das estradas de ferro. Há um~ . . 
org2.nização única que dirige não so 
a rêde ferroviária da Uni.ão Sul-Afri
cana como também todos os r~ortos. 

0> demais serviços sub5idiários ficam. 
em diversos departamento~.;, submeti
dos ao contl'ôle úni.co · çla organização 
que diz respeito à €StraC:a de ferro e 
portos. 

No · Bl'asil, temos ·mn pôrto qúe olha 
· para a · estrada de ferro como se 
· fôssc ·pais inimigo. Muitas vêzes, até, 
er~·ti'e as próprias estradas de ferro 
é difícil conciliar interês.ses para o 
tnHego mútuo. 

O S1·. Carlos Prestes - Quer dizer 
que v. Ex. a concorda com a nacio
m:.liza çã.o. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Dos portc3, concordo. 

O Sr. Carlos Prestes - Perfeita
mente. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Quanto à~ estradas de ferro de grande 
porte, de suficiente désenvolvimento, 
também poderia o Govêrno pensar na 
nacionalizaÇão . Levanta ria, entretanto, 
a idéia de, pelo menos por em1:rést1-
mo, deixar a Paulista dirigir a Estrada 
de Ferro Central <lo Brasil. 

O Sr. Aureliano Leite··- Idéia ótima . 

O . SR'. COELHO- RODRIGUES -
Ao menos a titulo de experiência. 

T:.:tlvez asl5im fõss~ melhor aproveita do 
o material rodan~~e da maior via d•J 

penetraçilo do Brasil. ·· 
O Pôr~o do Rio de Janeiro, Sr. Frc

sicle:,1tc ... 
O Sr. A1tr~Zicmo Leite - Det8nha

f:e, untes, V. Ex.a, no Pôrto . de São 
Se:J:u.:L!.áo. Tenho vc::lt3.de de o-:.:vir, a 
respeito, a opt;.lü.o do ilustre colega, 
técnico . q;_;_c é. 

O SR. COELHO RODRJ:GUES --
0 Pôrto de Si:to Sebastião foi COJ;1r:itruí
c:o por iÍ1tercesados que queriam ex
plorar a exportação de· laranjas e ba
llanas. 

O Sr. Azweliano Leite - O ,fato é 
que o Pôrto de São Sebastião está 
úr:m.to, e depende ap~nas da e:..trr:da 
que o, ligue ao V~le do Pa!.·aiba . 

. O SR. COELHO RODRIGUES -
Foi feito, cem::> dL;s.2, por i:n~é::'ê3~ê 

de gl'a.nG.es companhias dê nav:::sr..
ção que queriam levar fruta.s p·~u·a 

c3 m ::rca.dos ing·l;::se.s. A.ctqu:rirr.l11 
t~rr&s que est.avam explora-ndo com 
o braço na:cio::1al. Os interêsses che- · 
garam a tal p:mto, qua não hesita
ram em g:?.::; tz.r muito dinl~eiro na 
c.:mstrnção C:e um pô:to No fund o. 
'pcrém, . estávamos nnão a penetra
ç4o . do ccnsumi.o.or . estrang-eil'o no 
âmago d·o nosso B:a:::i-1. 

O Sr. Aureliano Leite - Para o 
p6rto de Sáo Seba3tião só faltam 
os tra,ba.lhos ~Jc-mplnnentares. Visi
tei-o há pouco tempo . 

O SR. COELHO RODRIGUES 
Tr·a-balhos ccmplementarcs d.e uma 
estratda de ps-netração. A idéia prin
cipal, · repito, era lavar-se l:31'5.nja e 
ba.nana, p2rt:mc2n tes a estrang-eiros, 
pa.ra pôrto também estrangeiro. O 
obje·tivo do pôrto era um quisto: 
agora, cem :~. idéia de nadonalizs.
ção, pctdemos utilizar ês.sc pôrto. 
No pôrto do Rio de J aneiro, o m2-
lhor do B:ra.sil, hã uma parte en
trava•da. 

Vou . da1· a.pens..s rap:da. id.Cia. 
Os navios que t.razcm carv~o para 

o Bra~il e vêm da:ca:Tegar no Rio 
têm, em suas cartas de fretamento, 
de 16 a 20 àias à. ~ estadia, à raz5.:) 
de 500 cu 600 tonela•clas por d1a. 
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Pot.:mhno.s, entr.etanto, como obra 
nue muito honra o saudoso inqmtrial 
ft;;nr~que L:::.ge, na Ilha do Viana. 
um apa-relho p2rfeito, moderno -
uma. ponte pa:·::~. de~carga àe . car
vão, cem a capacidade de 200 tone
ladas por hora. Assim, em três dia1:> 
pode1·ia ser dezcarregado um carvo
eiro que vem pa:·a o Rto com carta 
c12 fretamer..to cem 20 dias de estn-
dia. • 
. O Sr. Segaclas · Viana - Pe~rmita 

V. Ex.a um :?"parte. No Rio de Ja-
11 eiro verificB,-Se um caso <.'le fa.lta 
d~ organiza-;ão e de administração 
dos E22'Viçcs portuários. ~stes ser
v:co.s, a.qui, represent3..m iObretudo 

. g:·ande .sa.crifício para a vida e saúde 
c,os trab::tlha.dores. V. Ex.•t, que tão 
b2m conhe·ce · a estiva e a detestava, 
sJ.be o esta.do dos pisos no Cais do 
Põrto e da ma.qumaT!a existente. 
o~ guindastes não oferecem segu
rnD.r;.a. Todo o trabalho é feito cem 
e:wrmç sacrifício do pessoal. 

O SR. COELHO RODRIGUES -
:E psla falta de conservaçã-o do que 
PJi'i::.uimoo; essa !alta . veriüoou-,r:;e 
Ju.stamente durante a guerra, quando 
não }')o1íamcs ren.>va1· nosso apare
lhamento. ..Para isso, entretanto, 
cd.3te, em c:1da crganize.:;ão, um~. 

tü.rma de conserv::\.. Os guindastes, 
p :n· exemplo, deve~n ser continua
mente n..•p3.ra.dos e substituíidos, .'3e 
n ~ce.ssário. 

Sl·. Presidente, quanto ao pôrto 
clCJ Rio de Janeiro, ainda há out::o 
ussunto a tra..ta1· . 

P .:=msa-se que o a:·ma?~m do Cais 
do Pôrto s~ desti.na a guardar . car 
ga Tive, há pouco, notfcia de açam
b.:u·-c::d.ores de mercadorias, em falta 
nJ mercado, que a.s deixavam nos ar
m :tzc:ns para que os p:;.·eçoo sub~ssem. 

Ora, os armazens do cais devem 
.: ~r para o trânsito da carga. Não 
h<\ n e::: e.sskl:;;..de absolutamente de que 
a carga a.li permaneça um, dois, t::ês 
m~ses. · 

o~ c;jl"fl ?1·cifmtes tamc-ém se . quei
:·: ;, l1i CÜ"J::; clE>;~'lHl:OllDS ::di t.líHlt:g'tui o~;. 
Mal c:h ega a. mere~tioria do e;:;tra.n
gêiro, e logo se pensa em contra-

bar.liâ:O, e, então, vem ·. a confe!'êncla, 
surgem as ·exigências, as indagaçõe.s 
sôbre. p!·iorida.de, etc. , · tüdo constitu
indo eritrave ao d~senvoivimento do 
pais. 

Mas, Sr. P1·esídente, como tenho 
de seguir tnE,.iS ao norte, nã:.) p~sso 

me deter no põrtc do Rio de . Ja,
neiro. 

O Sr. Aureliano Leite - A vilg::m 
é longa. 

O ER. COELHO RODRIGUES -
Vi~ória - pôrto do nosso Espírito 
Santo, já. t~m melhors..do muito, e 
nos podemos ccngratula1· cem a.quê-
1~ E3ta.clo. Preferia, entretanto, ir 
pelo de·senvolvim2nto da estrada de 
ferro· que ali penetrass-E pelo Vale 
do R to Doce - estra·d : natural que 
facilita o acesso ao pla-nalto - e, 
se possível, Rté de ,i tola larga. En
t§.o, poder-se·-ia pênsa~ na . transfe
rência de no.::sa Capital pa.ra a pla
nalto de Goiás. 

o Sr. Lino Machado- A predileção 
ele V. Ex.a pelo E3pírito Santo é tão 
acentuada, que abandonou o põrto e 
~gora procura subir ao interior por 
E,:stradas de ferro. · 

O SR. COELHO RODRIGUES -
E' nma questão de tram:porte para o 
desenvolvimento do p::..is. D:1ndo res
posta aos . advogados da transferên
cia da Capital para o planalto - entl'e 
c:s quais .se inclui o Senador Pedro 
Luclcvico, a quem aparteei seguida
mente - acentuo que não q,credito nu
ma capitr.l brnsileira situada no mato. 
1~' preciso haver meios de comunica
ções, e como fácil, o mais natural, 
de penetração do planalto do Brasil, 
ó através do Vale do Rio Doce: 

o . S1'. I,ino MàchtJ,do - De resto, 
essa predileção não seria condenável, 
por ~er a de um Estado menor em re
laçP,.o a um maior, em fôrça econô· 
Ini:ca e política. Esta, a referência que 
faço, acentuando. o espírito liberal do 
crador. · 

O SR. · COELHO RODRIGUES 
Obr.lgaci.o a V. E::.u. 

A Bulüa. c:stá F '1 mesm::l. rdtt~ac;:~.o de 
sr~ nta. Catarina. Possui muitos portos 
e está reduzida a um só. Todos, inclu-
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:::h' e. o c~2. __ IJ.hcvs. p8xa e::~Jc?:t::.(I: o · d~ 
C:<-:_;:u!, f::.:Ho (~llLtc,vac:c s . 

<J Sr . .f.!.ta..;z.~~~l l\"'l;?J:!:c;_; ·-- Ccrrcl;or~n-
., 7 

cu o po1;~() c.2 v~ ~:u u.: .:; tc:lt~-..do pelo 
ürt\.~lcJr, ?: ;b 'Uv o <'I. o c.~.~- ::: :::. ):;?. relh~1. rn 2n.
t~l dcs 11Dl'~c r-: , ..... r:"~"":i~r-' ~"':':~ ~:. r'!l'~o ;'l"> a !. ·- ·../• ,._.. ___ ,.. __ ., •J"'·' '-··..:.~ l,.t ...... . 

E .. :J1ia ~-;~.·::11r. 3 ):;c_· .}~~-:-~)-~~. r::~. 1111 en. t2. u:r1 
'I)Ol't.r) tFi;·,ni•-,c- l . fJ c: ·"· I·,·-.. : .. , ... <·r-·1''.;11 .. ~ • .._ ___ • ... .. J;)·.,-· - · ... ~ ,._:._ .... ~,,, o .. ~ ..,,:. -

<.i;J '\ re;·~~:o ~i.tl · t ~: ).~:n.J. c no Si.~:lo
t~:~.te, f~t~:-~s (- ~~-,~·.s :·~:Jr!~~}~ 1r. · ·_i_:·~ r~c;J.~~ cci.i-
Un·,~l.'(:ill cJ· ·: ~·_,,l,;-1., ·-· , ~~ · · '.: ·:· ,. d·) 

• '·••~ I •.• , .• -. ./ . ,, ~·· ,,., \_\._~:. 1, \\; ... .,.L,.. ,-, j_ ,_ \ 1•2 ... 

f{L:2r.iG.l~:!1~Q c~a l:~liC~ ~lJ. l!C 8T1! f~ti1_ !JCr 
InJ~n n}J!.2S2l:_t,~.( o ü. .L\~[:2:~l:~:-!L2-ia . 110 
sent2do de s',ln. d::::::c:).struç:J.o. Eli cinc-:1 
8-!lCS 11n l~~{rt::~;·0_ tt na JJ~~- rl· a c·:.; ll11:)tls o 

navio Ii:r:c1L.1e::.ê; cujo c:';_;-:.:::J conljnun 
em pleno C:'11;1l ele gc::>:;so r:.J r:1a~·: Fi:J 
ent~mkl, nLo Joi L'.t ú hoj 2 r:::movic.b, 
o q110 cJn:;t.! ttli nlT:sL~a de }:2-raliza
ç§.o do cc~,l~~':lo cr:1 tcc~o o sul da 
Bah!.u. 

O SR. C02l.EO F~ODHICDES 
V. Ex.::~ v:::.n c:::.Tcborar minha as:scr0iéo 
d'3 que, pr.:·a o cc:::nó·cio intsrnetcio" 
n:d, .só orl.::te na Bahia o pôrto cb 

S8rsil;e é urna ES~}Cl'a1lÇ3., como slif~s 
o n m:s ::J Piauí. Há muito lhe pro~ 

m::tcm um perto. Já ccnr;tnün~m o 
a::mazém no dis, mo.s a batra nào dà 
acer,so a na vh:s. 

Alag·oas foi contemplada pelo EstB.
do Novo. Pzrnambuco dispõe de um 
pôrto 'que hcnra a t!.·adição do t;enc
ral Dantas Bftrreto. o contrato ctrJ 
pórto pertence ao Est8.rio. 

Paraíba pode ter seu pôrto melho-
rado, assim como o Rio Grande do 
Norte. 

Só me falta all.:.dir ao sal, que tan
to custa no interio1· do nosso Brasil. 
Tão necessário ao criador de gado em 
Goiás, Mato Gxosso e r.I'riângulo l\1'l
n2iro, o s al ch::ga a-qui on::rado; logo 
de iní:::io, pela dificulda-de de embar-
que. 

O Sr. Campos Vergal - Alud1ncl.o 
V. Ex. a ao s~1l, peço permissl?.o para 
frizar que São José do Rio Preto no 
Estado de São Paulo, é cid<J.de ímpol'
tante, com 80.000 habitantes. Não 
havendo pràticamente sal n3quêle mu
nicípio, os distnrbios na sua X'ida eco
nômica · são enormes . 

O SR. COELHO RODRICrUEf-:l 
Entretanto, o sal existe n 2,o só no Nor-

t2, ccn:o c;.qu.i ~:;.:rtc, 11;1. la;:oo .. c~ c /;..!~J

i.'i!::::·~:.: .. 'Ecti.~-:~ :J C:~·.". 2I~ll:J:o J10 Fii?.Ui~ r1::.. 
fc:~ elo Rio r-~ ~:-::n.ai;J~, c11c~e só s2 C'J l1 ... 

.r· :.: >'1 .. ~2 cc:~.: p:.:·r.'r E~l ~ (':.' . .'.~ lGO,OU a to11C·
la:~::l. r-TJ. ci6.ade c1a rlc!·i:..no, umas 
J.;)J ljz·t.: ~s r..c~1r:a c~0.~·;~2 J cc~?.l, o nro ~ ~ u
to é v:nlii:~o a Cr$ l. C':CJ.C1 cu Ci.'S 
~L GCJ:00; r::or f~~l1:3, d~ r::=t-vcgr.!]2.o, r~2 

tr~:n:l:\ :, :··~ c. 

() p6:~t J c~o Cer:.rá c~~t-C~ n:~ c~\ .. 122!..1 c~~) 

C:1ia. Y c:i cc::.:: t :· ~' -' ~:o p:::·~o c7.o r:1 ~:r. O 
.i~ ~"' t:.~: :·l ir:~s ~-~ r.-=.·.!,_~-;~ :; cc:1~~.!'?~ ~4, )Jr~ J a d:~ 

I:·~e::: .~:~., c c:J t~~cn.:cc3 e:::-;t:i;~ c~~t~:cl_~_:~ ... 
clrJ -.e p:·:.-.:.:8. 9. Deus rn:- [l.c::::·t?:'"}! -
a ccl:_~; t:.1t~~ :~.:j c~ô~t2 l;6:·ta c.:2~r~n~f. 

O Sr. C:::np~.:; Vr;:·ucl - Pocl2; i::1 V. 
E:: $, e~_.~,Fr. ,-.• 'C"'i'' (1"''-' 'l'1'- c-·c:: d"· g'' '"'l'l'<:1 . .... • ·-.::·'-.J.Vt. . .L __ . ...., ..... Lt \_.; ''" "'- Ln,,, J,.; (:;{ - ..... ......- _,,' 

1I8.Vlct E"~J c:::.1 a. ':L.-~::..:c~~~n.cia r:--l:ra [!;s re
g"if:es IJ.!Gis (:i.s~. Z~~I1L2.:> cto..s ,s2.li~ 2~:? 

O Síl. COEI.;r-10 H.O:CRIC:·U?~S -
Exp'.ico. 0:> fr:::tss c1aqu"::la épc:::;t e::.·P.i:.l 
mais b?..i~: c:5 . O:; 111v:cs Yi?.javarr! cc:;1 
nEüm· fr2:rli0~1ci:.>. T·!~o hr.via e~1tr;-!

ves nos pc:tcs. A~sisti a t:E:a clescar-· 
ga no pôrto do Ceará, suj:::ito o t'!é\Vjo 

a g:·:1nde b ::t lJE'}o, e c.:; f. :;~ :v .l :~ ::;:·:~s t:·::
lJa~h:wc.m cc~.1 e::·t:·::: o::(~l:J ::r; 0 crüt:::iD..:'
mo. 

O ,Sr. J[i,.,l:3s B1GcJ-~rrdo ~ !'i exnlica
cr, o e' ......,n;,. fa'.f'11· 1., ,:; 0 1'"'"' '' '";qus.í"' _.. .... _ J..!.! ....-.·..1..•) ' ...., ... _ . __ _ ... ..L ..... '( .L~ ..~. ....... , ...... , ....... 

t:n1po a Ccc:·dena~§.o da I'.1cbEizw:f~cl 

Eco116m!ca. "' 

O SR . CCJELIIO ROD~:.::: t)'ES -
Ia cl;egar 1?... 

0:; suvü}os portuários do C c::-,:·á d 2-
ve!i.1 ser i dônticos 8.~'-' õ.e Mcssoró . 
Confesso c~t:e nJ.o co~1h ::çJ o p6::t:1 
c~e A!"'=cia I3!~S.D.·Ga; telil1o a ir;.-:~-::r·:: .ss:=:.:) 

el-e que o;:; trabalhe. elevem s2r c::; 
m(;smos. l\1as, S21Ü18res, os e:::'c:l•.:ado
res daquela época 11om?. vs.m o ncruc 
do t~·abalh-ador- b:·a.::ilci1·o . · . 

O SR. PRESIDENTE - Lembr~ rro 
nobre orado.r que o te:mpo e.:: tá n, ex .. 
gotar-se. 

O S'R. COELHO RODFl.lGUES 
Vou ten:nin?.r, Sr . Presidenb~ . 

O Sr. Lho Maclwllo ·- De':it a vez 
V. Ex.a nii.o el1ez~uá no Amazonas. 

O SH. COELIIO RODHIG lJES - · O 
t en1J::c, hnpo.s:-;ibílitando poÍ' cor.cpleto 
minh?~ t rt r efa, obriga-me a concluir. 
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O pôrto do Piaui é uma promessa, 
desde o tempo da monarquia. E' o 
pôrto de AmarraÇão, hoje chamado 
Lliís Correia. 

Também em· São Luís temes o pro
jeto do pôrto Ita.qui. Não sei se re
solverá o problema do Estado do Ma
rânhão. Aliás, devemos lembra.i· que, 
desde os tempos da nl.onarquia, o Es
tado do Maranhão é grande . produ~ 
to:: de arroz, algod§,o, c2re3;is e, hoje, 
sua · ag:·icultura está muito. deficie:1tc. 

O Si. Lino Mcwlwdo - nscla
reço ao orador que os técnicos, que 
ccnstrui:ram estradas no Mal'a;.1háo 
11ão resolver:>.m - ao que parece -
a; questão do pôrto de São Luís. Vossa 
Excelência sabe r.me Itaqui está dis
tante muitos quf~metros da capital 
do Estado. 

O SR. COEF.iO RODRIGUES -
Belém e . MaJ1a us tém portos q11e sa-

· tisfazem 2.o comércio; n1as, em di
''ersas cidades banhadas pelo Rio 
Amazonas, há possibilidad-e de se cons
truirem portos que venhRm desenvol
ver a bacia amazônic::t. 

Sr. Presidente, o ponto primc.:.·cU3l 
do_ assunto . é o aumento de fretes. 
Os navics não podem ter rendime:nto 
de transporte c::>m portos entrav.8-dos 
e com 9,s questõ ;: s · ope::B rias ciue se 
~.~presentam em todos os portos b:·a::;i~ 

lciros. 
Diriio nova.m'c:nte um a1-'lêlo à han~ 

cacia trabalhista 'e, mesmo, à comtl~ 
nista. n'o sentido de qu~ t'9.Ç!U'Ú c~?~ssr 

:<s questões entre estivadores e ~. s 

cc•!lipanhias conce~sionárüt.s. 

o ·Sr. 'Ca?·lns Pre.:~tes - O Sr . . J>,n
rüstro do Trab;;;Jho tenciona ir a SEn
to~,, parB. amea_ça1· os trabalhB.dores. 

' . ' ~ ~ 

. O S!t. COELHO HODRIGUES - · 
D~clara o Sr. Ministro do Trabalho 
qu.~ · identificou a flÇRO d·e elementos. 
f::stràngeirOFi entre . OS tribalhadOJ"-:?S. 
Estou impedido ele declarar se Sua 
Fixcelência pret-ende t"azer 8. · cxtcrmi~ 
nação de · elementoa estrangeü·os nq 
Brasil: mas nós a t-emos sentido. NP.q 
defendo o ponto de vista da extermi
nação sem conhecer a matériô . . 

O Sr. Aureliano Leite - V. Ex. a €,! 
contra a ação dos estrangeiros · nq 
B,rasil? V. Ex.a. considera-a nefasta~ 

O SR. COELHO RODRIGUES -
Sou contra os que aqui' vêm exclusi
vamente para pregar doutrinas não 
brasileiras. 

O Sr. Leri Santos - Sé. o estran
geiros que perturbam a ·ordem. 

o Sr. Aureliano Leite - :E:sses são 
indcsejá v eis. 

.) SR. COELHO RODRIGUES -
Repito: dirigo um a pêlo às duas ban
ca dasj para que não h~ja entre os 
trabé!Jhador2s propaganda de sabota
gem, de resistência prtssiva. . . 

Quanto aos navics de Franco, não 
cabe uus trab:~lho.doreL, ma.'s às auto
ridades, · impetUr que aqui aportem. 
Os brasileiros ne.o pc~1em ag!r contra 
a norma de ação qu+J ·o govêrno ado~ 
tou, de que fôsscm des)Jachadas m;:;r. 
cac.orir,s para o Brasil. Não cabe aos 
t:mbalb.adores obstar que êsses barcos 
continu~m na sua rota. 
. CQEsid2~·o c~:lJe.f~i81n:':.mt.e o transpor
te da c:une. Se esta ~1qui chega com 
m:mifesto vi:::. do p::.l::> consul b::asi
leiro, quem pod-e vedar seu desem~ 

barque? O t!'Rbalhador'? 
Terirt ai.nda muito que falar ~ôbre 

o desenvolvimento da navegação br&.
siletra, principalmente tendo-se em 
vista que nê.o mais tremuJ.am no mar, 
as bandeiras alemã, italüma ou ja
ponesa e mesmo os na vi os franceses e 
enpanhóis são em 11úm~ro reduzido. 
M-eu ponto d-e vista é que as mercac1o
ri:ls brar-;i1ei!·as poékrhm ser levadas 
~O!-) centros de consumo fõob a. nesGa 
b<l.Ddeira. «.1l·fZJ. ito cem,. Mutto bem,). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a pa · 
]?.\Ta o S:-~nhor Osvaldo Pacheco. 

O SI?:. o;.;;v f'.IDO PACI-!.ECO 
Sl. Pre!'ident.~~. hi 11111ik·s 0i'.tS cmr-J 
VEnho ; acompanha nclo ]J?la imp~:~n:: ~ 

a~ noticias elo Sr. · Minü:tro cio Tr,1 ~ 
!.:;alho em rPl~.ção aD pru!ct.:.ubdo s:m
ti~ta. E. ho,i2, ná:l me foi m2nDr a 
~urprêsa quando 1i no "0 Gl~JbG" c1e 
c:araçê'H~s de S. Ex.'\ cu,h veracidade 
diante ele d3.clos cmc ~Gs~.;uo do mf?n 
f:lnclicato - o Sinclkato elos FJs tivaclo~ 

rc~ de Santos - po:::so col1tê~5 tar. 

Sr. F1·esidente, para m8lhor e~; ela~ 
rêcer aos Senhores Repr~sentan'.:.e ~~ , 

passarei a ler as declarações do · S ç· 
nhor Ministro Negrão de Lima .. 
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· Diz S. Ex. a: 

"Z.:11 c.:!11p2.nlút do D!ret01· de 
Departamento NadonnJ do Tra-
balho e de outros altos func:omí
rios· dêste Ministério, fui a s·antos 
observar na fcnte, os motivos da 
inquietação social ali reinant~, . 

C.eclo percorri, anünimamente, o 
põrto de Santos, conversando com 
doqueiros, estive.dores e funcioná
rios administrativos. Colhi, assim, 
elementos que . permit-em uma ori
entação segura do Ministé'rio ret !
tivamente às questões sociais de 
SantOs." · 

'( 

Navios espanhóis 

"i( respeito do ·caso dvs 11.1 ~'!.·J3 . 
. espanhóis, S. · Ex. a d.centuou: "Es

tive, à noite, no Sindicato dos E3· 
tivadore~ de Santos, a fim de es
clarec~r ·cs ·ttt:ldamentos e o .zcrr· 
tido do Decreto-lei n.0 9. 070. A0 
in~ciar a minha expUcação, ·fui 
saudado com manifestacões de 
c-i,.,..,.,.,.,t;..., ..., ,.,.,.,,.E,,,.. po,. gr · , I' 
, ... _. ... ~~ ;• -·· ~ ~·J.-- -.,;u ... anne pg. w 

te dos estivadores .presentes. ou~ 
tros, porém~ reagiram contra .. essa 
atitude amistosa e cordial. Tive, 
então, · ensêjo de . declarar que nãD 
tinha ido ·· alí buscar palmas n1as 
que não · permitiria, de modo· al
~um desacato à autoridade do meu 
cargo. Falei, daf pdr diante, tran
qüila e serenamente, a linguagem 
que . o meu patriotismo me acon~ 
selhou. Fêz-se' ouvir em seguida um 
estivador; insistindo em que os p<>r
tu~rios de . Santos desobedecessém 
à lel e mantivessem o seu ponto de 
vista. Fê..;lo com as conhecidas pa
lavras da mistificação, explorando 
falsos entendimento.3 e procuran
do . verter lágrimas que se mostra
vam esquivas. O Sr. Astolfo Serrrt 
dirigiu-se aos trabalhador-es com 
elevação cívica, a.centu:lndo ·os de
veres que a hora impõe a todos cs 
trabalhadores. Retirei-me, em· se
guida com a minhJ. comitiva, nacb 
tendo sofrido que pudesse haver 
ating'ido a dignidade do meu car
go e a minha própria. As pro
vidências para descarga dos navios 
espanhóis serão . tomadas com ~~. 

ene1:gia necessária. Disse aos .~5-

thr~·çiores de San'v9s que a lei' se·· 
r ::1 ct~!:!.p'id~. e reafirmo qu·e o 
será." 

. _Pa~·a não tmm:r muito tempo à 
CJ.sa, informo que há outras declara· 
ÇÕ3S da · S. Ex.i a propósito de salá• · 

·rios dos t:3.b3.lh:ldores e, conseqüen-
t emente, peço a inserç§.o delas 113. 
Ata. 

Mais adiante, continua .o Sl'. Mi
nistro .Negrão de Lima: · 

- "Os ccNln1.I~ts.s estrangeiros 
ci·iaram em S3.ntos ·a classe dos 
ub:1grinlios", que ·são os .substi~ 
tutos elos estivadores. Os estiva· 
do~·es conseguem ganhar m;den9. ~ 
dos muitas vêz2s altos, · chegando 
a atingir Cr$ 2.500,00, mensais. 
Gozando de tão alto salário, têm 
possibilidades .fin:anceiras ·de es
colher os melhores "estivas"; dei
xando aos 1'b3.grinhos", tôda a 
penoEa tareia de carregar ara
mes farpados, objetos . · contun
dentes e pesos .excessivos. São 
os párias dos estivadores comu
nistas · estrangeiros, · os · nossos 
pobres patrícios, · transformados 
em· .I.' b~grinhos' '! : 

Em seguida, declara S. Ex.a: . 

. - · 
1'Na rua . General Câmara, 

... ~ ... ,~ c~-~., ...... -... ! ... " ... ,...,~ .. ~ ·~ - ! L ... • 
'-'-·'"' ~'"' .... """"'•··~-""~- G.v \ .. ,:,;, ... v.;t.I·. a 
residência dos infélizes "bagri
nhos" No porão de muitas casas, 
com pé direito inferior a . 2 me
t'!.·os, .o f11.le oh~ig-a a. a:1d::J:· ~C! 

curvando, residem· 4, 5 e mais fa
míli~vs. Não há paredes dividin
do os cômodos alugados. A, co
zinha localiza-r e ao fim. do cor-

. l'edaro . Não há ar, n em sol . o 
ar viciado . cios tais porões é· di
fi'ci!mente respirável. Ali reina a 
mais completa promiscuidade; Ot.i 
mo:·adores das noss1ts ufa velas" 
.no alto dos morros do Rio de Ja
neiro, podem considerar-se felizes 
diante dos hab!tantes dos porões 
de Santos, pois têm ar e sol. . ; 

- Foi com o intuito de extin
guir essa . situação do.Jorosa que 

o Presidente dete1~minou a ime-
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diata construção das casas popu-
lares, em Santos. • 

- Conclue, afirm:mdo aos· bra
slh'!il'os, esta verdade: os comunL 
L:.s, em minoria, organiza::b e 
!::::·oz dombam . milhs>,!'Cs c~ e ps.
trícios nossos, que s5.o brut.:d
mentc explol·ados e humilh~.dcs 

pcl' comv.nidas estrangeiros nota
damente espanhóis. 

- E' tempo de agir. A indi-
fcnmça signific:J, ::~, vitória do 
n1s.l ::ôb:rc o bem. 

- Não pode h3.ver neutros entl·s 
comuniEt2.s estrangeü·os que do
minam e brasilei~:os subjuga-dos e 
sJfredo:~:es". 

S!·. Preside::.lte, é muito longa a en
trevista de S. Ex. a. Quero resumí-b 
cl~zendo que o Sr. Ministro ainda fez 
ma!s outras afirmações como, por 
exemplo, que os trabalhadores estr:1n
f, 2Íl'00 e comunistas obrigavam aos de
rnais, que não eram comunistas, a co
mungar na mesma doutri!la, pois, do 
contrário, se~:iam espancados nos peó
r:·ios n?.vics. 

. ?i3se ainda mais S. Ex .C que 1oi 
r·nada uma c~asse de "bagr.ínhos" por 
?sses estrangeiros comunistas que 
~ :redominam na estiva. 

01.·a, Sr. Presidente, é lamentável 
f; ~'~ St:a E;~? o Sr. Ministro do Tra
:), lho vá a S.1ntos p::tra resolver um 
~-. -: ~::;unto que envolve tanta g!'avidP~ct:: 

u_o momento, e venha com afírm~:
r~o ::;) que, na realidade, ná:> t§m narLl 
c;e concre'co, afirmações que não são 
" ~ ':'c'-s.dc · .lS. 

D5.sse ainda S. E:,:. a qu.; os estivado-
. r;:: .:;, em maioria contra-me3tres, sáo 

c:::trangeiros. Outra in verdade, porque 
a m:üoria cl.~s sg5nciç,s de navegação 
.". ].o dirigidas por c(:mtl'a-mestres bra
~l!eil·os. Conheço profunda.m e:nte o as
sunto, porque fui sx~·etário ào Sindi
c:?.to dos Esti\'adores c~m·ante três 
~~-110-S . 

A maioria 'de Cias . Nacionais e Es
trangeiras são a.rtfninisb·adas por con
t.:·a-mestres ln·asilciros, passo a citar 
~.lg-urnas delas: 

Lloyd Brasileiro, T!·cincoso Henna 
nos e Cia., J. R. ·wmiams. Cin. Co
mérc;o de .!'T~~ ·: :!:s· ;_-,J:ão Co:.;teira, Cia. 
Expresso F ederal, M ala R ec>J Inglesa , 
Henrique Lage e Cia. Ltda Moormack, 

Vlilson Sons e C ia. Prince Line, Dick
son S. A., F. Matarazo, .Francisco 
Neves e Cia., Ro.drtgues Alves e C ia. 
Ltda. Vai1debrande e Cia. Ltda., e 
ta!:ltas outras. 

E' uma afirmação falsa de S. Ex.n, 
~; Sr. Ministro do Trabalho, quando 
úiz, na sua entrevista, que a classe 
dos "bagrinhos" foi criada pelos esti
va.dore3. Essa afirmativa mostl;a que 
s. Ex. a ignora, ou desconhece, a pró
pria Consolidação das. Leis Trabalhis
tf-l.S que, no spu artigo 266. parágrafo 
único, diz, a propósit0 do SGrviço de· 
estiva: 

"Só poderá ser executada . por 
opm·&rios estivadores e trabalha
dores em estiva de minérios, nos 
portos onde houver especializados, 
de preferência sindicalizados, devi
damente matriculados na Capita
nia ·dos Portos ou em suas delega
cias ou ag'ências, exceto nos casos 
previstos no art. 260". 

E' a prova de que os estivadores são 
escolhidos pelo rodfsia. De acôrdo com 
o próprio sindicato, o estivador só 
pode ser engaja.do no trabalho de 
acôrdo com o regulamento e não ex
pontáneam.ente, como disse S. Ex.r~, o 
Sr. Ministro do Trabalho. 

U Sr . Aureliano Leite - V. Ex.a 
a.taca de maneira horrível o Senhor 
Ministro ·do Traablho, desmentindo-o, 
assim, tão solenemente, dessa tribuna. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Meu dever, como representante C:.o 
proletariado de Santos e do povo b:.~;·a-

, dleiro, é defendê-los dessa tribuna, 
uma vez que estão sendo vitimas de 
j n verdades. :íl:les contribuíram, com 
seu esforço de guerra, para esmagar 
o nazi-f3.scismo, têm, portanto, hoje 
direito· ele repudiar o falangismo de 
Franco. <Palmas na. bancada . comu
nista.) 

Ainda em ~· eig.ção ao serviço de es
thra, àiz o artigo 255 da Consolidação 
c\as Leis Trabalhistas: 

"Sendo o se1·vi0o pxecut~.do po:r 
operários sindicalizados e Ol'gani
zados, os respectivos sindicatos fa
rão i·odísio de operários, lJara que 
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o kah~Jho caiba equitatívam.ente 
a toc'tos." 

O aTtigo 280 refere-se às cargas que 
vêm consi?,;J.l8.c~as p~ra obras públi· 
CBA'i . 

q;J(;l'O 8. c~ntr:~-..r Sr. Presidente, aque
le gJc.:;:~o.so prclet::ü·i:>.do ClUe já vinha 
:.;en.J.o v.itima d.::ts to1~u:·as policiais dü 
::::r. Oliveira Scl2:;:inho, acaJ)a de so
irer outro sçl~Je com a atitude agora 
tlssm: . .-ücla pelo Sr. Min~stro .do Trt".bil
ll1o. 

Em relas;.ão às comemorações do dia • 
1.0 de Maio, é. lamentável dizer· qn8 
houve inúmeros espan<.!ament-os de:! Lr;:~. 

baill[tdo!·cs C11..lal1do, 11êzse clia) se ~Jiri

gia.m 1.::o.ra o comi cio. 

Outl·a m;:::Uda drC'.::itlca foi o ~:echJ 

me.!""!.to da Unii'vo Geral do sindkH ;-,r) 
cie s~.:-;tos. E fs.lam até: cr.1 f ·:;c.hr:r .o 
nosso Si::.1dicato p:ua servil' ao tr.'.~;

cismo. 
I'<l,tO El3..i3 grave air.da, Sr. Presi

cl8nte,' ocorreu com Em dos port:..Iári(•3 
Jc Santos, no momento em que e·ob.va 
preocupado com o trn.balho, sem a t?.:;
tar nns metralhadoras que ss"!'-:1 vmn 
assentad8,s para o c3.is ele . Santos, foi 
vítima, segundo se disse, ele d1sparo 
casual, c.st::tn·do r.. ti.l2-~I!'.r:nt~ h os o' t.ali
zudo na Santa Casa de Santos. Náo 
luí justificattva para. meclida t§.o inu
tal. E' dessa maneira que, bfcliz· 
mente, as autoridP.des têm procm<!.do 
n~solver os probl2mas ref'2:rent,;;::; a·c~; 

trabalhadorAs de Santo-s que, ::::::; ~ ::o 

de seus di~:eitos, repudiam o _:8. 12..11·· 

g:smo. 
O Sr. Ca1n1;cs Vergal - V. Ex.~t 

pc;·mna um aparte. (assentimento do 
credor) Recebi muitas cartas e te
l êgramas pro'::e::tc.D.S'.o contra. as vio-

. lências policiais no Estado de Silo 
Paulo, tende.ntes a reprimir 8.s mani
fe3taç5zs do dia 1.0 de M aio. Deu 
guarida a êr.;ses protesto.s, e acho que 
a pollcia errou,. efefivr.m2nte, sup:i
mindo essas demonst:?:r:.r;õcs, visto que 
~d<. 1:.:.;.;::~::::;0. ') r.or m~.neir8. vio1cEt~t 

não é uma maDifestação do direito ela 
força, mas cie fraqueza. Não deve
mos, nem podemos temer o povo. O 

- que a po1íci8. deve fa~~cr. é ch~mat o:s 
1·~sponsáveis por essas m rmifest:açõcs: 

m.o:;t.rar-lhes o perlgo e 1"e51JO-nsa1J!li
::;~-lcs por 2.~~~-:lws, S2Ciltes ou. Fiole~•

cias . O pcm.\ cnti:r~tan'cc.J, c~ ev:.; ter Ü· 

berdr.cJ.e nc.s Cll:::tdros ch demc~racia, 
pant externar r:eu pens8.l!J.~:~to a, res
pei.to da n1arclJ8. ·d ::.·.s c: .. unts. da evo-
.. 'I l ;; ·1 : I - ' 1 ~t • • • 
J.c.<;v.O e Lê', r~1 :~ur·tr;:).O r~o:.L.J. ca, tanto E~~~ 
cic;!12.l co::11o jnterno..cior:.a J. Fa.r~t 1Gso 
:emito ::;a r!_r:ue c1enamcu -f: C' n-·~)· :·,n, p·tv···-

'-.-J • • - . . .... .., c .~-

l':l.r c~J~l~::~~ o nrt.:~iE·l~J.o c ccnt1·n o fG.sr'i~-; · · 

ElO; 

O SR. 0~3V/:-.LDO PACFfEGO 
!.:.g;·;:.~U.cçu o ::l .\JUT~c de V. Ex.a e apro
v:·:!.to su.r~s 1~2 .. lavras rel2.tiva s Ho srtil·
gv.e ct:;j:l·ams.J.o )Jt::J.Gs no~i3os patrícir,::; 
1.10;; campos de b~:tuHm. E' jw;t2"ment:.: 
por êf.:te mot~vo e pelo SiicrliicJo <b 
l~rcleü;,riado 1::-...,_~õi:.clro na · él:;or;a d:::. 
etr2;.·1·a, que a::~té:les e~t11I2.dores· tom2-
.ram essa atitude 1mtrl6Üc:J., r1orque o 
:L:tlr,ngi:~mo é tir.•.1a rt!'i"'.ê8.Ça à c1en1ccr:l
cla de toclo o munüo. I·~iit.:?;uém m~L.; 

que élcs sofreu nac_iu.éJ.e pei·iodo, po:is 
eram o::1rigadc-s 2, passa!.' vinte e nlD.i3 

dias secl g<tnh~r ur:.1 1·enl pai·a susten
to c.te <'U::J.'5 fr··-.-lília"' TJ~~''"l !'JJ,<.'ll dl·s~0 1o..J • t.~ .... -~ .... ·~' • .1,-.,:. ••• ,L , . ., , &;; ... \..·L \::! 1 

a co!l1Cic1él1cia ~~J8g·acl~ }Jelas r~oss~L-J 

~tutorlc1acles, - ·n1as que para nós em: .. 
rm S'..!·~~Jc.íta, - dos navios fn·2.:oileire.; 
r;erem tm·pede:-:dos jt~stamcnte apú:; 
a ent rz,da de navios l1espanhó"ls em 
uc:::::: 2;, portos. 

O ST. C!nnpos Vagal - V. Ex." 
d;:;ve ext2nde1' essas com:ideracões atJ · 
proletariado mundial, que tom;u par
te muito ativ2, centm o hitlerismo. 

O SR. OSVAJ.JDO PACHE:CO 
.L\g:·actcço o aparte de V. Ex.a. 

O Sr. GC'~:tcn En:J!ert - Reconhe~ 

cr::r r.cs e;;t.iv<>.dores o clil'eita· c1c se ne
garem a descf'..rregar naYio de pct.ên
c1P. est.r~mgeira, corltr~"L a delibetacão 
do governo, é pregar a relJ~:ldia, a in
cl::::c iplilla. :;;~.::.scs r;:wsmos elementos, 
~lr:c.~ilhfl.· , julg~n··-sc-:.:;_o no dh'8ito de se 
L2[to.rem a llcc::u· em armas con tra a 
l'Tação, desde yll8 Hdmit8.m que não 
devera lutr-:r C:JlÜ!'a c1et:::nninado pr.;s. 

O SR . C,S\t"ALDO PACHECO 
Nr1, compreem;ao de V. Ex.a. 

O proletariado de . Sar1tos, está to
mando m edidas ciue devem ser imi~ 
U: c\as, inclusive lJe~os ditnos repre::;en
t;:mtes elo po·.ro. Está provado que, en
quanto exlstir t::m raí~:cs profundas do 



·-~~ 

falaugfsmo, ou do nazismo, dentro da 
Hespanha, estará ameaçada a demo~ 
cracia de todo o mundo. 

O Sr Carlos Pr~stes - Nossos sol-· 
dados morreram por ai guina causa. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
o Presidente da República e o Se~ 
nhor Ministro do Trabalho devem se 
julgar fortes por essa atitude 'patrió
\i-c9. dos trahalha-dores, que se exten
uc:·á a todo o povo brasileiro. E' uma 
atitude patriótica, contra o facismo, " 
a. fim de m.anter a paz ~m nossa pá
tria ·e no mundo. 

o Sr. Gaston Englert -Atitude de 
de~ordem. · 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Não. Porque V. Ex.a. mantendo essa 
cpinião, está d-ef,endendo, infelizme·nte, 
o falangismo de Franco. 
· o Sr. Artu.r Fischer - Defendo o 

direito do trabalhador e esse direito 
de'\iemôs ·extender a todos. V.V. E~as. 
reclamam. contra a má distribuição e 
o encarecimento da vida. Entretanto, 
V. ·Ex/', da tríbu~a. fomenta a desor
dem nos portos, o que impedirá a ne
cessária distribuiç2.:o dos gêneros. 

O Sr. Acúrdo Tâ1"res -'- Além disso 
os barcos não sP.o de Franco, são da 
Espanha. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
'Ic::ei prazeJ.~; se o tempo mo pc~·mitir, 
de respon.cler aCJ~ avartes de Voss:~.s 

Excelência3. 
p Sr. Segad.a.s Viana - Que dir.a 

V. Exa.. se os trabalhadores democ't'e.~ 
tt\S do Rio de Janeiro se recul'!as.scm 
a desembarcar a bagagem elo Em!J!'ü w 

xador .comunistá? 

· O SR .. OSVALDO PACHECO --'
Esta . é ·uma tese compJ • ~-amentc di
ferente do assunto de que estou tra
tando. 

O Sr. Segadas Viana - Sel'ia mn 
g.esto tanto de defesa cte democrar~1a 

quanto o dos trabalhaciores de Santas. 

O SR. OSVALDO PACT;IECO -
Quero· declarar a V. Ex.a, para rea
firmar o patriotismo do prolet.aria.do 
de · Sa11tos que êle submeteu-se na 
época de guerra ·a trabalhar pdos In
significantE*) salários como, V. Ex.a não 
ignora, porque muito contribuiu par·a 
ess ~fl.éri~h o l)ecretQ n.0 2.032, que 

reduziu 'I. remuner-ação de Cr$ 6,0{) 
que os trs,balhadores da estiva daquele 
Pôrto percebiam por tonelada de car
vão descarregada, para Cr$ 0,80. 

Eis os motivos porque os estivadores 
moram em . porões ·infectas a que o 
Sr. Ministro do Trabalho refe:::·J.u-se 
em sua entrevista, tirando a respon
sabilidade dos lobos que cnriq:lece .. 
ram à custa do suor dos trabalhadores, 
como o Sr. Antônio Ferraz e · uur.~·m;, 
atribuindo a culpa destas llabita~ões 

miscrá v eis · aos próprios esti va.:iores. 
Em 1942 V. ~x.a. era Diretor do De~ 
partamento Nacional do '.r!abalho. 
Por inúmeras re~lainaçóes d~ :Jrole
tariado de Santos o Ministro · do Tra
balho designou V. Ex.a pal'a verificar 
a situaçB.o daqueles trab:-tlhadores, · e 
Já nesta época levamos V. Ex" para 
verificar de perto os referidos porCJ2::>. 

Estiv~ presente à reunião no sindi
cato dcs trabalhadores na Co.!1struçúo 
Civi.l ccmo repn~::entante do Sindicato 
rlv.s Estivadore-s. V. EX.1\ d::·pois oe 
nos ouv-ir, dEclarou pnmttticar~se a 
resolYer aquela situaçáo dizendo qn<> 
seria o Có11sul dos estivadores no Mi
nistério do TralJalho. No ent,a.~t:) m.l3 
frz V. Ex.a pDl' êles? O que rcsu1wn 
de um telegrama envis.do pc:lo orolr.:~ 

tal'it:~.do de Santos ao Sr. Presiden~.f d,at 
República cientificando-lhe a 'Terda.de, 
d-e que a situaçÊJJ dos trabalhadore;:; 
f.·ra de fome. fci 1;m prcr:e(;so da Dele
gada de Orclem PolíticC~. e Scd2.l con
tra os reprcsBn tan t.-t·3 dos Sindicatos. 
.. o Sr. Scgac?..as Fia.;u:t - Ja aqu:.:J.c; 
1crnpo estava em Santc.s um agitaUor 
con1v.:1~~~to. . Vitor 1'.1ar~. c;:;.·21i, muito co~ 

nhecido por sua ação. 
O SR. OSVALDO PACHECO - E' 

opintào c1e V Exrl .. 
O Sr. Scgnclas 'f/i':mu, -:- {.~'.1(>. dir!a 

' /. Ex:1
• - r :~ptt.o - :::c- os ti:tÜ):t. 1!1 :..t -

dores cari.oco.s, na dr:?fcs:) da, rlc~wcra

cia, s~ recu5r..:::scrn també':m a de:::rl:~-

. barcar as malas e bl_.ga~sns elo 8:m~ 

baixndor comuniilt:::.? Seria gcst0 ig·.l.;-d 

ao dos trabalhadores de Santos, n a 
defesa da c1emocracia: 

O SR. OSVALDO PACHECO 
V. Ex3 • talvez queira uma r sspo:::':i 
Ei-la: cs trabr-lhadores elo Brasil Jil 
compreendem o que é aemoáac~a. E 

não se recusariam a desembarcar es·; 1 

bagagem, porque o contraste en~rt: 



~ascismo e oomunism.p é· :qJ.uito granÍ:le. 
Não se pode confundir uma. cci·sa com 
a ótttra. · 

. O Sr. Segadas Viana - $ã.o tqt~.:i·· 

tm·ismos. 
1 O SR. OSVALDO PACHECO- i·ta 
opinião de V. Exa. 

Não acm1selhamos agita~ões, nem 
queremos perturbar a ação do gove~·

no. 

O S1·. DanÚ!l Faraco · - V. El~a. 

está aconselhando a desobediênc:a 
civil do alto da maior tribuna do 
Brasil. 

O SR. OSVALDO PACHEÔO 
O Sr. Ministro do Trabalho declarou 
em Sa.ntos que havia de resolver o 
caso, nem que . fosse preciso derrama
mento ·de sangue . . Afirmações desta 

. natureza é que perturbam a tranqüi
lidade do país. 

O Sr. Daniel Faraco - Aceite a ver
dade. V. Ex.a está pregando a deso
bediência civil mi Assembléia Consti
tuinte. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Estou aqui procurando cooperar com 
o Governo. Ninguém mais do que nós, 
comunistas, tem apoiado as autorida
des. ·O que não admitimos é que se 
baixem decretos-leis . proibindo o di
reito de .greve e a.s marüfesta~ões ope
rária.s de .1.0 de Maio; que se baixam 
decretos sôbre casas populares sem 
se ; ouvir, . previamente, os Represen
tantes do povo e a.s entidades de clas
se; ·e que se pretenda resolver dras
ticamente, como nos tempos do Es
tado Novo, questões vitais para nossa 
pátria. Nestes casos, nossa ·voz se le
vantará bem alto, reagindo contra es
sas provocações. 

O Sr. Gaston Englert - VV. Exas. 
não têm o privilégio da representação 
do povo e dos trabalhadores. Defendo 
melhor os trabalhadores do que VV . · 
Exas., que perturbam a distribuição 
dos gêneros de primeira necessidade, 
indispensáveis a ;:tlimentação do povo. 
Quem -pugna pela m·dem I defende o 
trabalhador e o povo. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Pat·a V. Ex.a todos que defendem os 

direitos dos . trabalhadores são a~~e.
dores. 

O St. José Crispim - O câmbio ne
gro é que .dificulta a distribuição da 
riqueza, não · os trabalhadores. · (Tro
ccm~-se vários apartes) • 

O Sr. Jorge Amado - · V. Ex.a ain~ 
da a.crê'f:lib que ·a questão social · se 
resolva como um caso de policÚ.i. ? .. . 

O Sr. Gaston Englert - VV. ·Exas. 
é que pensam que se resolve · com des
ordens, com provocações, com . resis
tência. Mas estão errados. 

O SR. OSVALDO PACHECO - Os 
traha1h..,a.dores e a ordem que V. Ex~a 
defende, é o inimigo dos trabalhadores 
de todo o m:u-ndo, o assa~sino Franco. 

Sr. Presid-ente, atualmente, no BrasiL 
muit~ . coi-sa se pretend-e fazer · e-!11 
nome da democrada, roas nós cozr.
p1·eent1emos perfeitamente · o sentido 
da palavra e ·queremos provar que, 
quando nos re·fedmos· à democracia é 
no ESll Verdadeiro sentido. . 

O · Sr. Gaston Englert - A demo
cracia de VY. Exas. é .a comunista. · 

O SR. OSVALDO. PACHECO _.:_ 
... são · ·os falsos democratas que es
tão perturbando I· o Govêmo, impé
dindo que êste resolva os problemas 
que afligem o povo, para tirá:..lo da 
situação de miséria e fome · em · que 
se encontra. · 

Em Santos foram jogadas n'agua 
pelo Moinho Santista, 1.500 sacas de 

· farinha, . coisa que posso provar; e, 
no · entanto, até hoje as . autoridades 
1:ão tomar ali! providências. 

O Sr. Gaston Englert ·- E os esti
vadores não se revoltaram , contra 
isso? .. 

O SR. OSVALDO PACHECO . -
Revoltai'am-se, mas ·não encontrata:in 
apoio das autoridades. Esta ~ reali
dade. : 

Infelizmente, Sr. Presidente, ante 
os inúmeros apartes que vêm sendo 
dádos e como está quase térnünaõ.o . ó 

· meu tempo, não me é possível fazer 
tôdas as considerações que ·pretendia. 

Mas, volto às afirmações do Sr~ 'Mi
nistro do Trabalho. S. Ex." decla1·ou 
que estrangeiros comunistas . d~am 
todos os trabalhàtdorei de Santo.!. 

' 



O:i\1 , Sr , Prt:Eidentc, os Estattti:os do 
J..~c:=;~~:J 1;~. ~~ 1:;:i~:.:J G.i~~F-;rrl, 1~0 ~-trt. 7.0 : 

"l~nclc:óJ :.;et· 2 c1111Hic~o cem:;· mem
bro' U.o .l?rtrtic.Io tc: :~o ei::l~tél.üo br:t
s!.l:;!i:L'o, r.ato ou natnrali:3::.do, maior 
d2 13 ancs, hdep:::ndent~mentc 

cL:; sua raça, cõr, H~xo ou crença 
n:ligiosa, com a conJiçrto de que 
rcconh~::a o pnp::'llüsi:órico do pm
letn:·hdo e deil!Ons~re cornpl'oV:1c1a 
lealcia.de à cLv~se operária." 

O Sr. SegCiclas Viuna - O art. 13, 
e::ürctnnto, dEterminava que não de
-re:·á manter relações ele ::nni.s::tde cem 
nquel-~s qu;;; fos::;em cl.e ickhs cs:1tr(;,

nas. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Quanto "' isso, V. Ex.o, e ninguém i:;
hora que a nosc~ EL ic1colog·ia é inimig:.l 
à os fascistas. 

O Sí'. Scga.das Viana - I<'alo am.l
z:::de ,pesscr,l. Leia, o art . 13 cto:s E.::~~

t cl ~OS~ de S'?-11 p3.l't-id O. 

O SR. OSVALDO PACRECO -
V. Ex.a nf1.o pode, de maneira nenhu-· 
ma, pretender fazer remo-delações em 
nossos Esta tutcs, pois sabemos de sus.s 
fcléias contra nosso Partido. 

O Sr. José Críspi1n - Sr. Segadas 
Viana fez propaganda do regime to-· 
talitário :~ ·~··ante o Estado Novono. 

(Trocam.-se vúrios apartes). 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Deputado Segadas Viana, Voss8.' 
E;'lce~ência pretende agora, sem poder 
desfazer as verdades pm: mim apol1-· 
t::.das, desviar a questfi.o, dizendo qu~: 

os comunistas procmam perturbar .a, 
ordem, quando, mais do que ninguém, 
t smos demonst:;:a do o desejo sínce:·o 
de manter a ordern e resolver os pro
blemas do país. Enqua.nto isso, sa-· 
bemo.s que quem inc~ntivou os tra-· 
balhadores da Light a paralizar o 
trabalho, no dia 29 de outub:·o, foi. 
Vas.sa E~celência . 

O S1·. Segadas Viana - No dia 2D 
d3 outub:·o l1:wia urn g·ovêrr..o cue enL 
cunsideraclo, pelo E1cnos por gTr..ndE; 
pl:rte da Nação, como govêrno legal , 
fôsse àe fato ou não. Con1o :t"uncio 
nário dêsse Govêrno, tendo ciência de 
que se pretendia realizar um ElOVi-· 

m~nto armaclo, cumpri aquilo que era, 

ele meu dcvel' c que jamais nega1·ei: 
prccurd im:;~cii~· o tráfego ~t 1ôxç~ 

r [-; ,;·oL.:c:c ~-~~:·:,·tl ~~ 1_ ~ J?J;'J i~~::;.r;, co~#ilO o f~t~:f~\· 

:·.!_Q-,;.":~ ~~ J.lt: l1 tf. r.:o .: ·~-l ~} _ (:"; 1.:~~0 1Lt.to c:!r.ritl'O tlo 
l-~: r;J.~:: l r; c·:: ~;"Lt~ .: ~· .. .-a e.~ \til, 
1.Lern:.b::u Clth: ül L.}:..·, I'[ lo 
t·~l~·n. o d:: 1'!. ~: ~·: -~ .:~e::·~ ;,;~l 6 e 
bt:11eficio C:e l~~:~cç:~:-{~~1. 

scj :L p.9rr., 
COD{!O:'Cl'G'Ci 

sangue, em 

O Sr. ToZ:;~~o Fi:?~l - P.-::iz1112nte, as 
Y11'G'71'cif'.ll·":<lc: c·•o V ... ,, .. :, ;; 'o,··•n ~ - .. ~ '"" _ .. .,.,:r,..4.-""< ! ..... • 1.~....... 111!:"'0 a"-; .... ,"1·1 

O SH.. OSV.ALDO- PACilEGO -
t:tt· . .L.:>l·esü.:f·cJte, pr..:l.o np::m:,e do no;1!\? 
Deputado S:..·. Sêf}'D.das Viamt, t::nl10 
o p:;_·aze:c· d8 n:::;ís'~1·ar ~ afirn:uc;f•.o de 
S. Ex.a, no sc:::Llo de ter pxccLJ.l'8.c':o 
l::vr..r cs Lab:'.El~(o~·::s a ds:·::·.:tr:!~!.· seu 
s:mg·uc p:1ra mailt ;.-r uma ditadura 
Clll2 ~t~Tastou o t~ro!sta:·iaé'_o a uma si
tu?..çiio d~ fome e misé:::ia. 

O Sr. B enjanzin Fetrah - _Não era 
o que dizia o ch::fe do partldo Co
munista, qu:;u;.do homen:::.ge.ava o se
nhol' Getúlio Varc;~.s. 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Apoiamos cs r..tcs dc!~·,ccratH.:c-.s do 
Sr. Gstú.lio Vargas, corr...v apoiamos cs 
a to.s den1c~:.:á.ticos c~o Sr. G ;;ne;:al Eu
rico Gaspar Dutra, assim como o~ "!c 
qualque::: autorid~d.e, Naquela época, 
sabíamos que qualquer trama revo
ll1c~oné.ria viria contra a democracia, 
t:m nossa Pátria. A prova disso está 
em que na cic!ade de Santos foram 
presos cinco com1.ülinta.s, sob a alcga
ç~lo de se tratar d2 um golpe contrft 
o Gov2~no do Sr. Getúlio Vargas; o 
que não ::wonteceu 8, nenhnm membro 
de qualquer outro-partido. 

O Sr. Coelho l:'i-odrigues - Peco 
p s:·missão para ac:·escent3r que .os 
estivadores de Santos po::1cm d.efender 
~~ e:us ãireitos ; mas p2·ecisamcs também 
Ie·,rar em conside1·ação as conseqüên
cias da paralização daquêle pôrto, A 
si tm:;.çfio do referido pól'to está sendo 
cc;mentr~da no estrang;eiro, na Amé1·ica 
elo Notte, e em Londres, m~~lY!O no 
Padamcnto, ji se a.pontou o Pô~·to 

t12 Santos como ne.fasto fl m LVC;!Taç:lo 
1• ' 1 t l',., 0 n; 1- "' 1 - ~· .. 

!.. - e~ .~. ... !.. .. . ,__,.~.o l u.· •• 

O Sf~.. 03VALDO PACHECO -
I ::.3o , aliás, n~da prova ~ c ::m t::~~ o vro
let::.u-iado c1e Sa11tcs, que até hoje ·ten1 
c~2mcmstrado ser o m~.is m.·.:1,;iro po~
sível. Duran~e tc.do ês~w pedod-0 d~>: 

guerra, como já acentuei, nós nos 



- ª!5-
submetemor; a ê~s;e salá.rio de fome e 
mir:>~ria, mor·ando em porões intectos, 
eom os salários diminuídos de no~:;;, 

Triima contribuiçri,(' parC~; o esfôrço ctc 
guerra. Mas hoje, depois de esma.g·aclo 
o · nazi-fascismo, como brasileiros e 
p~t.riotas tcmqs a obrigaç5.o de de
fender a democracia. E 'essa atitude 
deve ser louvada por todos os bl:asi~ 

loiros, porque n~o há, no caso, u 
p:uallzação de navios no pôrto de 
Santcs, mas unicamente,- uma n~ousa, 
J,to de repulsa ao fJ·OVê!·no falangi.sta 
de Fl'anco. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Os na
vios esparihois perten~em à Nação es
panhola, e não a Frànco. Vieram com 
carga de~jachada e menifesto visa
do pelas a uto:i'idades brasileiras e pelo 
cônsul, tudo em estado perfeitamente 
legal. 

O ' SR. OSVALDO PACHECO -
Estamos cooperando pa1·a que o povo 
republicano espanhol legaUse o seu 
govêrno. o govêrno falangista de 
l'1ranco é imposto, como os nobres Re· 
presentantes não podem ignorar, pe. 
los exércitos nazistas da Alemanha e 
pelos exércitos fasCistas de Mussoli
ne. Hoje, os trabalhadores de todo o 
mundo, 1·epudiandc . êsse go-vêrno, co
opera para o restabelecimento do re
gime deinoCl'ático na Espanha e para 
restabelecer a paz mundial. 

O· Sr. A.u1'eliano Leite - Desejo 
a'.cs-ntuar qu-e assim a Mo~ão, pro.pos- :
ta por VV. Ex.as, . nesta casa, é co11-
tra Franco. Sou contra tôdas as opr3.'J
sões e por tõdas as Ube:rdades, mas 
até onde esses liberdad2s não gerem 
a anarquia. Fago essa decle.ração, em 
abono dos seus sentimentos republi
canos. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Não confunda V. Ex. o. uma atitude 
patriótica com anarquia. 

O Sr. AuTeliano Leite - Não t~nho 
ainda opinião form:1àa sôbre os su
cessos de Santos : mas se fcrc:·m ?. t.é u 
anarquia, serei cont~:a ê12s. 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Passarei, agcra , à al8g·ação de que 
.êsse mo'vhnento está perturbando o 
nosso ccmérci-:>, o que desd·e já contes
to. O.s inimigos da demo-cracia exibem 
foto!!'rafiR.s. oostais, onde aparecem 

estivadores com 3 e 4 sacas de café à 
ca}:)eça. Isso mwcdia há cinqüe-nta 
anos, qua-ndo o · serviço nao era 
exu:ütado lXJla Estiva, c ~jm, peJos 
próm-ios ensacadores. Não ex-porta
mcs cafê para a Espanllc., nem impor~ 
tamos farinha nem café, simplesmente 
dela re-ce-bemos az·eites finos, vi::.1hos 
também fines, e cortiça. Essas as 
mercadorias, que na realidade não 
fazem falta :?Jguma ao nosso país, no 
momento. 

O Sr. Campos Vergal - Permita
me V. Ex. 11. um apu.rte. Estive, ontem, 
pela m~.tnhã, na cidade de Santos, on
de conversei com s.lguns operários das 
Docas. Soube, por êles, que a atitu
de que vinham mantendo não era, 
absolutamente, inamietosa em l'e-l.a·ção 
ao povo, espanhol, nem cont1·a as .au
toridades b-rasileiras, mas uma ati
tude prática de protesto contra o 
franquismo. Foi o que colhi, em sa.n
tos. Digo, porém, a V. Ex. a. que se o 
Partido Comunista se levantasse con
tra as autoridades brasileiras, seria eu 
o prhneiro a condená-lo, aqui é fora 
eles ta Assembléia: 

(Trocam.se apartés.) 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Não é nossa intenção, Sr. · Presidente, 
como foi asscvel'ado aqui, levantar 
acusações contra o Sr. i\1:inistro, mas, 
sim, contestar suas declarações. 

Na qualidade de estivador, eu só 
poderirv sel' eloito pelo prolet~riado da 
cid~.de. E l'calmente o fui, contando 
principalmente com os votos dos tra
i)allmdorc;s da esti.va e dos trabalha
dores portuários de Santo.s. 

Pergunto : os ciãadões que me ele
gentm são estrangeiros? 

O .Ministro do Trabalho p1;ova, com 
sua declaração, i;;'norância da p::.-ópria. 
lei que só pei·mite a existência de um 
têrço de empregados estmngeiros na.s 
emprêsas . Posso provar, oportuna~ 

mente, auc na estiva de Santos não 
há mais de 30 ·% de estrangeiros. 

O Sr. GClston Englert - O Minis
tro afirma que a minoria é que está 
mandr,ndo. 

O SR. OSVALDO P ACHECO -
O Minist.l'o diz que são os comunistas 
estrangeiros ... 

O Sr. Gast:on Engle?·t - V. Ex.n 
diz que são 30 % 



O SR. OSVALDO PACHECO. -
o Sr. Ministro não· apresenta dados 
concl'etos; 

o ·Sr. Gaston Englert - V. Ex.a os 
e.s ti apres!:ntado, com êsses 30 % 

O SR. OSVALDO PACHECO -
Isso é o que a lei det~rrnina.. E · den
tle êsses estrangeiros, os espanhóis es
t ão em minoria, não chegando, talvez, 
a .50. 

SeJ:á crível que a clas.o:·8 de estiva.do
res c doqueiros composta de cêrca de 
10. CQO. homens, .. 20, 30 ou 50 espa
nhóis tenha.m o . poder de dominar 
todos ê.ss.es trrubalhadores? 

E' impossível! 
O Sr., Ben.jam:!n~ Fa1'Cth - Permita 

V. Ex.a um aparte~ Entendo qu~ 50 
espanhóis representam número muito 
elevado. Bastaria um para influir na 
ecletividade, desde que tivesse a in
t eligência do Secretário Geral do Par
tido Comunista. 

O Sr. José C1·ispim, - O ilustl'e 
orador foi eleito pelos estivadores de 
Santos e pode dizer o número de vo
tos que obteve. Por aí se · terá uma 
idéia elo número de brasileiros que 
trabalham no Pôr to de . Santos. 

o · Sr. Toledo Piza - Isso não é 
argumento, pois ficou provado que em 
Sáo Paulo, muitos estrangeütos vota
rJ.m nas eleições. ( Há outms apartes.) 

O SR. OSVALDO PACHECO 
Sr. Presidente, tenho a honra de es
tar nesta Casa como representante 
do povo, suf1·agado nas urnas de San_
t os , n ão 'por 400 ou 500 eltitores m as 
cem 22 mil votos ccnsdente~ do prol·s
t ariado. Estou aqui para def.ender os 
tralxtlhadpres, ameaçados por autm·i- _ 
c:~des que querem encobrir suas mr-- 
àidas reacionárias, esquecendo os c:;- , 
trangeircs que de fato estão prejudi
C2.nc1o a nossa pátria, os magna.: 2..s 
da Leopoldinn, ' da Light, da Great 
w ·estern, de Matarazzo e t antos ou
tros, pai·a ~.tribuir a r espensabilidade 
da situaÇã o em que se encon tra o 
país a pobres estrangeiros que para. 
aqui vieram pr oduzir e que também 
·na época de gu::rra contribuíram com 
sea esforço e trabalho para a vitória 
final. Infelizmente, n 5.o vemos as pro
vidências necessárias contra as em
prêsas que enumerei. 

o nobre colega que me antecedett 
na tribuna referiu-se à situação dos 
portos do Brasil. Copheço bem o caso 
de Santos. A Companhia de Santos 
teve o ano passado 30 milhões de cru ... 
zeiros de lucros líquidos e, no entanto, 
para que seja reaparelhadq o pôrto, 
cria-se uma taxa de 5 cruzeiros por 
tonelada de carga importada ou ex
portada. ·os lucros ficam pãra que 
os magnatas possam comprar a im
prensa. venal que publica artigos pro
curando atiral' os trabalhadores con.:. 
tra a opinião pública! 

Mas, Sr. Presidenta, com o mandato 
que recebi do povo, estou nesta tri
buna, e a ela virei quantas vêzes fôr 
necessário, para contestar tais inver- · 
dades, porque, efetivamente, as me .. 
didas que deviam ser adotadas contra 
os estrangeiros prejudiciais à ·nossa 
pátria são !Jostas de lado, procúran
do-se resolver os problemas do país 
com patas de cavalos contra o pro ... 
letariado, suspendo-se aumento de sa
lários, como foi feito, no Rio Grande 
elo Sul, , em relação aos · estivadores. 

E' essa a realidade. 
E para que se conheça bem de pe:to 

a situação do proletariado, quero di
zer qne em Santos a maioria dos tra
balhadores, em virtude da miséria~ 

fstá obrigada a fazer apenas uma re~ 
feição por d:a, coma tive oporttmida· 
de de verificar com inúmeros colegas 

-- de trabalho. Em virtude do seu est'i-
. do de fr::?.queza, de inanição, não po
dem êsses homens comparecer ao tra 
balho, às v&z.~ s 10, 12 õ.ias por mês. 
Surgem, entretanto, comentários no 
sentido de que faltam ao serviço por~ 
que ganham de mais ! 
· Precisamos dizer a verdade, para 

que todo o p::-.ís a compr·::enda e se 
una, resolvendo-se de vez os prcbk· 
mas do Brasil. 

O Sr. Acúrcio Tôrrcs P;;rm:ta. 
V. Ex. a um aparte . D~sde que o faça 
deDtro da ·ardem, o operário t em o di
reito de trabalhar e de não trabalhar, 
mas n ão tem o direito de fazer com 
que mit:·os fage.m ou deixem de fazer 
o que êles que1·em fazer ou deixar de· 
fa.za·. O probl-3ma é de ordem. A d ~

mocra~ia só não transige com a de
sordem.' 



O SR. OSVALDO . PACJ:l.ÉCO -
V. · Ex.a, Sr. Deputado Acúrcio Tõi.·~ 

res, ,tem dados com que possa compro~ 
var, desta tribuna, que os estivadores 

· estão sendo influenciados por êste oLl 
aquele, tomo se insinua ? 

O Sr. Acútcio Tôrres - No momen
to, confesso, cem a s:ncsl'idade com 
que sempre falo, qv_e hão tenlw da
dos, a menos que V. Ex.a queira re
conhecer como dado, 'e neste caso o 
teria, a palavra, para mim fnsusp-êi" 
h e valiosa, do Sr. Ministro do Tl'a-
balho. ' 

O SR. OSVALDO 'PACHECO ~ 
A ··palavra que V. Ex.0 diz insus
peita ... 

O Sr. Acútc'io Tôrres - Para mim. 

O SR. OSVALDO PACHECO ~ 
•.• ·não é insuspeita para mim pcrqm~ 
tenho conhecimento da realidade como 
estou. provando. Não trata-se de 

· uma questão pessoal. Mas, na rea
lidad-e, o Ministro do Trabalho estf:, 
procurando fazer política part-idária, 
contra o proletariado, incompatibili
zando o Govêrno principalmente co!ll 
os tra balhaclores. 

O Sr. Benjamin Famh ·- E t'~s~f:: 
maghatas, de que V. Ex.a há pouco 
falou serão também, ·chamados à te:;
pons.abilidade, porque o Govêrno atuai 
não os teme, como não tem:u os du. 
jôgo. 

O Sr~ Carlos Prestes - Ccnt.ra. os 
magnatas estrangeiros não ouvimos, 
até l).oje, uma só palavra. As decla1'l:>
çées visam apenas os op.::rários estra.o
geiros. 

O Sr. Benjamin Famh - E o de·· 
ereto sôbre o jôgo? 

O Sr. Carlos Prestes - Que diz o 
Sr. Negrão de Lima, da L'.ght, da 
Great Western, da São Paulo Rail
way e de tôdas essas emprêsas €Xplo~ 
radoras d'o nosso povo? 

O Sr. José Crispim - No 13rasil ·se 
fala muito em combate a estrangeiros 
perigosos e, no entanto, a policia do 
Distrito Federal prende e espanca tra
balhadores nacionais de emprêsa es
trangeira, a Light, para garantir-lhe a 
possibilidade de continuar exploran
do, ·deshumanamente, os operários d e 
nossa terra. Esta é a política contra 

o Gstr.a.ngeii·o, de que· fala o nobre co
lega. Na realidade, é a . política do 
Ministro Negrão de Lima, secundàda 
pela ação do Chefe de Polícia do Dis
trito :F,ederal. Eis· aí a verdade da tal 
"política nacional" dessas duas auto
ridades, contra a qual protestamos 
nesta Casa. 

O Sr. Benjamin Farah - V. EX. a 

tem razão ao at2.car o Ministro do 
Trabalho, porque, pertencendo êste ao 
Partido Trabalhista, muito tem feito 
em benefício dos trabalhadores, a tal 
ponto que já está tirando o terreno ao · 
Partido Comunista. A espinha terl'l
vel do Partido Comunista é, precisa
mente, o Partido Trabalhista. 

O Sr. João Amazonas - O orador 
pode acrescentar que o Sr. Negrão de 
Lima foi obrigado a, por decreto, pror
ro2;'ar o mandato das diretorias dos 
Sindicatos, certo de que se fizesse c1 :; 
eleições, em nenhum dêles fie:.. ria, {ml 
só elemento trabalhista. 

1 0 SR. OSVALDO PAC:::-IECO - O 
nobre col-ega Benjamiu Fal'ah, · apÚ· 
t2ando-me, procura mostrar que o M:
nistro Negrão de Lima está, de fatu. 
defendendo os interêsses do -Proleta~ 
ria do. Mas pergunto: nos decretos-Iefs 
que vem expedindo, de acôrdo com u 
regime democrátiço a que deve obed~
cer, procurou S. Ex.a. ouvir os repr~:~ 

sentantes ·nomeados por esta Assem
bléia para lhe apresentarem sugestõ~s 
sôbre a Casa Popular? ProcUl~ou ouv.;r 
o protesto de inúmeras federações, sin
dicatos e associações d~ engenheiros 
do Brasil, contra o decreto baixado 11 o 
dia 1 de maio? V. Ex.a naturalmenra 
tem o objetivo sistemático de defen-. 
der o Ministro do Trabalho mas, nr. 
r ealidade, não trouxe dados a respeito 
de qualquer d~creto resolvendo, . de 
fato, a situação de miséria em que se 
encontra o proletariado. 

O Sr. Benjamin Farah - Na quin
ta-feira passada, fui convidado pel0 
Presidente de um sindicato para. as
sistir a uma sessão presidida pelo Mi
nistro Negrão de Lima. . Estavam pre. 
s sn tes todos os presidente de. sindi
catos e fs·d.z.rações. O Ministro com-
pareceu justamente para · investigar, 
auscultar, ouvir, pe·àir críticas -e su
gest?es às suas at ividades ; e pe.lo que 
mF.. mformaram os trabalhadore-s ~sa 
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:?.t.i t1JC1·::! cl~ S. Ex.:::. já se vem de longfl. 
c:;· ;:·l . V. E}: .:~ pr.cle Jn~rt Lier:t:::r es~<~s 

t ;:· f.i '·0~-~-'' pJ:·:ltte ;::ão livre::.: , ~ ~1prc:.::e~1ta1·, 

t :tr~~Jj~~~~,, stl::ls f~ug~cstões. 

(Tro:::am-se apai't.zs. O Sr. Pre
sl.rZe:tte rectama atenção.) 

O sg. OSVALDO PJ:.CHECO Sr. 
F~'.·sidenté' , que:ro t(:nnir~S.l' minr.tas con
ril:1 c:·~-r.·;;6.:::3 c, como aJguns elos Sl'i>. R c·· 
r; ·~· ~s2 llt::l·:Jt2s a 35'2-~'er?"!· ~ rn. a .qtti <Jtl3 
cs:8;vamcs p.:·ouur8.ndo fô.zer celeuma, 
.-,r.·.i} <ol' Q'/ .· .... .,',) ~ 1i1'1Q' Q1'

1

C·O: CQlltYa "" 0 ll -
(.-.~.- '-'~ .::1 . L ~ ,_..,, -1.-- r. ~ _ - I>J .-. - CA.v "'-' 

t :.: ~·ldJ.dcs, ds.ssj:) cl::ixar bêm ac::mtmtdo 
que s5.o cs:3as nuto.í.'idadcs, esmo cs 
Sl's. N~~-~·G.o cJ.8 L:n1~.. Pereira, Llra, 
Ol:vt:il'J. Sob~·bh.o, e outros, qt~~. c:,m 
f~·:.:~ .. :.~ atit-ctdcs a;.:ti ... den1ocrt\tlcZ:s, 0stão 
!~ ~·l>:!~lr;I:do ofastar do S:. I~urico Du
t~' .:i o 11c-::so !Jl'o~ :~ tJ.:·is:.d.o dernoc:·t/~.:co. 

lJO In211:.?l1tO qnc :::üraVCSSB.1110S, é 
i :.:.::.-c..:::sívc-1 f:PV2rn:tr .se;n o povo; P., 
~· ,,,; t'''~"l'"' O 0 1')ic~.J-VO ·'n1;"0 d"' ,.,,.;;ne·r )·]·;; , . • 1 •. , _ , ....... . .......... "> ·.J V " • L.~ ... ... v ..,Gt ....... l 'f .. J , 

.~ t f::.:ls.s f~ s Hllt::.: .. ida:lss i.J :l. ~"a q1~3 11flo 
L2j[~2.!.l rn~is torna ;:l~'.,:~-; 111s6.:d.2..s t~~~quc --

1:1 !J.~L- Ltt!'\:~:::·~r~ . O 'lJl'cletSL:'iad.o de S~l1 · ... 

t:}::, :1~0 é c:· ~::~J.J~3!Jo 1;o~· QU? .. lq1:2r p 21r ., 
U::lo p :-Uti:::o. Heali,:;:;sJ.!n -~~e qu::ttro :"l.s 
; :: 1-~1~:-~é~:: s .3i:~d : s 7.iS. t 5 ~~~:s CDtrl a r~r : -

.'· ::·~:~: ~:.· d 2 · m~:.i':; de 1 . 5GO estiva dores , c: 
_;: !i a e:h,_~5:e in teira Cl'--10 re.solven n~w 

tr~~~==-t-I11a~· nas .r!D.·Ii83 c:!e Fir2.r1co. 
1~~j e~ ~-E~ ... t-=.resi~1(~l:t~, C1l1~l.~ncto 1_Jt:1l.S~l 

r~-:.o3 que o l\~~l1ist:·o cio Tr?.balllO in
t :> :·c::cleria po.ra o 8.lJ~O\' c~lt?.r•~e!lto da 
r. t.lt.~~~d.e c1c-~1oc:·i~~:~c::t do povo de S8.~"}. 

t D3 e lla~· a qu.e o 11cs.:;o r0lJl"e3 e11ta r:. ~, ':; 

rja. OI,~U ts:11~~?~~c ir!ccii cl ~~ ::; cl ê~·ir!i~!r~ \-' 

cunb·a o r,:;ovén:.o esj:Ja.nh:.1l, que é t:.n:::;_ 
8 m caça, à · c!mr.oc;:·ac ta c.i.o nEEido, Yf: 

n os, i::1fc~lizm.ente, S . Ex.:J. pl'oc-~·,.i.·ancl:J 

' ·-· " • 'I' 1 • ' . i .1Lranqmllzar a :ramua CtO p:'O i(.':~ana-

c\o santista. ! 

G{uero deí.xar ~c~ui, como r epres2ntan
te claquela gc:mte, o m eu p::otcstCJ eo~~ -. . ~ . 
i.l'<:t e:-~sas proVlC!enclas r eac1on a n :::;, 
;:fin::.1r.:16o qu~ r .63 , com1J.ni~tas , e:~ 

t ;;~.n1cs prontos a B.i_')OÍP..r mediclns d~

rnocráti.cas; m as , qmmào se tr~-\üt lt8 
111cdidn.s el e~ ta r: :'. t trre~J ~ d::ltll1:;ii 
l:::.~- cmos à 11a.ç8.o, indic3.ndo as qu,:·, 
rle l:: •. to, p odem t r az21· m:1 3.!Y!.bicnte ::le 
em· c! i ali da ele p~ra o no:::::/J lX:~.i.:.: . 

S1.. . Pr~~; icl 211 t 2, l"'j) r~ J.l~~s !.~~ 1::\, -:~.- 1 ' B..s 11Z"~ ~ :: 

;c?i0 dem~.z·ô?, ic ::· .s ; pt: ~l:: :.·:·: i, a qu::l.! cr ~.:<l' 

li101118l1to, rn'o ·v·? .. r, com. Cinclo;) cotl~!·e 

LJ.<:. d.o ;si r.:.:li ~~a t o a fllle lJ,2rtGi1ÇO, cr~::e Hs 

decla,r"'çóes do · Ministro Negrão d~ 

Lün~ nfi.o pc~~-3í.1:l, de raa11eira n~.&>;mn:t, 

ser docum;:;ní:adas, porq:.te S. Ex.'1 ~>.; 

mor.:-;t.rou 2-té ie;no~·~~r a Pl'ÓPl'ia CcnN 
''Oll'r·;,., •. ;-tO c1'1 '' T. ~i,. d l) 'T1'r'I·J~'i'ilo ( "-'· ,; ,_, _,_....N '·;~ •~o..~ .......:L-.l!J -i. ..... :CJ . t.. ..... • .. ;;~:4 l !~ \. -

ÚJ bem, ?n:.i ilo bem, Pal-rna.s fla bun
cada corn?.tnista.) 

(o cratlor se demora na tribuna 
mn virtude do Sr. José Crispím 
t er cectido o temJJO de S'?W inscri
ç<1o.) 

O SR. PRESIDENTE 
finda a hJi'a da sessão; vou 

Está 
le-

vant~-la, c~esignando para a de s2" 

gunda-icin., n seguinte 

OHDEM DO DIA 

PRI:Mi:BA P AilTE 
' ' (Até ct!.)' 16 horas) 

Hot!1e:nz,.gem à msmória do Duque 
de Ca:.,r,i c~s e da Princêsa Isabel. 

SEGUJ:rDA FARTE 

CD~:s 16 às 18 horas) 

Ccntini.w.ção da discussão única do 
n::we-rimento 11.0 60, de 194B, reque
reEdo qv.e o Poder Execnt.ivo inform~ 
s2 !'o:..·8m tomadas pela Com!ssãa 0.e 
}\l[ ·~:::inha 1v!frcante m edidas proíbit.i" · 
v::s da m ajoração de fJ.'.:•ti:.s, de gê
n ercs alimen tidos . 
Di:.:~ms::::5.o únka do reqUt:l'imên to 

n. 0 4,8, de 194.G, solicitando infor
i.lJ?.r:o:::s no P ;1r:1 2r Ex.Jcutiro r-;ô}Jre a 
aplic?.qlo C:o a "-t. 19 do DeD~·eto~lel . 

ql~ê i::stitu.i " Fu:1do Nacional de 
F;:ots ç ~i. o a· Inl'ànda ~ b ::m nssirn 
sôbl'e os cl. i:~~'Jc:;itivcs da Consti-
ttüçfto 
s m:. t8. 

ao 

Dis·:-: u:;;são única do ~·~,-_: :I ·~ ~·lmc•nto 

n ." 22, d2 194·3, so!icit<-.t l!rlo tutor
mações a o Pc .:~<:r Exe:::utb~, pôr ir~

termédio elo Mini.stf:::io c~:J.- Jn:; Lç:t 
C 'l·lco·,·J· .... i··'s I :1'L·-o;•ion :: s ·-: Cn~· -"' l:l:-t r. ~a -.~ .:J \. ........ '- ... . ..... _ .._, •J ...... _, 

mzn~o de gtatifícaçõr:s a .i:.1izcs clei 
tu!·ús ncs Estac:tc~-; e ao:;; ~):" <:>p.::. :·ndJ-

1 es das el eJc;ê:::s c.ie 2 de ó:?J:mbrJ ú!
timo. 

n:.::::: ;s~w do rupH:d~1\:: 1.~to n .'> '18, 
d2 1816 , 
v ~;t o ele 
p:·L11:;í:·o 
u. V o l tS: 

pêdind.o s ~~ con~~.;-~jJ' em r·: t ?v 

l'e·a-.ort.• lO D "'1" (· ~J "' o:o· ·.•f l 3 C~~) ·e; ' ·'--~.~ .. \.... .:;~ "' \, ~·, ... .. \.. 

t,:·ern. co;,1 duzh1~:o m1 '!.crio;:; , 
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Discussão únka do recri.:erimento 
n.O 30; de lf11·6, soliçita1~do :l. 'J Po
du Executivo informações ,:;óbre 0 

andamento das · reaiizaçõ{'s empre
endidas em Alagoas. pela Com~13.:i.1llia 

Hidroelétrica do São ·Fra-ncisco, f.•U

toriza.da a organizâr-se pelo Decreto
lei n,0 8.081, de 1945. 
Dis~ussão única do rc:queríment") 

n.o 44, de 1S1:6, solicitando sejmn e~1-

cv,minhadas ao Poder E;.;~ecuti-NJ s··t
rrestões sô'l)r-e medidas a strem to~ 
Cl 

madas pa.ra debelação da crise eco-
nômica, 

Discussã-o única do requerimento 
n.o 62. de 1946, solidtando informa
cães ·ao Poder Executivo sôbre as 
;nedidas tcmadas cu a Berept toma·
das com l'elação ao problema dos 
no.sscs transportes marítimos. 

Discussão única do rrquerimc::l '~ 0 

n.o 21, · de 1946, solicitando ~1ue c. 
M,esa da Assembléia oficie ao Pre·· 
feito do Distrito Federal. solicit·-m d:; 
suas providências junto à s.ctmin"1s
tra.cão da Companhia Ligh': an~:-1 

Po.;;er, a fim de qu~ sejam t.om?< t:.s. s 
várias medidc.s que beneficiem o :ser
viço · de transporte de pr. s.ss.[~ci. :· :) s d 3 

bondes . 
Discussão úni-ca do n.qu~riment o 

n.0 63, de 1945, r equere!ldo seja st:
gerido, pela Mesa da Assembtéi8. ào 
Poder Executivo, o estudo e cr.:n '; 
t:.'uçã.o de duas po;ntes sôbre o t lo 
Sf> .. o F rancisco; uma ligando J o a
zeiro, l'l O Est ado da Bah i::! , a ~" f; t:·{:

.lina, · em Pé:<r·l1ambu~o; e ou ti 1.. 

n este último ... i..stado1 em J atinã. 
Discus~ão única do · rcquerime·.1iJ 

n. o 46, d e 1946, solicihmdo m ecUi::ts 
&o Poder Executivo t enden tes· a ;.cn
bilízar todos os recm·so::: e meios ct f 
t ranspo!'te disponíveis nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarin:l 
e Paraná, para dar vasão ao eBco ~.J. 

m ento ela safra · do milho; e con ces-;i.r · 
de priorida de pa1·a o transporte de 
cer eais das zonas produtor as aos cen-
tros consumidol'es . 

Discussão única do requerime ,; t 0 
r. o 42, c':e 1946, pedindo a intrrferi-~21.

cia da Assembléia Const-ituinte j u!Ec: 
a o Poder Executivo par a que .~e:(' 

considerado válido p ara os pró::dmc. ~.' 

pleitos estaduais e mnnJcipais o nu.~ 

tamcnto vohmtário sob o qual se re :l~ 

li~~ara1il as eleiçõe-s de 2 de dezembri). 
Diséussào umca do requeriment.~· 

n. o 69, ele 1946, solicitando ao Podt r 
Exr cutivo a revogação do decreto que 
prorroga, por m::ds um a.no, o manda
to das atuais diretorias das enti\.h,
des sindicais. 

Discussão única do rcquerime .1~. J 

I'. 0 73, de 1946, solicitando ao Po::r:: 
Execut í v o informações por i11termé r.t i..:: 
do I:mtituto Nacional de, Alcool e d e 
Açúcar, qU9.1 "stock" de açüc:a.r ex; ~) 

t en t ';! nas usinas p1·odutoras e no •.30· 

mércio enc.arregado da distribtüçã'J . 
Discussão · única do requerimea:-o 

n. 0 65 , de 1946, solicitando ao Pode:· 
Executivo a remessa , à Assembléia, do 
cürato da conta corrente do Gove: 
no Federal no Ballco elo Brasil, r eh;_ 
tiva ao financiamento especial do al
godão, no período de 7 d e outubro d to: 
1944 até a presente data, bem cmn-:: 
do prcce~so n. 0 183-;'5, da Comissa s 
de Financiamento da Produção. 

iliscus~ão ünica do requerime ~!'.: u 

n. 0 74, de 1946, solicitJmdo ao Pode: 
Executivo informações sôbr e a des · 
pe;,a realizada com a encampação '.i 8 
:Estrs.da de Ferro Vitória a Minas: ~ô 

bl'e. 3, constituição do caDítal da Co111 · 
panhia Vale do Rio Doce, qual a par· 
t~ subEcrita pelo G ovêrno qual a zutJs 
crita pelas autarquias e pelo públieo; 
sob!'e a formação da Companhia, seu 
funcionamen to, esta elo atual dos :-;.:c·~· 

·viços, etc . , etc . 
Discv.ssào ún.tca . do !'equerimc:r::,) 

n. o 79, de 1946, soli-citando seja '10-

mcaà a pela Mesa da Assembléia · 
Constituint e, uma Comissão EspechH , 
destinada a pr oceder a um exame em 
vários cB.scs, cujo. esclarecim en to e 
de in t er êsse da Naçáo. 

Discussão úni ::::a d~ md.leaçâo 11:.
mero 9-A, de 1S46, suge1·indo q u e se 
r eprcsentc,--ao Poder Executivo, no se::t · 
tido de serem proposta~:; m edidas ii l ' 

gentes de ordem econômica . 
Disc ussão única da iridícação nü 

mt=-ro ~2-A. , de 194G, sugPr incl.o ao P !· 

der Exeeuti-ro medidas a serem LI - · 
111::'-da.s, com urgência , p2.ra deso:J:.; .. 
t.lv.ção dos canais que li?am as lag.--' ~ ~;; 

' ·Nort,e" e '; M::m.gua.ba" no Estado Cif 

Ala goas , inclusive· a 9,ssinatur n de um 
acórrl.o en tre c.s G over nos ela U !i:f .. o 
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e do Estado, para exe-cução e conser4 

vação das obras. 
. Discussão única da indicação nú

mero 2D-A, de 1946, qUE. propõe -.;e,ja 
dEsap!·ovado pela Assembléia Con.sti
tuinte o ato do Poder Executivo oa;. .. 
xando um Decreto-lei c-Dntra o dic':.:'l
to de greve; e sejam pedidas infGr
maçõ::::s sôbre 03 motivos da presença 
dos agentes da Ordem Política e So· 
cial nas assembléias do!> SincU.c:::ttos. 

Discussão única da · indicação· nú
mero 37-A, de 194ô, qu~ "indica seJa 
sugerida ao ~oder Executivo a traa-;
ferência do acérvo de "A Noite" par:1 
ú Instituto Nacional do Livl'o, e aoo
lição imediata dcs imposton que gra
vam a importação elo liví'o estr~-r,. 

geiro. 
Discussão única da inõ.icacão núme

t·o 44-A, de 1946, sugerindo· ao Poder 
Executivo providências para pag2me::.1-
tn imediato de indenizações d·êVidas às 
f ::mílias das vítimas do desastre ferro
viário, ocorrido em Sergipe no dia 13 
de março p. p. · 

Discussão única do Requerimento 
n ° 71, de 1946, solicitando infcrmacõ~s 
fto Poder Executiv.o, com a máxima -nr
g&ncia, sôbre as desn:!S!l.S realizadas 
até ag-ora pelo InstitÜto NaciDnal do 
Sal com o pesso2,l e a instalacão ·do 
seu escritório, indusiv€: da -nii·et.oriA. 
ch fábrica da Ccmpa:nhia Nacional 
de Alc:::tlis, no Ests.do ttd Rio. 

I 
Discussão única do Requerime:1~D 

n ° 20, de 1946-, solicit3.ndo a inter~·;: 

rJnC!ia da. Mesa d:::t Ass;;mbléia .itin~o 

a:' Ministério da Viaç~.o e ·obras Pü
blicas, por m::üo de of:[cio, sugerindo 

I 

seja notificada a Leopoldina Railway, 
encarecendc-se a. necessidade de eÍ2·
trificação de nua ferrovia, com a possí
V2] urgêncb. 

Discussão única do Requerimen~o 

n .0 66, de 1946, que solicita ao Pod~r 
Ex-ecutivo informações 'sôbre o mon
t::tnte das isenções de direitos adua
neiros concedidos entre março de 19B8 
e outubro de 1945, inclusive as que fo ... 
r ,un ba,seadas no art. 1q7, do Decreto
lf': n.0 300, de 24 de fev·ereiro de 1938. 

Discussão única do Requerimento 
t~ 0 91, de 1946, solicita::do seja infor
n:ado pelo Poder Executivo o anda 
mento da construção ~a Estrada de 

Ft'rro de Mossoró; o material que estn. 
djsp~; despesas com seus funcionários 
e operários; se o Govêrno tein recebido 
reclamações contra a sua administra.;, 
cão. 
~ Discussão úniea da. Indicáção númE:• 
r~> 36-A, de 1946, pedindo seja sug.~

rida pela Assembléia Constituin,te a,o 
Poder Ex-ecutivo a necessidade urg~n
tr) da criacão da cadeira de Tisio!üw 
gü:t, nas · F~culdades de Medicina do 
país. 

Deixaram de comparecer 46 se.
nho:::es Representantes. 

Partido Social Democrático 

Amazonas: 

Cosme Feneii·a'! 

Maranhão: 

Afonso Ma tos. 

Ceará: 

Frota Gentil. 
Almeida Monte. 
Osvaldo Studart, 

R. G. Norte: 

José Varela. 

Paraíba: 

Samuel Duarte. 

Pernambuco: 

Oscar Carneiro. 

. Alagôas: 

Teixeira de Vasco.celos. 
Lauro ~ontenegro. 
Afcliso de Carvalho. 

E. Santo: 

Henrique de Novais, 

R. Janeiro: 

Amaral Peixoto. 

1\1:. Gerais: 

Juscelino Kubitechek. 
Rpdrigues Se abra. 
Pedro Dutra. 
Rodrigues Pereira. 
Milton Prates. 



S~o.Paulo: 

·Cirilo Júnior. 
Horácio J:.,afer. 
Alves Palma . . 
Honório M_bnteiro. 

Paraná: 

Roberto 3Jasser ~ 

S . Catarina.: 

Aderbal Silva~· 

Altamiro G$arães. 

R. G. Sul: 

Batista Luzardo . 
Glicério Alves : 

União Demoerãtica Nacional 

Ceará: 

. Alencar Araripe. 

Pérnambuco: 

JOão Cléofas. 
Gilberto Freire. 

Alagõas: 

Freitas· C a v~lcanti. 

Bahia: 

Clemente M~ani. 
N estar Duarte. 
Alberico Fraga. 
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São Paulo: 

· Romeu Lourenção. 

Partido Trabalhista Brasileiro 

D. Federal: 
. . ' 

Gurgel .do Amatal. 
Antônio Silva. 

São Paulo: · 

Hugo Borghi._ 
Pedroso Júnior. 

· Ber-io Condé. • . 
- . . . 

Partido Comunista do Brasil 

R. G. Sul:· 

'I'rifino Corrêa. 

Partido REWUblicano 

M. Gerais: 

Bernardes Filho. 
Mário Brant . 

Partido , Popular Sindicalista . 
Ceará: 

Olavo Oliveira. 
João Adeodato . 

Bahia: 

Teódulo Albuquerque ó 

. Levanta;.;se.a sessão às 18 horas. 

FIMDOVIn 
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