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CONGRESSO NACIONAL
Presidência

Lincoln Feliciano ..•••••••••••••• , , , , • , , ,
5 votos
Neves da Rocha , •• , •••••••••
1 voto
u Sr. Presidente depois de proclamar os eleitos e de agradecer em seu
nome e no do sr. Vice~Presidenlie, a confiança de seus pares sufngando
seus nomes para os postos a que- vêm de ser elevados, designa o Sr o N~ves
da Rocha para relator do veto e o Oficial Legislativo do Senado Federal
João Alfredo RtLvasco de Andrade, para secretariar a comissão.
O Sr. Presidente convoca os Senhores membros para nova reunião que
se realizará na Segunda~feira; 25 de Julho corrente às 17 horas, no Palácic)
Monroc (Edifício do Senado Federal). para leitura, discussão e votação
·
1.• l).EUNIAO (DE INSTALAÇÃO) REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 19551 do relatório.
Nada mais llavendo a tratar levanta.se a reunião, lawando eu, João
Aos 12 dias do mês de Junho de 1955, às 17 horas, na Sala das ComisAUredo Ravasco de Andrade, Secretário, a presente Ata que, uma vez
sões do Palácio Tiradentes, presentes os Senhoi'es Domingos Velasco, Neves
aprovada será a.ssinada pelo Sr. Presidente.
da Rocha, Waldir Bouhed, Ivan ·Bichara, Lincoln Feliciano e Vasco Filho, J
reuniu-se esta Comissão Mista designada para relatar o veto apôsto pelo .
Convocação de sessão conjunta para apreciação de "veto,
Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei n. 0 1.990, de. 1952, na
Câmara dos Deputados n.o 19, de 1953; no senado Federal, concede franO
Presidente do Senado Federal, nos têrmos do artigo 'TQ, § 3. 0 , da.
quia postal e telegrãfica à correspondência da Comissão Nacional do
constituição Federal, e do artigo 4b do Regimento comum, convoca as
Brasil da União Geogrãfica Internacional.
dUas Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjunta a realizar se
no dia 12 de JUlho prôximo, âS 14,30 horas, no edifício da Câmara dos
Na forma do art. 32 do Regrnento, comum, assume a Presidência
Deputados, conhecerem do veto presidencial ao art. 2. o do Projeto d.e úel
o sr. Domingos Velasco que após de declarar instalada a Comissão e a
ID. 0 1.990, de 1952, na Câmara dos Deputados, e n.u. 19, de 1955, no
:finalidade da reunião, procede a eleição dos cargos de Presidente c
Senado FederaJJ que dispõe S()bre a cláusula de assiduidade ou freqüência
Vice~ Presidente.
para aumento de sa!Ario.
Colhidos os votos, verifica~se o seguinte ref;!Ultado:
Senado Federal, em 23 de Junho de 1955
Pará Presidente:
5 votos
NEREtr RA-MOS
Domingos Velasco •••••••••••••••••• ••••.
1 voto
Vice~Presldente do Senado Federal,
Vasco L<'ilh.o •.•..••••••••••• , ••••••••••••
Para Vice~Presidente;
no exercício da l?restd.ência.

Da Comissão Mista designada para relatar o veto aposto pelo
Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei número 1.990, de 1952, na Câmara dos Deputados e 19,
de 1953, no Senado Federal, que concede franquia postal e telegráfica a correspondência da Comissão Nacio- ,
nal do Brasil da União Geo1)ráfica Internacional
\
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Vendo em vista~ a cresceuto

Litcio
eser Verguc;uO,
o"tid""
pe'-patrulhas necessidrde def 1
incrementar
A nton!oDitteneourt.
tte Ba.rfos. Domingos
Velasco ,.,':'re•ultados
~
~,~
.uw;
d a. odU•
r
Coimbra BUeno, Costa Pereira, Sylvio mecanizadas vêm suscitando.
ção .agr1cqla, o reserva a a unpo ...
CUrvo, Heitor Medeiros, Gomes de Oli..
O programa de trabalho de 19'00, tânc1a. de Cr$ 22.550.000,00 P:fa &
veíra, Nereu Ramos, ACI,>erto Pasqua ... para as patrulhas mecanizadas em aquiSição de equipamentos e v CUlOS
tini, naniel Krieger. 51)
cada Estado, está descrito 'na expia- destinados à fol'mação de novas !*!l-nação final.
trulhas e para a expansão e renovaçao7) Qual a verba orÇamentária ou de outras, be~ C?OinO pa~a; a manu•
O SR. PRESIDENTE:
extraordinãria _de que dispóe o MiniB- tenção e amphaçao de of1cmas mecâ.•
.A lista de presença acusa_ o compa.- tério· da Agricultura para operar as ntcas destinadas ao _reparo e co!U3errecimento ~e 51 Senhores Sena,dores. patrulhas mecanizadas?
vagão de tratores e 1mplementos.
Haven~o numero legal declaro aberta
~-'---,----n s~ao.
.
~·--;-- - - . !
1
Vai se pl'Oced€Jl' a leltura da ata.
'
....._
1~
l>atrUlh:JSDotação.
O SR. COSTA PEREIRA:
E s TA D O·S
J
Servindo de 2. o Secretário, Ptocede
[
existente:;
. !]r$ .
a leitura dà ata da. sessão anterior,
que pOsta em discussão é sem _debate
-----------·----------~-7~---aprovad a.
pr.
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Comissão de Servico Público
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As quinZe horas do dia- 8 de ;julho
d-a mil novecentos e cinquenta e cinco,
em .sala do Senado, reune-se a Co·
miBsão de Serviço Público Civil, sob a
presidência do Sr. l{erglnaldo Cavaicanti preoenteo oo Srs. Vivaldo Lima,
NeveS da ROcha, Heitor Medeii·ü~ e
Ary Viana, deixando de compart:!cer,
com causa justificada, o.s Srs. PtlSco
dosE' Santos
Armando
Câmara.
.
lida ~ e sem
alteração
aproMdlt
·
·
Durante a leitura da. ata, o Se- ·
a ata da l'emnão antenor ·
nhor Gomes de Oliveira, deixa a
o Sr. Presidente üistribul ao se~nor
1\~ar~nhão ...... , ............ ,. ........ !
Vivaldo Uma. o Proieto de Lel dn.!
cadeira da presidência, que é ocu-~ PlaUJ •.....•• , •••.••.• •. • • •••• • •••••
Câmara, n.• 271, de 1953, que institui o \
pada pelo Sr. Nereu Ramos-.
Ceará ................ , ....••• • •. ·~ • •
. Rio Grande do Norte ...........•••.
F'undo· Partidário, regula sua distn-:.
buição e dá outras providênoiM.
O SR. t.• SECRETARIO:
ll'ara!ba .............................
Do Expediente constou oficio do se~
Procede a leitura do seguinte
Seção de ,Fomento· Agrícola ........
nhor Secretário da Presidência· da Re~
P&to Ag.ropeeuárío de C a m p i :.1 a
·pública enviando esclarecimentos p-:es~
1
Grande .........................• :
tados pelo D. s. $. P. •. solicitados
Expediente
Pernambuco ... ; ..................... )
pela Comissão sôbre o ProJeto de LeJ
Aiagoas .. , ... , ..••••• , .... , ....... , • ,
do Senado, n." 1, de !952~ que regUlf;' a· Mensagens de ns. _2lü a 218~55, do .Sergipe ........ , . , •.. , •••.•.••••.••. ·I
elCt)eciição de títulos aos servidores lD.. sr. Presidente da República, encami- Bahia ................•••••.••.•••••• \
terinos e apostila elas nomeações dos nhando autógrafos dos Projetos de .Jiio de Janeiro ......• , •• , •••....•..•
extranumerários da União, bene!icia- Le:is da Câmara ns. 71 ·55, !08·5-3 e DiStritO Federal , ..•.• , .•..• , •.••• , •
<los pelo art. 23 ~o Ato ~ plsposl- 65.-55, já ~;ancionado.s.
São Paulo .............. ; .. , ........ .
.
-çôes eonstitucionaJS_ 'I'rans1t6nas.
i. .
. 1 Paraná ·····················•········)
•
r d
. A seguir a Comissão aprovou un.nt..
0 1 clswsd.
Dep' ut ãos 1 Mato Gro.sso .•..•.••••••• , ••••••••••
- ltlemente o parecer do Sr. Heitor l\ofe· 1 - 0 0 • a 0 ama a . os
. a ~ 1 G iás
/
• · · · · · · · • · · · • '" "· • • • • • • • · • • • • ·
del'""'" favorável à emenda r;ubstltu-- comunicando haver s1do em11ado à I 0
• -·
d
n Pr0 ·etos de LeiS' da C· ma"">< Minas- Gerais · · · · • • •.• · .•. • ••...••••
tiva apresentada Pela Comi~o
e sa çao os
J
a ~'· 1 rteservn Técnica •....•.•......
Constituição e Justiça ao PrOJeto de ns. 52 ..54 e 46--55.
. .
.
t.el do senado, n.o 73, de 1954, qua dá --: Dois, dQS Senhores MmiSt:os a.a
0
:nova redaçãó ao§ 2, , do art. 6.~. da AgriCultura: e Fazenda, enc~mmh:m- -·--- ____ ---·------·-·
Lei :n." 605, de 5 de janeiro de 19491 do. respcctiVan1e1lte, as 13egumtE>R
I
que teg:ula o repoUso selllanal :-enlu.
!
1,
neracto..
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Nada mais havendo a tratar. o Se~
Min.!Stéi.lo da~ Ao-ricultur1
:nbor Presidente encerra a reunião, às
t>'
dezesseis bora.s. E eu, Julieta Ril>e~ra
G.M. n.o 1.296.
dos Santos, Secretário, lavrei a pre .. j Em 7 de julho de 1955.
sente ata, que, depois de apro·;ada. • Senhor Primeiro Secretàzio:

800.000,00
800.000,00
.1. 300 '000,00
1_,BOO.Il00,00

2' 150.000,00
900.000,00
900,000,00
900,000,00
400. \)1)0,00
450,000,00
350.000,00
400.000,00
1.250.000,00
1.100.000,00

14.750. 000,0<)

3íl

\

1

'

Pant instalação de patrulhM .
;
Tellhó a honra de acusar() 1-ecebiRio Grande cto SUl ....................... ~ .............. .
será. a.ssinada ve.Io_Sr. Presidente: .
600.000,00
Sala das ComJSSoes. em 13 de iU!n., 1mento do aviBo u.o 456, de 6 de junho Resel:va 'récntca .... , .... , ..... , .... , ..... ,, ....
800.000,00
de 1955.
'fmdo, e, em resposta, apresentar a V.!
8
informações solicitadas no
To~al . . . .................... , . . . . . . .. . . .. . ••
1.400.000,00
Oradores inscritos pm·a a ô6.• EX.
querimento n.' 236-55, de autoria do
,
Sessão em 14 de 'lu lho
nobre S~nador Mendonça Clark,_ sôbre
QUanto à SitUação da.s patrUlhas em em cada caso, a fim de que o ilustre
~
a at~açao das patru~~ mecamzadas \cada Estado, ê a que se segue. As m- autor do requerimento, e todo o se ..
de 1955
r~:a?tl~as por êste MlniStério para as~ 1formações procuram, sempre que pos- rt~ado, possam avaliar melhor a ques~
~tenma ao.s lavradores, como parte sível, detalhar a. vida, a ação, oo resul- It-ao.
1." - Senador Moul':&o VielJ."a
wtegrante do seu plano dP- foment-o , ta dos e as ditícttldade.:; encontradas
2." ~ Sent.jor Novai.c.: Filho.
da -produção vegetal.
3.'· - Senador Juracy Mngalhã<;.~.;.
2. o requerimento contém 3 itens.
~' lifiHQ.{; Gerai-~
4." - Senador Attílio Vivacqua.
O indagado nos de na. 2, 3, 4 e B será
5. '' - Senador Lima Teixcil'a.
1·espondido em conjunto, após os de-~ " trat4Jres InternatiOnr.l ...•. , .••.• ,
6." -· Senador Aesi.s Chtüeaubtütüd. mais, quando se tratar da situação
TD.-14, oom làmina
atual das patrulhas mecanizadas em 2 tl'atores 1nternationaf ........... , TQ .. 9, com lâmina
1 trator International ....••••••..•. TD- 6, com lâmina
ATA DA 65 ' SESSÃO DA I ' oada Estado.
''
_ •
•
3. Quanto aos outros itens. são a~ :1 1 t1·atores Fiat ...........•••••••••. 55~L, com lâmina
trator Allis Chalmers ........... . HD~5B, com lâmin
SESSAO LEGISLATIVA OR-~·eeguintes ns infor!llaçõe.s a êles rero- 1 trator
Allis Chalmers •••••• , , •• , • HD·o, com lâmina
OINARIA DA 3.• Lf:GISLA· re?/e\ual " órgão do !Wnislério da 1 .trator Oli ver Cletrac: ..••• , , , , , ••. DDH,
com lâmina
tratores International ••••••••••.. WD-9, (Ag!ioolal
TURA, EM 13 DE JULHO OE Agricultura que controla a ação ctao
trator
Olive1·
Cletrac
...•••••••••.
BD (AgricoJa)
1!155.
1PatrulhM Meoanlzadrul?
R. -; O Departament? Nacional da 1 tratores John Deere .............. . B (Agr!cola)
trator
...........•.
,
...•••••••••••
D (Agr!cola)
PH.ill...qffif:NCIA DOS SRS. , NER.&U Pyoduçao Veg·etal, s.t~av~ de sua~ Se- ~
:RAMOS, GOMES DE OLIVEIRA E Çoes d~ romento Agr~coh\ uos Estados 1 l trator"t>~'3 Ma.ssey Harrys~ ......... . 102 <Agr!colaJ
I..oyd
.......
,
....•••••••.•
,
t1:ator
Dl' (Agrícola)
FREITAS CAVALCANTI.
. e Terrltorio.•::.
.
. 11
.5~ Qual o estado. atual ao. ~u1~ ll t.rator Cockshutt ......• •••• ••••... 1~
combinada.
Cleanel·
...••••
,
.•.....
As 14 horas f~ 3(J minuto.:::, achanh~e nar1a, quant~ pláqUlt~as, das ortgmal~ 2
presentes m; senhores senadoreg·
· mente< adquumas e~ao t:nbalhando, 1 trilhadeiras 'l'Urner .••••••••••••.
CRmLllháo 'G.M:.C . ......•.••..••.
·
- estão paradas ou mutilizadas?
r
Viva:ldo Lima. ll-!ourão Víéira, curtl1 1 R. - Infelizmente e d~da a urgên- ;
1
Mello, Ptisco dos Santos, Acrisio Co1 ~leia, não foi possível obter dados posi~
Pclrullut do Oe-tle
Le .férteis um Lagoa da Prata, Luz er~a. Waldir Bouhid, Sebastili.o Are/ter, tivos Sôbre {J estado atuaJ da maqui· ·
Dore15: do Indaiá e terras pObres repre"Al/reclt> Dualibile, Assis Chateaub-rünul, naria, que ~e acha 'espalhada por todo ~ 11. segunda ,patrulha abrangerá lt sentadas pe!o cerrado e campos ttc
A.rêa. Leão, Mendonça Clark, Onofre !o território nacional, nem sôbre o "'xtensa z.Jna do Oeste Mineiro e terá Dívinópolis, S!Ult() Antônio do Mon~
Gomes. Fausto Cabral, Fernandes Tâ.--jnümero das unidades que estão em ação inicialmente na.s seguintes Zonas teo, etc,
r
.
.
~ •
vara, Kc1·ginaldo Cavalcanii, Geor[Jino e:stado precário. oportunamente, se- Agríool~: 15.a. Z.A .• 11.:~- Z . .A. e 30."
Avelinu, Eeçinaldo Fernandes. Ruy
envíadas a. v. Ex. 8 informações Z.A
.. , com sede respe-ct·_:;a!lJ.ente .ent
Cor~ada p~l~ cabeceu·a. dos Rios sao
Carnei:o. ,trgemiro de Fig1!_eircdo, N,_r:; •• C?mplen:entares e, tantq quanto pos~ Pains, Bom Df'stJacho c ·..'-.mbuf.
· Fr:rc~co, Picao, .B~b1'· ~te., aprtvae3 Fl-lho, Ja1'bas Maranhao. Ezee!lt~as sl'trel, mumdentes.
·
, 1f: uma zona que a.pr~.:::.:-:;~n grande 8~ á~ f~nsas balXa as àcilm.ente :Ir..
da Rocha. F"reit"as Cavalcanti, RUi Pal- • 6) Qual u opiniãc dominante ~ô\.<rl: ·diferenciação de solo,
dc.sde á,1:eas· ng -eoa.
meira, .fú_lio Leite, Lourival Fontes, ; o traballw dest~s patrulhas?
.
n.:uito férteis em Patns, .Al'COS: .Bambuf &ta patrUlha será inicia.lmente lu.
Neves da Rocha, Juracy Maga:lháes, ~- ·R. - Al;_;tmo;. dos dados to.l'necldos. .:: Bom Despacho, ten·ns m~Jdmnamen- tcgl'ada pelas segUint-c.s máqUinas·
Lima Teixeira, Carlos Lindenberg, At~ pelOs Estatics- dizem, p<n· si mesmo.:>,
1
•
tíJ/o Vivacqua, A ri Viana, Sá Tinoco, da eceítaçã0 dêsse proceSSo de- coope- · tratores InUü·national . . . . . . . .. • •. TD-9, com lâmina
1
•
.Pa1flo Pernandes, Tarcísio Miratu!a, ra.ção com us agiicu~rore-.s. No. m:.tioria
tratorci> · International . . . .•••• •• • • 'TD--6, com lâminA.

······••f
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I

Irão

Caz(ldo ele Castro, Gilberto .Marinho.f dos ca.sos

Bernar.:lr.'? F'ir1to,

lJ~nerfit:;

1-'alrutm·cs. tk

ü

Ministério adota o Si'.it'?'m:

inscricfit:~. ctado

o t'Oltlme tk- r· . ·

.··

tmtore-.s !uternatJDna1 .. ..........

~;·atore.'j .Tohn Dc€1'~ .... •••••••...

WD~9. Agricola

B _o\grfcola
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coJta-se beneficia~, ainda, cêrca
ulais i dez inscritos. nestes próxi
dias, 1Com área equivalente a 50
Pa~ início dos trabalhos, a Se
de :J!P.mento Agrícola do Minist
no Estado, que é ali responsável
êxito~as patrulhas mecanizadas,

D Agrícola

de das. Para transporte de pessoal: Uill
os· automóvel uma. caminhonete taunUBe
a. três }eeps e sete pick-ups.
ão
Entretanto, é ainda pequenos, re1 trilhadeira Messinger
·o. }ativamente, o número de máquinas
1 trilhadeira satnislaw sczpion •••••
lo para atender o número de agriculto ..
1 trilhadeira Turner TVA ...•••••••
1 caminhão Ford ..........••••••••
ão res do Estado. ·oeve-se, porém, sall·
se a egou rigidamente à regulam n- entar que a finalidade precfpua das:
Taxris flxas das operações de presta- tação estabelecida em caráter g ra1 patrulhas é, antes de mais nada, de ...
Patrulha do Triângulo
ção de :;erviços, por hectare
para os mesmos; procurou aten er monstrar ao lavrador as vantagens
O Triângulo Mineiro, pelas suas próao
aior nümero de agricultore e do emprêgo da máquina motora nll
prias características, é o local mais
da
aneira melhor. Desta for a. barateamento do custo das operações
indicado para a constituição de uma
Operação
Taxas.
deixo -se de exigir no ato da ins ri- agrícolas e como usá-la.
pntrulha agrícola, pois é a região mais
ç"io, ·'Ide pronto, o depósito previ to.
Pelos referidos conjuntos e no demecanizada do Estado, onde a cultura
Essa política levou em consider ção correr do ano em curso, foram os se ..
d~ a:t_:roz é feita e:n larga escala e !~.
o fato de que as áreas trabalh~das guintes os resultados obtidos:
te1ramente mecamzada. Produz o Trl- .Aradura ........... , ••
so,vo
pertehciam a pequenos agricul res · Area total mobilizada - 10.298 ta•
ângulo Mineiro 30 % da produção total Gradagem • • , •• , • , ••• ,
40,JO
dotados de poucos recursos, r zão refas (3 .120 Ha) • , .
·
dt' arroz d-o EstadQ, além de ter pos- semeadura • • •••
30,(:0
por Ctue foram preteridos pelos roArea total plantadá. - 265 tarefas
sibilidades imensas de aumentar as cultivação . . . . . . . . . . . .
40. 00
prietários · de tratores particul res (80,30 Ha).
'
suas áreas de explo:?ção. agrícola.
Co1heita ..:,om Combina-~
que lhes exigiam pagamentos el vaAreas total cultivada - 265 tarefas
A patrulha .do TnangV.l.Q abran~{e'"á
das . • . . . . . . . . • . • .
f!•J',oo
dos. I
_
(30,3 Ha).
as seguintes zonas: 18.a. z. A., 23.a z.
Ainda não foi feito o cálculo e ato · Area total destacada - 370 tarefas
A. e 29.a z. A., Te&D·eetivamente eom ~,...,-________,...:._____ !parai a cobrança das taxas. Par o (112,1 Ha).
sedes em Uberlâ.ndia, uJ>eraba e
próxilno ano, porém, com o co
M-qros de terra Para formação· de
Ituiutab.a. o conjunto- de máquinas
Observações:.
cimeilto melhor do rendimento das diques - 18.893 metros abertura de
do Triângulo Mineiro será, inicial1 :- :As. taxas incluem 0 trator c :t máqUinas e estudo das circuns ân- Pe9.uenos açud~s - 8 em cinco promente, o se<:!;uinte:
máquiri.a tracionada.
cias, será elaborada uma tabela ó- Er1ed~es ruraiS. e com uma capaci1 trator Oliver Cletrac BD, com Iâtal de armazenamento d'água
2 .. 0 ('.ombustível e 0 transnoTte, dica, que ponha aô alcance ·do pe- ade
mina.
devem ser fornecidos pelo coope:r.adr1 • queno agricultor o uso da mod rna ca1cu1ada em aproximadamente 30.000
2 tratores Ir.ternationai. TD-9, com • ·3. Recolher as taxas antecioadaM maqtiinária e qUe permita ao me mo metros· cúbicos.
lâmina.
mente·-mediante ·prévio contrato de tempO a completa amortização do caAbertura de estradas- 16 Kms.
2 tratol"eS lnternational .TD .. 6 com prestação de seTViços.
pitallinvestido, em· periodo corres n·
Trabalhos de terraplanagem lâmina.
denté à vida útil, predetermin da. 15.256 metros cúbicos.
1 trator. Fiat E5:-L, com lâmína.
.' :b"\_l}iáto· Gicis80:
do· niaquinãrio.
Sacos de atroz, trilhadoS (sacos de
1 trator Oliver Cletrac ADH, Agr_i· ~~conta a ·Urimeira patrulha mecani~
Coth a assistência prestada p las 60 Kgs) 43.235 sacos, 2.594.100 Kgs).
cola.
zada com õ seguinte material:
patrUlhas, pretende-se tornar ir1~a execução de 'tais trabalhos.
1 trato1· Oliver Imlustrial &ú-KD ~~ 6 , tratores· International _ WD-Ii gatólio por parte do agricultor, o uso foram empregados:
·equipados-Mm .arado de 4 discos e dos Sistemas de,conservação do olo,
23 tratores equiP3.dos com aradoS
Agrícola.
.
.
1 trator Oll.yer Industrml '70 I5D fiTade de 2 discos, da marca Interna- para1 que o mesmo se beneficie
al- de 4 disCos e grades de 28 e 32 dis1tional·,. . ..
Agrfcola.
.• .
mente da mecanizàçáo. Para aci· cos;
1 tTator John Deere ;47~D Agr!co1o.
. 2 .. tfato:res· tn.ternational _.: WD-9. utar 1 o trabalho do lavrador e ara
8 trato-res equipados com lâm.lnas
1 trator ,Tohn De':re A7-R Agr!•'oh equi'1ados com ..arados àe 5 dU!cos· e OTientá-lo. a Seção de Fomento ~-ia- anglodozer;
1 trator InWrnaciOnal WD-9 Agrf- grade de· 35 discos. da mP,..sma rnarc~; rã uina pequena equipe ·aúxiliar quP.
2 tratores equipados como semea...
-::ola.
2· caminh0es R-164, :nternational·
fará j a locação de terraços, cor ões, deiras duplas e cultivãdor~s·
1 trotar Hnnomae: Agrícola.
1 "pick-np" International R-110.
sulco,:s .. etc. -por ocasião .~o trab lho
6 tratores para o de.sloca~ento d0
1 trator Ma.ssey ·Harris 102 Agríco·
O pessoal de que dispõe é o seguiu· mecamzado.
trilhadeiras·
.
rr. .
te:
E'_ igualmente intenção. do M nis~
19 trilhadéiras para arroz;
H pca,.cmk:nuhpõs:,s;
2 combinadas Cleaner.
1 engenheir1 agrôno.mo chefe.
tério promover, COD:J. os serviço da
4
' 1 combinada J. Deere.
1 auxiliar de mecân1co.
patrulha. a assistência à pe ária
2 jeeps.
4 tri1hadeiras Oliver.
1 canataz de camno.
do Estado. ~ste beneficiamento erá
3 trilhadeiras Turner.
4 trâtnristas espeCializados
feitoi após 0 preparo dos solos ara
e) Pernambuco
1 trilhadeira Tigre. 3 auxiliares de tratoristas
a agTicultura, com 0 preparo do solo . ~ Pernambuco a situação, lnfe3 caminl1ões.
2 motol'i._c:;t.o.s.
pãrai a formação de pastagens.
h.zmente, não é boa. o material a~râ.pa-.tr_uo lh'as. ,
1 auxilia'l~ de _escritório .
rw, espalhado pelo interior do Esta•
Administração das·
Conta a oatrulha com dois tr"atorisc) • Alagoas
do, está, de modo geTB.l, mal c·onserComo a ár~a de acá;> dUs piltt·ulh~s ·tas do qua;tt:o do Posto Agronec,.u.?.rio:
A 1 primeira patrulha motome n~- vado; 90% das máquinas necessitam
agrfcolas comoreenderá mais de uma 1 Para o prox:mo ano. será adrn t1do ~ zada, organizada pelo Ministério em d_e rec.uperação. São tratores de váZona Agrícotà; ·s·erã'o 0 .; "t'ra15:illio.3 ·exe nessoal s.egmnte. a fim de compl.et:t. Alag,oas está localizá da, no mu lei- riOs-. tipos: Ca.se, Internatl.onal, c a ..
cuta-das. em cada re'"'ião, com -a orien~ o quadrq.
. .
pio ~e União dos Palmares,
terplllar, John Deere, Hanomag co ..
tação- dir.,ta dos responsáveis ueh
1 mecan.ico chefe _de. of1cma
essf.!ncialmente agrícola e um
ck.shutt, OJiver, Fordsons, Forci. Os
"
o e .
~f
ol
~
a..1
·
1
tratorJsta
esuecmhzz.do.
celeii-os
do
Estado.
r.~prese11tantes das releri'das marcas
re ~n c11va 7-C..~a a·· c a . .r.., .. c '-!fl nl"!~
1 escriturário almoxarife
1
· trulha, todavm. tel'€m:1~ um SU'1f'rvi•
os conjuntos motorizados ali em em Pernambuco não dispõem de nesor. resoonsáve1 uel.a. di.Stribtt!cão- Ta~
Para início dos trabalhos da pat['1.i- servi_ço vêm concretizando obje ivos ças ·sobressalentes e, devido à difi·
cional das m-áouin?o.s. fl.e a~-:\"d~'~ com lha, foram re.-."isados todos os i;ratn~ de recuperação de uma zona de an- C1flda~e de importação, os reparos
a ori""ntarão da. chefi:'L da- seção de re.s, mon~a1os os imnlemento:::; e ama- des !possibilidades e tradicionais ex-' te~ Sido retardados. No próximo ano·
Fomento Agrícola, no Estado.
ciados os motores. com tnbalhos leves plor3.ções agrícolas ligadas a pr prh ale':J-· das patrulhas existentes, que
do Posto. lstl) feito, saiU a canmo ~!"ll hist~ria do povo alagoano.
serao cons-ervadas, teremos em cada.
Assim sendo. a Patrulha do_ Centt"" novembro,
preparand..J as seguinte:~
s-~as m á quinas, distribuídas on- tambér~l
posto,, uma sede de patrulha. como
será supervisionada uelo Chefe da 1.a 3reas: .
.
.
,
nos municipios de Timbaút
forme quadro abaixo fizeram no oor· b
c
Z. A.·. com sede em Be1o H oil-,ont 2
..
aradura
195,5
Hectares
(6
t.ra
.orente
e:.:ercício
o
béneficiamento
em
a
e
aruarú.
.
a Pa.~rulha do Oeste, peJo chefe da res)
!) Ceará
·
500 hectares de terras:
D d
30.a z. A .• com sede em. Bambui_ e a
" \1
A 1 t Ih
·
es e os primeiros dias de janeiro
Pattulha do Triâmn1lo, neln r.h"'f" da
grad agem - 192,5 Hec tares ( 1 ·;1Pa ru a possui:
do corrente ano, tiveram intc1·0 os
23.a. z. A., com .sed-e em Uberaba.
tore.s) .
t ra ba Ihos da primeira patrulha mo..
3
Çonjuntos
Hanomag
K55
Taxas para prestaçiio de serviço
1 ,Conjunto - Caterpillar 02
tomecanizada, a cargo da SeçãO de
Vale dizer que um trator WD-6 não
Todos .JS trabalhos executados pel '1..') t:articipou c'los trabf!.lhO.!i, pois aue, no
2 ponjuntos - International Td6 Fom~nto Agrícola do· Ministério no
máquinas das patrulhas serão f>"'(P. transnorte' ferroviárlo para o seu des·
,Con.junto - .International
Ceara.
cutados adiar.tadamente de aeôrd'> tino foi furtado o gerador do mot:>r,
1 Conjunto - Cockshutt 30
Po_r motivo de ordem técnica, a;
com as tabêlas ureestabeJecidas e ane- não tendo 8ido poss~vel Rinda, adqni2 Conjtilltos - Ford SN
c~efi~ daquela Seção e!Soolheu o mu•
xas ao presente.
ri-lo ..
dl Sergipe
~
D:lCiplo de Igut>.tu para sede da refe..
r1da patrulha, constante de tratores
os tra!:Ht~_hos Tealizados e não urJ- Para o prepti.ro daouela.s áreas f0i
As patrulhas ~~;tecanizadas que pe- novos, com os respectivos implem-en•
visto§ uelas ta·bela.o: anexas devei-áO gasto o tempo se!lllinte:
ram!
no
Estado
de
Sergipe
dis
õem
tos,_
para a execução das várias opeser cobrados de· acôrd,:, com a C!l'aT~adura --=.. 537 horas · (6 tratores) .
cular 1;53, daquela s F .A.
gradalletn - 196 horas (1 tratOTes\. de 43 conjuntos - assim relaci na- raçoes agrfcolas, especialmente· as ds
Salil'nta~se oue n~o hcuve um '"f'I'.··
dos:l dois Caterpillar RD-4 um~ e d!libravamento, deStccamento, al"a•
'_Renda das patrulhas
dimento satisfatá'rio, nórouanto. a dois D-2; n.ove Hanomag k-55 qui- çao e gradeamento.
.
A patrulha está constituída dos se•
Serão t"ecolhidas em conta especl:ü t5.'"}0ca chuvo;;a tem obstado os tra.ba- pados com Implementas para· d rruno Banco do Brasil S. A., conforme lhos. Acresc~. tRmbém, o fR.tn d"' ~" ba, i destaca, abertura de peq~nos guintes tratores e veículos·
áTess s-erem neque·nas e es1>aisas, de açuq.es, estradas de rodagem e ter- 2 ~iat 1-5 e· 2 Internatio~al TD-EF.
normas em vigor.
molde a t:xigir temno na locamo~::~ raplanagem; um
Allis Chal eTS Pt"'ldos de làminas, que se deStinam
Pessoal das patrulhas
do t.rat.OT e dos imnlementos.
HD-tT, um B e dois WD, com eq ipa- aos trabalhos de desbravamento,· des ..
tambem
os
cuidado~ iniciais de ama·
menta e completo para plantar. du- tocamento e terraplanagem ·
O pessoal e material a serem em·
dos mtJtoreE;, trocas rl•' bar ! e cultivar; um Internat onal 3 Massey Harris, 704-D, de rodas•
pregados nas patrulhas serão. semnrí' ciamento
óleos.
reenf'!rtns.
ftnr~>n(ll'>:""em
rl~ WD ,6 e cinco TD-6; um Oliver K -80
5 Oliver, 0-03, de esteiras, todoi
que possível, o que dlspu.ser· a "S.F.A
pe1os pr;.,prios recursos e pelos reem- manejo e funcionamento das máqui- três! 88, dois 66, três ADH e trêS acompanhados dos implementas ne•
nas
por
parte
dos
tratoric:;talól
con·
sos especiais, para a manutenção_ d~s
B!J!f; dois Bronco WAlterlloo; um cessArias à execução dos trabalhos d(
correram :~a~a dirnin11ft' o renrllment" Fiat: 55-L;. um Map DR-40 e dmsl aração, gradeamento, capinas e ou.t
patrulhM. .
·
,
tros; e
Da renda das patrulhas, será clestí- dos trabalhos. C()ntudo· -,muito foi Forq 8N.
nada. ume. importância não supe:·ior a feito.
P~ra atender às necessidade
de 1 jeep e 1 caminhão Ford F-S.
Foram beneficiatios 24 peauenns tra!lpporte de materiaL há dez c
2.c-:;, • .oara. o pagamento de pesso?.!
A P.atrulha, além de prestar auxi~
tr~~arista. pelo sistema de ,pagamen!iu agricultores e estão sendo assistidcs nh'leS, a. saber: seis Forct F-6, doi.s I ho direto ao agricultor, proporcio~
outros
8
pequenos
lavradores.
adota<Io no Serviço Públloo.
F-8 e dOis F.N.M. para dez to ela-1nando-lhe meios de aumentar a pro"
1 trator John Deere •••••••••• , •••••

1 trator Cockshutt , ••••••• •••••·••·• 40 Agrícola
1 combinada Gleaner ............. ..
u

u

........

l

I
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I

I
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dução econômicamente, tem ainda fi·
, nalidade educativa, ensinando~lhe o
emprêgo dos Diversos tipos de máqu:nas, de acôrdo com a natureza dás
operaçõ-es executadas.
No decorrer dêste ano, embora
ainda em fase inicial de atividade,
realizou a patrulha excelente trabalho, como se pode verifiCar do quadro abaixa:

3 - O preço da operação depende
da área a. preparar, pagando o lavrador apenas 60% do cuSto total
do serviço, e nada pagando por conservação, transporte, assistência técnica e mecânica;
4 - o IavradQr fica obrigado a !a.zer préviamente uma caução de 30%
sôbre o valor de seu débito, a qual
será descontada por ocasiáó do pagamento;
, .5 o lavrador fica. obrigadQ a
fornecer alimentação e acomodações

(Seção 11)

Julho de 1955

ncrada do problema dos tran...c:p-ortes
caroB.
A patrulha mec:1nizada que opera
em Alago-as rendeu, no pre-sente eJC:ercício, a im'P(:l:r!:ância total de ...•..•.
Cr$ 143.062,30. Multas vêzes maior,
e mais impol"tante, foi o resultado
obtido pelos pequenos agricultores.
cuja produção foi con.siderà-velmente
valorizado..

í) Rio Grande do Norte:
agricultores atendidos ....
33
propriedades -beneficiadas·· . 33
O
Ministério
da Agricultura l'ealidestacamentos- efetua dós .. 24!1 has. P<Ira o trato:r~ta;
zou, no perícdo_ financeiro de 19"54,
a:ração .. , . ,;: .......•.•.•: . 566
6 - a patrulha tem ·raio de ação apreciáv.el trabalho de penetro.ção nos
gradea:tnento , , ....••••.•.• 1.106
limitado a d_eterminados munlcipios meios 1·urais norteriogranden.'!e.s, in.••.••• o. o • • 20
1 terraceamento
vizinhos da sede.
·
troduzindo os processos modernos de
te.rraplanagem , ......•.....
30
Com o desenvolvimento dos S:!rvi~ motomecanização da 'lavoura em tô·
ços, tornou-.se oportuno estabelecer
Se de um- lado o acêrvo de reall~ novas instruções, que, de modo geral, das as opeTações. de mobilização do
ZE..ções ê bastante expressivo, -de ou- 'regulamentam o trabalho das patru- solo, planti{) e tratos culturals, at:ra·
. tro vale ressaltar que a patrulha veio lhas. Assim, no capitulo referente a vés de suas quatro patrulhas agricoconcorrer para que os agricultores da tr.,.balhos prestados e respectivos pre- Ias motomecanizadas ...
região verificassem, de visu, o valor ços, foram feitas algumas alterações,
Estão elas localizadas em pontc>s,
da motomecanização. E' o que se ccmo sejam:
.
·
mais ou men05 equidistantes, d-entro
conclui do grande número de lavra1 :....:. 'os trabalhos de qualquer es- do t-erritório potiguar, de man.eira a,
dores que jã. se acham inscritos para pécie prestados pelas patrulhas serão cada uma dentro do seu raio de ação:
execução de trabalho.s mecani<.::.'ldos cobrados por horn de serviço efetivo, estenderem as suas atividades a toem suas propriedades.
,
de acôrdo com a tabela de preços dos os recanto.<s do Estado.
As patrulhas, através de um ser'- éT· vigor, ~ão sendo permitida a cesviçç dfnã.mico, ~ com raio de· ação são de máquinas ou conju~tos de
A ·agriculturs regi-onal, ainda antimais- acentuado, representam uma máquinas por empréstimo gratuito;
quada e insipiente, tem evolu!do conconquista do agricultor em matéria 2 _ os serviços combinados :::ob sid~Cràvelmente, sendo notória.- e real
de assistência e ajuda técnica por qualquer modalidade devem ser pa- e, inclinação dos agricultores, mesmo
parte do Pod~r Público.
gos pelos ·agricultores da seguinte oS mais retrafd,'.:;, para a aceitação e
-.O Ceará oferece condições notàvel- forma: 25% do valor total estimado, introdução das prã-ticas modernas,
mente propfêlas à mo_tôcultura. Se ·na ato da aSSinatura do 'corriPromis- em sut:stituição às rotineiras operafôr contemplado com novas unida- so e 0 restante, impreterivelmente, ções de campo, até então adotadas
des, poderá- alcançar posição de logo após 0 ~término de cada opera- por êles.
maiOr relêvo entre os demais Estados ção, deduzindo-se do valor desta im1.11. Patrulha: EstA .sediada na .capi.da Federaç~o.
.
_
'portância o · âepósito inicial correstal do Estado, anex::t à. adminiStração
Para ma10r rendimento das patru- pondente.
lhas que servem aos agricultores do
Estas instruções entraram em vigor c-entral dos serviços de rnotomecaniCeará, constí-uiram-se ctDis galpões a partir de 1,0 de outubro do ano zaçã-O para todo o · Rio Grande do
al)lplos, projetad-os especialmente para em curso.
.
Norte e conta com 32 unldade:s, fi!Ui·
guarda de máquinas e implementas.
A área trabalhada pela patrulha padas com os respectivO!'l tnpl-emenNum dos galpões foi instalada e está mecanizada no conente ano foi de tos, assim especifioodos:
funcionando moderna oficina mecâ- 468 hectares sendo atendidos 74 ngriNil:meros
l!:ica para consertos e reparos, faci- cultores.
'
de
·lltando, con.sideràvelmente e de maPron:.ovido pelos Estabel-ecimentos
•rratores
neira econômica, a execução dos ser- James Fredericc Clark, foi realizado
.viços planejadoo.
na cidade de Parnaíba um "'Curso Hanotnag K-55 FWF .. ..,
3
· Organizou-se, ainda, um posto de Rápido para Tratorista", ao qual o Hanomag K-55 EF • • • • • •
2·
lubrificação e uma usina para .su~ Ministério da Agricultura, através da Hanoma.g R-45 . . . . . .. .. • • •
1
prir a patrulha de fôrça e luz, em sua Seção de Fomento Agricola, no Caterpillar D-22 . . . • . • • . • .
1
regime p-ermanente. Finalmente, para Estado prestou tõda a assistência, e Caterpillar D-2 • • • • • • • • • •
2
o embarque ~ desembarque de má.. cuja.s 'a~las foram min#istradas por Fordson Maj<:~r . , .. , . • • • • • •
3
quinas, espemalmente de tratores, técnicos da referida Seçao,
International TD-6 ...••• ,
1
construiu-se um sólido âique.
Relação dos . tratore-s pert-encentes International WD-9
1
g)
Piauí
ás patrulhas motomecanizadas do Mf.. Me Cormick W -6 .. • .. • • •
l
nistério, no ceará:.
Allis Ch(l.lmers ..... , , •• o.
9
O :Estado dispõe, atualmente; de
?.
5 tratores "Massey !{anis", modê- Allis Chalmers WD ••• o • • o •
duas patrulhas mecanizadas; a priFord 8-N , ......... , .• o••,
3
meira localizada em Terezina, -que lo 744-D, com 42 BHP.
1
atende ao municipio sede e vizinhos,
1 trator '1 Massey Harris''. modêlo J.ohn Deere MC •••• o , o. • •
1
e a segunda em São Pedro do ~iauf, 44-K, com 41 HP, na barra. de tração O li ver 80 ..........• o • • • o.
Hani.bui Unfpower •.
1
região essencialmente agrícola e onde e 47 na polia.
a lavoura mecâni~a jâ é bastante. de2 ~ratores "International" TD-6,
Total ..............
32
senvolvida. Essas duas patrulhas têm com 20 HlP na barra de tração e 35
realizado serviços com resultados apre_.. na polia.
2.a Patrulha: Está localizada na· ci·
ciáveis. Embora ainda com algumas a· tratores "'Oliver", modêlo OC-3;
dade de Angicos, na reg'ião compre·
falhas na organização e execução. o
Implementei:
que é, aliás, natutal, pois é traballlo
1 arado de disco 11 Massey Harris", endida entre o alto e o baixo sertão:
conta com sede própria, dentro do
que se pratica pela primeira: vez, pod-e- modêlo 504 ccm1 4 discos de 28".
· se afirmar. que os resultados otitidos
5 arados "Cockshutt••, número 31, próprio PõSto Agrapecuâri.a da Seção
de Fome·nto Agricola, ilo Minist.~rio
são os 1nais lisonjeiros, compensando de cinco discos reversível,
bem os esforços empreg~dos.
1 grade de disco "Massey Harri,s", ali existente. E' compnsto de 22 uni~
dades e seus respectivos implemenEm São Pedro. do Piauí, sede de modêlo 32 Com 32 discos de 20".
uma das patrulhas, junto ao Campo
5 grades "Cockshutt", númeTo 16 tas, a saber:
de Sementes ma.ntido pela Seção de de 40 disCos de 20".
Números
Fomento Agrícola do Ministério da
1 ce'ifadeira "Massey Harris" núde
. Agricultura, no. Estado, em área de mero 33,
Tratores
10 hectares doada à União pela- Pre6 cultivadores Pkmet Junior, nú·
feitura Municipal, está-se construiu~ mero 9 cóm 5 enxadas 3 sobressaien- Hanomag K-55 EF . , o • • • , ,
1
dO- um grande galpão destinado à tes.
Caterpillar D-2 .. , ', •••• ,.
1
guarda das máquinas, bem como uma
h) Paraéba:
1
Fordson Major ... , .. o o • • , ,
oficina para reparo das mesmas.
Compõem a patrulha motomecan1- AlliB Ohalmers WD .. , ... , •
2
Quanto àS normas de trabalho Para
t t
d
1
5 P lJis Chalmers B ...
1
as patrulhas motomecanlzadas, foram zad.a 54 ra.ores, os qua s a-penas
10
estabelecidas novas instruções, em dispõem de bulldozer. Com êstes, con- Allis Chalmers G •
2
face das observações colhidas.
tinuam os trabalhos de desbravamen· F.ord 8-N ........•
1
Chegados os primeiros conjuntos de to do vale do Jacoca, cortado nelo rio John Deere MC ·••u••·u
1
máquinas, foram .imed1atamente ex~ do mesmo nom-e, afluente do Grama~ Jchn Deere M .. , • • • • • • • • •
I
pedidas as seguintes normas de tra~. me, distante da capital apenas 6 qui- Oli ver 88 .. , . , . ; ...• , •. , • .
1
balho:
lômetros. Trata-se de um va1e estrel.- Oliver so .... , . . . . . . . . . . . .
1 - O meSmo lavrador não poderá. to, mas de ~ande fertili?nde, que
To'.al . . , . . . . . . . . . . .
22
ser atendido por mais de três anos deverá ter, em futuro próximo, papel
consecutivos ou alternados:
' mui+o importante no abas,c·~cimento
1
3.a. Patnllha: Sedi-ada na cidade de
2 - a área mâx!ma para cada de gêneros alimenticks à população
_
da ca.n'ital do Estado. Além da grande Pau dcs Ferr-o.s, na zona O-este dêste
lavrador é de:
a) destacamento: 30 hectares;
fertilidade das terras, as culturas ins- Estado, funclnn·il em instalações pr0
b) aração e gradeação: 50 hectares: •ltal.adas nê.ste vale terão produr,ão ele- pr:!as, respectivos irnpl€mentos, asstm
C) demais operações: sem limite,
vada e barata, de vêz que fica deso- c~pecifica~·OS:

o.....

o.....

o....
o.......
o, o....

I

4

I

1697
Ntlmeroe
"de

Tratoree

.a,...

Hanom'a.a, K-õtJ EP'
Ollver 80 ....... : ..• o•••••·
John Deert MC . . . • • • • • • •
Allis Chalmers WI? • , • • • •
Allis Chalmers G o o •••• o.
Ford 8-N ... , , , ••••• o, o..
Total , • , , •o •• • •• • •••

1
2
:1!
3
4

2'

---__....;,
13

4."' Patrulha: Está. localizada na cl•
dade de carco, na região denominad&
Seridó, de grande expressão eoonO·
mica, especialmente pela exploração
do algodão mocó em grande escala,
a Qual se constitui a· cultura básica
do Rio Grande do N(lrte.
A patrulha conta corn ins~a.laçõeS
próprias dentro da referida cidade.
dispõe de 14 uni.dad-es, equipadas com
os respecti\•-os implementoo, assim espec1ficados:
Números·

de
Tratore:r

K'55 FWF •• ., I
Hanomag K:55 EF ...• o...
International WD-6 , , .. ,
Massey Harris 7:14-D • • • • ..
Ford.s-on Major ...... , • o.
Allis Chalmers WD , • , • •
Alli.s Chalmers G ..•••
F-ord 8-N .:...............
John Deere M ••••••••• ,
II~noh>ag

o..

1
1

1
1
l

·I
1
1
1

toro!

Resumo:
Números
de
Tratot'€S

1.' Pn.trulhn
2.' Patrulha.
3.' Patrulha
4.' Patrulha

Total

: ....
..............
····•••o••oooo
..............

32
22
13
H

.............. --81

j) Maranhão:

Bômente no segundo semestre dê.:.te
ano, e com máquinas adquiridas pela.
verba do "Acôrdo", funcionou a pri..
meir.a, patrulha motomecanizada, no
Estado.
Pela verba própria, foram adquiridas
para a patrulha do Maranhão, 3 tra ..
tores T. D. 9, os quais, pelas dificuldad"Cs enormes do transporte marftí"1o, que no caso é feito apenas pelos
ns.vios do r~toyd, não foram ·J.in-tia .
entre?ues à Se-ção de Fomento do Ma..
ranhão. ·
De modo geral, os agricultores ma•
ranhen.ses não têm capacidade aquisi..
tiva para obtenção do maquinário, €S•
pt?cialmenl·-e para o destooamento e
a patrulha, em Serviço ambulante,
executando tarefas, mediante paga•
meu to, virá prestar relevantes serviços n-o Maranhão.
A patrulho. ficou constituída dos
seguln tes tr,a tores:
'
1 Allis Chalmers WD
1 John Deere B
1 Interhational
1 Oliver 80
1 Massey Harri.s.
1 Hanomag K-55
1 Ca,terpillar D 4 com lâmina.
A preferência dos pedidos recE·bidos
foi nara o serviço de destocan:~r.~.
ComO, pcrém, a patrulha dispõe apenas de uma máquina em condições
de prestar êsses serviços, sàment{l lhe
foi possível tomar compromissos coin
sete agricultores.
À ~\!lme!ra patrulha mecanizada do
M.arallhão está sediada no üampo de
Sementes de Coroatá, antiga Estação
de Plantas Textéi5, ~nde po.ssui o Ml·
ni!?tériO de-pósitos e aloj::>rnentm para
má-quinas, oficinas, etc. e que é tam•
'oém ponto converg~t-e d?i Est.rada

'
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4e Ferro úo Estado, d!spondo igual•

mente de estradas .c,ie rodagem para
os principais. centros· ~redutores.
Habilitação ~ pessoal
A execução do· -programa de moto ..

da ~icultur& (Dem&): 3 'Se•
tores - Administração, Documenta...
ção e ManutenÇão; 2 SnbdlvLsóes e 6

e~nlell.

seções Técnicas. com

ess~

orga.ni.za·

nr

.l .I

NAClONA~

·(seç§o-

·. Julfió

oe

'1955 \,

íI
Trator
Oolhci eixa 1I
· .,
com
I Camlnhõ<.s·/-E'iclc-U!)
fllllplem<nt. combiÚada I
.

-,.: ·, · . \-:t · r-:

ção mantétn a Secrei.axia de Agri-cultura 2 EscolaS de Tratoris~as e 6
mecanização . encontra, frequentemen .. Postos de hoiecanização iguais M t:D'Sw
·
te, um grande obstáculo:· a -ralta. d-e sas Patrulhas.
.pessüal habilitado no manejo de má.•
A seção de Fomento Agrícola, do
quina$.
Ministério, graças ao apoio decidido
Em cooperação co~ o Govêrno-· do
do Departamento Nacional da ProdU·
F.stado e ajuda da campanha da_ çã.o
Vegetal, a que se subordina, e dQ
1951
43
,
1
·s1;
' '~ i ·
2
Produção, a patrulha mantém, em a;bnegação do seu minguado número
corootá, um centro de Treinamento,
1952
56
2
;~,;
7
. 1 S
I
• ~
servidon:s, lutando embora contra
com a duracão de ckl:ls ano.s, para de
tôda
uma
Série
de
dificUldades
buroformação de~ capatazes· J:UraiS, desti- cráticas e salário insuficientes, posnados aoB ·serviços do Ministério, beD:l
'atualmenote 5 patrulha.s -em !un-.
como de·partieul.a.n!s, interessados nos sui,
cionamento, criadas na seguinte or..
níisteres .agrícolas~
O programa ·de motomeoonização. dem:
1.a Patrulha Motomecanizada de
!niciado no ano passado, incluiu . o Itapetjninga
Março
1949.
preparo de aradores-tratoristas. apro2.~ Pat.rulha- Motomecanizada
de
veitando parte dP. turma, que· tenni- campinas - NovembrO· de 1949.
..\ maqulnal'ia -existente €111 1954;c·onforme indicação ·nú qua<tro acinfS~
nara o curso· de Capatazes.
3.&- Patrulha Motomecaniz.ada.· de
I
No OOITente, ano, COill. a dotação
assim dLstril>u!da . por ·p< trU!ha,
Taubaté
Junho
de195-2.
oonceciída, organizou-se a Escola de
4.a Patrulha ,~ Motom.ecanizada. t1e
Tratoristas, ·que já _habil~tou dna.s Itapeva - Julho de 1952.
turmas, num total de 28 alunos.
5.a patrUlha Motomecanizada· de
Trate."
deita jl·
piracicaOO - Julho de 1953.
1c) São PaulÓ:
•
Patrulha
oom
Caminhões
Pií:k:trp
• JeeJ) ''
Patrulhas -existentes:
.
A manutenção df.stas 5 equipes .SÓ
Em razão do êXi·to aleailçado pela tem Sido p~ível a custa de ingen..
. primeira. motomecanizad4 sediada em tes es!orçqs. Ela requer pessoal estpl::•ntyomb nada
Itapetininga~ êste. Ministério vem re~ pecializado· e recursos prontos .nas
cebendO. constantemente, pedidos de linhas de frente, além de uma reta1
diversas prefeituras e entidades de guarda retõrçada, oopaz de super..
1
. -I
I
f
classe, pleiteando a- instalação de no• vis.iop.ar e de suprir as necessidades
>.
vas unidades. A Secretaria_ de .Agri-- daquela, em tempo há;bU.,Nêste se-n• 2') Patroli.a
1
· 16
I'
\
,
3
j·-'
i
cultura do Estado,- talvet, em virtude tido, a· SeçãO de Fome-nto. em ·são
·mesmo dos resultados obtidos pelóS Paulo, já. atingiu o limite de sua .ca·
14
serviçcs tederais, criou no ano se- pacidade._d-e trabalho. Não- SUPQrtará.
guinte a sua Divisão de Mecanização a inclusão de- mais uma patntlha nova, 4.,Patl'Uihal
18
Ir·.
3
.2
'.
Agrioola, levando·: para :seu diretor o sem que prlmeito seja c.-:~"\lt:nte
I
engenheiro a,.grônÓmo. P~uio da- Rocha mep.te reatJarelhàda e dctada d<ls · reCamargo1 ex-servidor ela seção de _cursos indispensáveis .etn _pessoal, ma..
1_3
Fomerito Agrícola, do Ministério. em . teria I ·e .verba de manutenção.
São Paulo,~e chefe·de sua ·primeira
·
·.
~-~----~--------~----~--~--~------~----~~~-----:~
patrulha mecanizada.
_
c;omposiçã~ das Paílrulhas- ·
o serviço estadual está organizado · Os equipamentos agricolas ~e v~i~ Cada Pl'lrUlha. é chefiada_))' r
seguinte ~ assalariado, ndml•" \..
da seguinte .foni:la: uma Divisão de cUlos de tl:ansportc exístentes nas pa- enienheil'o agrõnQmu. · ~pecia~zado, Údo de_ acÔrdo co.m a ta"'-la. em ..,"'<r~·. ',
Merenização Agrícola subordinada ao trulhas !áo os se.,<rttinteB, a partir d~ lot<jdo ou servindo na Seção é~ 'Fo-~- .... :,•;,. '
Departamento de Engenharia e Me· 1949:
' mento Agríoola. Possui, atuatlnente, gor:
.~
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TRABALHOS EFETUADOS,

I

I
l.aV<adore,s

ANOS

-,..

11

trabalho

trabalhada

I

I

59

1949

'

I

Area

I
I

.....

.,

1950

226

9.63810.615

121-

44.699-13'

15.228

353-

35,333-13'

10.582

314

-

8.240

21.693-13'

222

1954

23.47i-29'

)

I

I

Arroz

I

.

4.213

I
I
I

2.73(}

i

5.337

I

8.944

I'
I

13.452

J

10.615

7.192

II

22.391

19.319

36.589

2.610

I·

1.594

169.605-95'

I

58.17Q.

I

---

_.

I
j

46.485

1 -·--

Renda

\>

-469.725,70
. Jl.177.648,60

9.297

96.204

I

.Neste qua.dro, nota-se que os resultados anuais cresceram até 1953, o
fa: J se deveu ao aumento ~e patrulhas e das máquinas em func10namento. Em alguns casos, pOrém, os resul..
tados obtidos em 1954 se apresentam
nores em rela"áO aos daquele ano
me
~ .
é
•
A causa do decréscnno ap~ente que
ali· não estão. incluidos os dados dos
meses de novembro e dezembro. Quando forem apurados e computadoa, o
resultado de 1954 será, então, superior
a.o de 1953, como sucedeu nos exercicios anteriores.

SOjã

Trigo

'

I
'l'.otal

I

!

I

I

i

I

I

f

. 34.885-58'

1951

1952

' 1953

I

3.850

.j

Colheita-sacOS

' __
_!_
I
-~-QlS-59'

'

Il

HO':_M <le

1.488. 799,GO

I

II
I

I

1. 929. 086,27

-

2.652

3. 030.462,85

1.092'

'2.981.646,00

-'
3.744

I

11.077.368,42

I
I

Os dados totais dêsse mesmo qua- giram o total de cr$ 11.077.368,40 plementos. OS 40% restant~ são onus
dro mostram que as equipes motori.. corresPQodente ao preço do trabalho- decorrentes da admiilistração escritó..

zada.s, no período de março de 1949 a
outubro de 1954. trabalharam 169.605
horas, atendendo 1.594 lavradores. em
uma ã.rea de 58.170 hectares, ou cêrca
de 24 037 alqueires paulistas fazendo
_·
d
-'
araçao, g.r:1 eaçao, adubaçao, semeadura, capma, dcstoc:a, terra~s. drenagem, açudes, estradas, etc. além ela
colheita de 96.204 sacos de arroz.
46.485 de trigo e 3. 744 de soja.
As importância.s provenientes dos
serviços prestados nesse período atin-

hora que 0 lavrador paga,. a titulo
de indenização das despesas com a
máquina em operação no campo inclu. . ..
'
5i ve a~ort_IZa.çao
do capital empatado
na aqmsiçao da mesma. Representam
cêÍ"ca de 60 vt.0 do total des endido os
'
P
•
_
preços cobrados sao os da tabela aprovada, em 1951, pelo Departamento Nacional da ProduÇão Vegetal, Variam
de Cr$ 45,00 a 250,00 oonforme o tipo
do trato;I", potência. e respectivos im-

rio, depósito, transportes, aSsiStência
técnica, etc. que não são cobrados1
para estímulo ao- agricultor, teJ!dO em
vista que o fomento à mecaniZação
não visa a outro fim senão o do au...
menta substancial da produção agropecuária.,

Das opei-ações efetuadas no correnteano, de acõrdo com os dados já co ..
nhecldos, podem ser apreciados os :le""
guintes resultados:

---------------.,.- ----'-·-:--------,------4
I

OPERA~õES

Horas de trabalho

Area trabalhad:<

I
!

i
l
f

\

Sacos colhidos

----~

Aração •••.•••• , ••••...••.•..•••....•. \

13.992-26'

Gradeação .•••.•••••••.•..... · · · · • • · :1

~.127,96

-·

ir

Renái\

II

Cr$

ha

987.989.95

4. 764-11'

2.978,36 hn

326.459,55

:A..dubaç-d.o , • ,. •. , •.••.• , .••....••••••.• ;

67-lU'

54,36 ha

I
Plantio, .•.•• , ••.• , . , .. , .. , .. ,, . , . , .. !
I'

3.297,50

164-35'

109,44 ha

8.581,30

I

Capina., .•••..............•.•..•.... ,
I

Mro:ol~ci~~

53,64

..... o •••••• o • • • • • • • • • • • • • :

l

2.ss2-~o·

1.885,8:1 bil

Trigo, ••.••••••.••... .'.••....•..•... ,

269-11'

20á,OO lln

Soja ................................. 1

118-50'

12(},43 hn

Desloca . , ............................ 1

6.987-45'

Terraços , •••••• , .•.... , .. , , •........ ·\

142-10'

'E:stradas, .•...•.••..............•..•. !
Açudes.

·I

601-:.HJ.'
814-lO'

Sulcagenl . . . •....... ·...... , .......... i

116-00'

o ...........................

, , . , . , . , .•.... , .... , ,

.J

57.53

h~

,

·j
Aluguel máquinas_ ......•......... , .• ·j
---·

.

I
I

........................... !

----------·-·-----~·

i
----

I

237.758,60

2.052

23.419,00

1.092

. 11.033,30
823.673,00

!

I

l

I
:H,13

I

h~--

1.149-00'

9il.Hf .ha

:l.244-5fl'

8;\'1)10 h:.

I
'i

I
II

15.127,30
54.390,50

II

I

I

Outros trabalhos .. , ... : ...... , . :, ...

I

36.589

!I

Ceifagem ............................ 1

·SOMA

3.217,50

}U1

I

Teriapla~utgem

1699

69.731,00
10.684,50
124.150,50
7.995,00
267.197,50

I

J

6.440,00

j
j

~----~,--1o.;;.u2,S2 hn

~-~5·.33~-13'

I

~~l). 733

I

I

2.981.646,00

- ---·----------

'1701!

DIÁRIO DO CONGRESSO

Quinta-feira 14

.--·---

A soma de serviços pres_tados é bastante apreciável em relação aos recursos financeiros disponíveis. Não o
é, entretanto, em~ relação ao equipamenta, que poderia dar maior rendimenta não foosem a exiguidade dos
recursos para custeio e o atraso com
que são recebidos n:Js E~t;ad:Js, az:uretando paralisação 'ele máquinas, con...
fusão, providênciaS e egpedientes que
c~nsomem tempo · precioso de váriaS

pessoas e não permitem •execução regular e eficiente do serviço pràprlamente dito.
. ,
.
.~
Cred~tos concedtdos. ate 1954
A' partir de 1949 até 1954, foram
concedidas à Seção de :eomento Agrícola, dêste Ministérlo, em São Paulo.
e aplicadas na manutenção do serviçO
de patrulhas,_ ·as seguintes !fnportáncias:
·

1ANO

1949
1950
1951
1952
1953
1954

Pat:ulllas

·i

I:~
I·

Dot~c6€s

-1

Medidas.

J

p/Pati'ulha

--~-.. ~------'--.......:_
. .ê - 1-

:I

2

.I

i~

1.971.004,00

1:

985.502,00
!. 281.417,35

-:1,· :::::::::::11

-I

4
-~

~I

5

I

I'"

I'

As médias por patrulha, de acôrdo
.com as 1erbas rec~::idas, decresceram
neste último 4 anos -em relação aos
2 prini-=iros, quando o Ministério possuia em São Paulo apenas 2 patrulhaS
com ret:.uzido nú1uem de tratures, aindã novos,· dando despesas sensivelmente menores. Agora, com' mat-ar
número de --latrulhas, maior número
de máquína.s e maior aJSto de op=ração (porque os preços de tudo - cOmbustível, lubrificante peças, _salário
etc. - elevaram-se vertiginosamente),
os recursos para- custf!io nã-o cresceram na mesma proporção; ao contrá·
rio, mantiveram~se estacionários.
Esta situação tem criado embaraços
:;é:ws em virtude do rigoroso regime
de economia a que são forçadas as
pat.l'ulhas, sacrificando, nã-o raro, até
mesmo o bom andamento do serviço,
apesar dos recuisos da suplementação
com que .:oempre se tenta remediar a
situação. Mas, acontece que êstes
também, geralmente, não chegam na
hora exata, porque as n-ormas burocráticas obsoletas não se· coadunam
com as uxigências do empreendimento.
:E:~ses ·entravE's a·carretam a parali·
fiarão das máquinas que não podem
ser reparadas convenientmente; o descontentamento pessoal com o atrazo
de pagamento; a queda. da produção;
reclamações de lavradores que não foram atendidos devidamente; e muitas
outras ocorrências desagradáveis que
compror.Ietem os resultado~.
Assim, ficou demollstrado que nác
houve exagêro nas nossas previsões.
O que foi desoendido com tanta uarcimônia é, pràticamente, o que havia...
mos previsto.
Créditos para 1955
Dos algarismos indicados no retros·
pecto dos trabalhos realizados atl
'agora, pelo Ministério no Estado de
São Paulo, evidencia-se a utilidadE
do fomento à mecanização agricola
por meio de patrulhas motomecanizadas. Sãó organismos de custo elevad.o, é certo, mas êste cwto tem sido
largamente compensado pelos beneficios recebidos pelos agricultores e em
especial pelo pequeno lavrador'. Sua
instituição, tem mesmo servido dr
modêlo a outras organjzações criada.:
pelos governos estaduais.
4

-

1.031.445,50

4.351.000,00

!. 087.887,50

5.500.000,00

Ltoo.ooo;oo

'4.800.000,00

I
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das obras rodoviárias a. cargo do De ..
-partamentO Nacional de Estradas de
WJdagem; 1
2. A ..r~ferida Exposição . de Motivos, foi remetida,
de ordem- Presi..
C.encial, a1o JVUliJStt:rio na Fazenua
(Proc. 114.250-54), e como não foi
aprovada- . ~m tempo útil, a"S v:\bas
contidas nas mesmas .dei;xa.ram. de
.'ler· reg'lstr~u.as em "ítestos a Pagar";
3. Do rpontante de Cr$ .. .".....
110.380.00o-,.oo foram entregues dire ..
tamente ~s Comissões de. Estradas
de Rodagem n,0 • 5 e 2, as tmportã.n...
cais~ de c r$ 12.680. OOQ.oo e- Cr$ ....
10.000.000.00, respectivamente, sendo
,em conseqllência o saldo de Çr$ ••••
96~520.0000,00 levado em economia de
··
exercicio. !
AProveü.O a oportunidadé Para renovar a y;ossa Ex:cel!_.ncia os protestos de mmha elevada estima e mui
distinta cohsideração~ '
.
SebastiãO

de

Sant• Anna

e Silva,

Liquidante! do Plano Salte. ·
Senhof Doutor
A' Suil. -Excelência
José Marià Whitaker - DD. Ministr-o de Estado da Fazenda.

o--

A() r~uerente.

I-

SAO. LIIí<i)S E VAO A IMPRIMIR
OS SEGUINTES PARECERES

. I

1.160. 000,00

Pareceres ns.

797, 798, 799

e800, de 1955

normas' mais flexíveis para aplicá-las.
de forma. que os recursos eni.pregadoS
possam produzir 0 máximo de lucro.
·m a v E • ue
. Informo
. . ' Outrossl ;
. x. q
as maqumas agrícolas adquiridas. por
•·t M" · t' ·
~;.;)e
mlS eno 1JRra revenda aos agricult-ol'es, têm sido compradas por meio.
não de verb~ <Jrçamentárias, mai
através de 11nanciamentos concedidoE
ao Ministério Pelos próprios fabricantes estrangeiros, como se vê do quadro anexo. O sistema permitiu amplia1 consideràvelmente as comnras d~
maquinaria agrícola, e ofer~er ao·
agricultnr preços - e em al,.uns ca~
sos condições hmbém - excepcionalmente vantajosos.
Estas f1:S inforrilações que de momenta foi possível coligir para atender, no prazo legal, o requerimento do
nobre senador Mendonça Clark e as
reflexões que Sôbre a questão das patrulhas Il}ecanizadas me ocorreu fazer.
Aproveito a oportunid2de para apresentar a V. Ex.a os meus protestos de
elevada, estima e distinta consideração" - Munhoz da Rocha.

Ao Requerente.
Ministério da Fazenda.
S. c. 135.958-55. Aviso n.o 387.
Senhor 1.0 Secretário:
Em· referência ao Ofício n.o 508, de
14 de junho findo, no qual v. Excia.
pede informações a respeito do Requerimento n. 0 249, de 1955, do sr.
Senador José Mendonça Clark sôbre
a .liberação das verbas de 1954. do
Plano Salte, referentes ao Departa..
mento :Nacional de Estradas de Ro..
dagem, tenho :-t honra de transmitir
a V. EX.• cópias dos esclareeimen•
tos prestados pelo sr. Liquidante· do
aludido ~lano.
"-.
Aproveito a oportunidade para ren~var a V. Excia. os protestos da
mmha alta estima e distinta constderação. - J. M. Whitaker.
P. R. - Plano Salte
·. N. 0 .43.
Em 5 de julho de 1955.
Senhor Ministro.
Atendendo ao pedido de informações contido no requerimento
do Se·
nado Federal de n.0 24B-55. ·a,ref:;~mtado pelo Senhor Senador JOSé Men...
donça Clark, tenho a honra de transmitir :a V<lssa Excelência os seguin-·
tes esc!an:\"im~r.tos:
Nãodi!'
é entretanto,
c:lmo.
1. Em data de 1S de junllo de
sem
ldad
M.já· se
té disse
d
ICU
es
Q.Ue
o
miS
rio
a
Aoricultur" m· ante·m •·te s"rv""- . al d1954,
Pl a antiga Administra;;d.o-G-el'a1
<>
c~
ç,-, ,
~ . _ a.
- o ano Sclte,
e~_c".
.,_o. m1'nl1ou ao =··ce1!>h
.
tur a d o c9nce1to Que úOJe desfruta. lentíssimo SeDhQl.· P1·esident.e da ReA. exper1ênc1a dêsses a-~os a_conae- públicfl, a Exuu.:o:~ ...o d~ D.Ioll'vos n.o
Ih\
c - de
· e
c11
mawL t, veroas
1.7, enl que solicitava à liberação das
' a con essao
custeio e, se PQ&ível, ::. adoção de verbas, e aprovação de programas.
1

-

'

N. o 79:7, de 1955
1

Da çomissão de ,Constituição e

Jusuc-a, sôbre o Prajeto de Lei dn
3
d'
enadq n." 7 -54! que a nova re~
daçâo ao § 2. 0 ac art. 6. 0 da Let
n.o 6{)5, de 5 de fevereiro de 1949,
que re(mla 0 repoU'so semanal re-

s

.'

; 'J,.

.

Julho lfe 'Hl55

guições. d~. emr:r~gádore&- qUe, por in~
tennédio de m2d1cos de· sua livre es•
co}ha, .poderão nega): as licenças dD
que .neaes~.1.~em.
5 --:-O ·projeto, cujo mérito caberá
COlhiSSão d~ Legislação Social examinar;.-e, sob o pOnto de vista consti ..
tucional, aceitável, visto que em• conformidãde. conl o diSposto no art. 157:
VI, da Constituição.
•
Parece-n·os, entretanto, que para
melhor clareza do assunto, convinha
alterat a redação dada à matéria.
Assim, opinamoo. pela a-provação óo
Projeto, nos têrmo.s da emenda anexa.
Sala Ruy Barbosa, em 14 de dezem ..
bro de 1954. - Dario Cardoso Presi•
dente.- Gomes de Ollveira Relator.·
.Jo~!lim .f-ires:·- Nestor 'Massena:·
Atttho Vwa-cqu.a. - .F'la.tlio Gttima...
rács. -Anisio Jobim. -Luiz Tinoco.,

.

'

EMENDA A QUE SE REFERE

0

PARECER N.o 1-C

Dê-se ao artig'o 1.0 do Projet-O a
seguinte 1·edação:
..,.
~~Artigo 1.0 : O paiâgr3.fo 2.o do ar ...
Ugo .6.0 da Lei p.0 605, de 1949, passa ..
rá,;a ter a seguinte redação:
A doença t.erá comprovada mediante a~estado de médico da insti•
tuição da_ ~revidênciã social a que
esnver_ liliado o e.t:npregado, e, ·na
f~lt?- dês te, e. sucessivamente, de mé ...
dlCO do S_erv~ço Social .do COmércio
ou d alndustria, de médico da emp'te•
f?l.\ ou _por. ela uesignado, de meaico
~ servi-ço• de representação · fedér'al
estadual ou municipal incumbido dÓ
assuntos de higiPne ou safide pública
ou não existindo êstes na· localidad~
em que traba-lhar, de médico dé ·Sua·
escolha".
· ·
· Sala Ruy Barbosa, em 14 de dezerii ..
b!'o de. 1954. ·- Gomes de Oliveira.
Dano ·Cardoso, Presidente da Co·
missão de Constituição e Justiçá

·
munerfrlo.
~elator: 1 sr. Gomes _de 'oliveira . . .
1 - o· presente proJeto, de autona
d>O eminente Senador Sr. Guilherme
Ntalaquias,l dá nov;;. redação ao § 2. 0
cio art." 6.~ da L-ei n.o ·605, de 5 de janeiro de 1949, que regula o repouso
semanal remunerado.
.pa Comissão de Saúde Públfca
2 - o cintado parágrafo está assim
- sôbre. o Projeto de Lei da Se ...
redigido: I
.
nado n. 73, de 1954.
"A dc-ença será comprovada mediante atestà.do de médico da emprêsa,
Relator: Sr. Vivaldd Lima.
ou por elaldesigna.do e pago, e na falO Projeto de Lei n. 73, de 1954, dà
ta dêste de médko de institui~ão da nova redação ao parág"rafo 2.0 do Art.
Previdência Social a que es~ja filia- 6 ° da Lei n. 605, de 5 de fevereiro
do o empr~gado, cle medico. çlo. serv1ço de 1~19, qu~_.regula o -repouso sema ..
Social de Indústria, ·Serviço Social do nal remunerado:
Comércio, 1ou médico a serviço da reApenas objetiva, nos têrmos da jus~
partição federal, estadual oU munici- tiflcâÇãô ....~ô. seu nobre· autor, 0 se.-·
pai incumbido de as.suntos de higiene nadar Gmlherme Malaquias, alterar
e saúde oU não existindo êStê ·ria ·10.:: a · ordem.·---ém ·que se encontram des ...
calidade ein que trabalhar, de médico ~ri!n~I?-~?-.o.s. ~s · m~dicos ·que podenl
de sua esColha".
·
· · a_testar as faltá.<; dos êmpl'egados, a
·No ProjCto, a redação fica sendo a fim de que façam jús ao pagamento
seguinte: )
· 'dti 'tepcmso"Sefuânal, para o que ate"A doença será comprovada medi... rece à considera-ção do Senado arguant€ atestf1do de médico· da Institui- mentos razoáveis dos nontos de vista
ção d~ Pr~vidên_cia Social a que esti- técnico, ~clal e admillistrativo.
ver filiado o empregado, de médico
A Comissão de Constituição e Jusdo serviço' social tio comércio ou da tiça,_ através da palavra do seu re.indústria; lde médico da EirUP,iês·a. oU lator, o ilustre· Senadol' cwmes de 01ipor ela designado, de médico a servi... \'eira,_ jul?a-o aceitável ...sob o aspecto
ço de repi-esentação federal, ·estadUal constitllCidrtal, · sugerindó, no entanto,
ou municipal incumbido de assuntos uma emenda que, realmente. discl..
de. h.igiene ou saúde- públiCit, Ou não· plina·melhor a· matéria.
eXIStindo êstes ·na localidade em que
Esta comJ.S.São técnica nada tem a
trabalhar, \de médico de sua escolha". opâr ao projet-6 em tela, desde que
3 - como se .vê, a ProPQSição ape- CO!l! a redação proposta pela Comis·
nas altera! a oi-d~m em qué Se ellcon:. são··de·~constituição e· Justica con•
tram discriminados os médicos .que
bstância~ x:a e!llenda n. ·1-C. .
podem ate:star as faltas dos emprega- . Sala das Co,- "'.Wes, em 28 d_e :...bnl
dos que devem ser justificadas a fim ae 19_55. - Sy .. a Curvo, Presidente.
óe que poSsam r-e.c.eber 0 repoUso se- -- Vtvaldo "Llm.·. Relator.
Guimana!.
1 . .
.
. ! lherrne Malaqu~·u.
4 - Justificando o projeto, diz seu 1
N. 0 799•5Õ
~uto! que! sob vários aspectos ·êle. se 1
~ Dâ Comissão de Legislacão SG·
Impoe:
1
!
cial,. sôbre o Projeto de ·Lei do
~oJ;> o a{>pec!O técnico, porque só _0
,Senado, n. '13, de 1954.
med1oo as~istente deve ateStar a doença e sa.ber quantos dias de repouso
necessita- Seu clien'te·
Relator: Sr. João Arruda.
sob o _af;pecto aà_rÚini.'ltrativo, porO proJ'eto que a·a· nov·" l'edaça·a -•
~
qu e a 1el_, .1 como__esta. co. loca os médi- pará<9.Tafo 2.0 do art. 6.w0 da Le1' n.'
cos .das .I~s. tit mçoes o f 1ciais em plano 1 ô05, ·de 5 de J'anE-iro de 1949, que r ede 1n!er1_on.d a d e a_<ls ern~nregados das g:ula o repouso semanal remunerado
a h
t
·'t'
~
comp n Ias par Iculares; e, final- não altera suostancl::.lmente o esní·
mente,
I
,
dto e o corpo da lel, citada.
sob o a.s_pecto_ . SOCial, porque fica o
Para maior e melhor clar"zn. do
empreg a· d SUJei~
•- a possíveis perse- texto ora discutido, somo sde" Jlarc·

..

.
(

(

I

-·
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cer que Seja aprovado com a redâção
lhe deu a comissão de Constitui..
Ção e Justiça, pela emenda· n. 1-0 ~:
que é a seguinte:
.. _,. ·
"A doença será. comprovada . .mediante atestado de médico de instituição de Previdência Social a que estiver filiado o empregado, e,· na falta
dêste, e sucessiVamente, de médico do
Serviço Social,do Com-ércio ou da lndUstrla, de médico da emprêsa ou
por ela designado, de médico a serViço de representaçã-o federal, estadual ou municipal incumbido de assuntos de higiene ou saúde pública,
ou não existindo êstes na localidade
em que trabalhar,· d.e médico de sua
escolha".
Sala ·das Comtssões, em 1.0 de junho de 1955. - Othon Mader, Presidente. - João Arruda, Relator. Ruy Carneiro. -·Guilherme Mala-

.(lU-e

(Seçãei 11}'

clarou, ainda, s. Ex.a, a.creditar ''que
· o Sr. Regis Pacheco tivesse o maior
~~tá finda a leitura do e~iente. ínterê8$e em trazer ao Senado, arTem a palavra o nobre Senador gUmen~ações que .servissem. para a deCmmbra Bueno, prim4';:iro. orador. ins· fesa no seu nem:;", sem dúvida, du-

O SR. PRESIDENTE:

crito.

·

O !JR. COIMBRA BUENO:
(Pelct ordeni) Sr. Pr.esidente,
cedo a palavra ao nobre Senador Ju·
racy Magalhã~s.

O SR. PRESIDENTE:
Tem a palavta o nobre senadol'
Juracy Magalhães.

O .SR. JURACY MAGALBAES:

Sr. Presid-ente, Srs. Senadores, na
sessão de 2 de maio do corrente ano,
cumpri Q doloroso deVer de apontar
e denunciar' à Naçã·o, da tribuna do
quias. - _Lino de Mattos.
Senado Pederal, wn dcs escândalos
mals vergonhosos de quantos. enlaN.• 800 - 1955
mearam a-história politlca bl'asileira.
Da Com"issáo de S2rviço Pú"Coram pcpulo", não tive meio .de
blico Civil - sôbre o Projeto de furtar-me à o-brigação de exibir à.
Lei do SenadO n. 0 73, de 1954.
a.pr.sciação pública um triste espetáculo que denegriu, pela primeira .vez,
Relator: Sr. Heitor Medeiros.
a tradici<Jnal honestidade dos a:dmiO presente p1·ojeto de lei, de au- nistrado:·es bahianos.
toria do nobre Senador Guilherme
"Coram populo". Um fovernador
Malaquias, dá nova reda-ção ao pará- de EstadO, um governador da Bahia,
grafo se,g:undo do artigo 6.u da Lei n. traindo e poluindo" a confiança do
605, que dispõe sôbre o repouso se- eleitorado que o escolheu e o gUindou
IDana1 remunerado.
para gerir os negócios públicos de
Coris1ste em simples alteração da uma das unidad·;:s aa Fe-deração, ma.!.s
ordem em que se encontram discri· ricS:s em tradiçõ-es de probid.rde e
minados os médicos que. p-odem ates~ n1ais ufanosas da integridade e do es~
tar a doenca em empregado, justiii- pü·ito público de seus governantes, os
eando a falta ao trabalho para que quais sempre se nivelaram aos demais
não venha a perder a remuneração- . honrados che-f-es das outras unidades
correspondente ao dia de repouso.
no Império, como na
No sistema da lei atual a c-omuro- nacionais, tanto
"Coram populo", diante de
vação da doença será feita por médi.. H~epública;
tão grave.s e criminosos fatos, não enco da empr&sa ou por ela d-esignado contrei
argum-entos para subtrair-me
e pago; na falta dêste por facultati- da
de denunciar à Nação.
vo da instituicão de previdência a no obrigação
discurso proferido a 2 ,de maio
que estiver filiado o· empregado, por último,
a profanação cívica 9ue um
médico du Serviço Social, etc ..
da impoluta Bahia teve
o projeto substitui a ordem de enu- agovernador
desfaçrutzz
de p-erpetrar contra os
meracão para situar, antes do médi~ cofns público-s.
em ter que
co dá' emprêsa ou por ela designado, apontar ao povoVexei-me
brasileiro que um
o clínico da institui~ão de .previdên- governador da integérrima
Bahia cocia e do Serviço Social.
meteu o crime de surrupiar dez miA douta Comissão de Constituição lhões
de cruzeiros, sob o falso pree Justiça ofereceu emenda substitu- texto de
que_...aquela vultosa soma retiva que. mantendo a ordem de enu- pre~entava
a autarquias
meração do projeto. afasta a possibi- que. jamaisempré.stimo
solicitaram
quaisquer
lidade de sibilinas interpretações.
adian~amentos, nem. r~cebEram nunA nosso vêr o projeto merece apro- cfl,
em
tempo
al:~um, um único cenvação nos têrmos da emenda substi- tavo dos muitos milhões que mentitutiva da comissão àe Constituição e rosamente e criminosamente lhes seJustiça. Nada mais c-erto e nada mais riam
destinadcs.
justo que situar, p.rimeh·amente,. o
"Coram !.]o:pul"o''. Tratava-se de um
médico da instituição de previdência superlativo
de desfaçatez, de um es~cial a que esteja filiado o emprebanjamento C.e impudência. e de cigado para atestar a sua doen-ça, se- niEmo.
guindo-se-lhe o do Serviço Social e,
Bó na falta dêles, o facultativo da -em- _ Mostrei em meu discurso que o Go·
prê~::t e os demais' enumerados.
"
vernado1· do Estado oficiara ao Di·
Alheios que são os primtiros aos retor do Departamento de Estradas
interêsses privados <:!o empregsdo e de Rod!:lg··:;m determinando que fôss<J
do empregador, nfio percebendo re- r-ecclhida numa conta, em seu nome
.muneraçf~o dêste, .;:m melhores conpessoal, no Banco da Bahia, a soma
diGões e-"~ar2o W'"3 atestar a i10en~a de dez milhões de cruzeiros.
___.
que justifique a falta .ao trabalho. E
E.o;.sa quantia fo1 d Jpositada a 16
a alteração pr8posta ·pelo -proieto e de setembro de 1954 no Banco refe..
pela emenda substitutiva da· Comis- rido, em nome do Gov-ernadcr, o qual~
são de Constituição e Justiça não al- parecendo convicto de .sua impunitera substancialmente o espfrito da dad-e, pre.sente e futura, não h-esitou
Lei n. 0 6()5.
em distribuir aquêl::s dez milhões de
Opina; portanto,- a Càmissh de cruzeiros, em 23 cheques ao portaServiço PUblico Civil peJa apt" ;5.o dor; emitidos entre 17 e 25 do mesmc•
da emenda substitutiva oferecida pela mês de se~embro de 195·~ portanw
Comissão de Const-ituiç§.o e Justica. ncs dias que antecederam àS el~içõ~;s
Sala das Comissões, em 8 de julho de 3 d·:! cutubro findo.
de 1955. - Kerginalà.o Cavalcanti.
Lembro-me muito bem qu-e .o honFresidente' - Reitor M~"'1-iiro<-. P-12- rado Senador Ap:~lônio Sales, a cujas
lator. - Ary Vianna. -Neves da Ro- virtud:os cívicas rendo as minhas riocha. V:'::.~:;-!:::'"1 L!~:~a.
menagens o qual, por isto mesmo se
DEIXAM DE COMPARECER OS \starrece~a co_m .a extrema -~.avidade
Q7N!\DCRi'-'S·
·1 n·e
meu hbelc-c~tme acu.s.ator1o, a.par~
S ·R~- • ""~
'
J- •
te ou o meu diScurso para declarar
May·nard GOmes - Guilherme Ma- que estava c.çrto que seu correligioná~
laquias - João VillOsbôas - Othon rio· o ex-Governador .Re?:iS Pacheco,
Miid~r Alô G-uimarães Moisé3 haveria d~ trazer ao Senado e ao PaíS
Lupion - Armando Câmara (7) .
cs mOUvos de defesa que justificas ..
COMP8RE•-;e'! MAIS G'S c:iRS
c:E- se.J!l: perant·e a cpinião ~eral, os atos
1
~ '- l\
• '·...,
d-e que .eu o acusava. Drsse mais Sua
, r_
1
N.A!DOR.ES.
.
Excelência que os fatos tariam '1gra..
Mathias Olyr.;pio - João Arruda --:- vidade se rea-lmente provados", acre~
ApolôniO Sales - Moura Andrade - [ di-tando qt:e eu, de b-o~ fé, os tivesse
Saulo .Ramos (5).
considem.ndo oomo verdadeiros. De ..

I

I

ramente acusado por mim. Manifestei" ao S~nador Apolônio Sales e antecipei- ao Senado o n1eu ceticismo
sôbre a remota possibilidade de que
o ex-Governn.dor. Regis Pacheco viesse a proferir qualquer dsfe.sa, pois
a mesma seria impossível diante da
evidência e da gravidade das acusações.
por mim formuladas.
Tinha eu, porém, a ex:,eriência de
já, haver V·erificado, antes, a mt:sma
insensibilidade, ante ou~·ras tão graves acusações que 'lhe foram feitas,
frontalmente, tanto por mim, quanto
por outros home-ns públicos bahianos, em várias oportunidades e em
face de dive1·sos atentados criminosos
contra os dinheircs públicos. Sabia é
conhecia. que os libelo-crime acusatórios, por mais eloqüentes e demonstrativos que fossem, haV€riam de encontrar .sempre uma ps:udo-de!P.sa:
um silé11cio tumular que tem a eloqüência de um cárcere.
Gostarià. neste imtante de perguntar a meu no-bre colega A!Jolônio Sales se recebeu, a.pós minha acusaçãa,
da narte do nr. LUÍS Regis Pacheco,
alguma defesa, por mais insignifi-:
cante que !asse, contra r> libelo qu~
contra· êle, dc-cumentadamente, for-.
mlul'êi. Muito me aprazeria saber se o

~~~;s, l~d~ai~0tê;Ú~·~c~;;se:~~ q~~

o sr. Regis Pacheco sairia a1%Um ctia
a campo, em busc:a de limuar a ~ua
honra de homem público, tão diretamente ferida por minhas acusações
nara me dar resp-:~sta à per/Junta qu-e
-f0rmulei; mas .sei - 'I'JOl'OUe ouvi de
S. Ex.a - que não receb.eu até êste
instante uma única demonstração do
Dr. Lu!z Regis Pacheio de oue se
pret-endja defender das graves âcusnçõ:s formuladas desta tribuna.
Como previra, viu o honrado Senador Apolônio Sales qu·e a razão
estava comigo. o Sr. Regis Facho?CO
não se defendeu, nem oo pod-eria def-ender, • pois sua única d ~-fesa seria
a coragem, aue lhe falta, de assumir
a responsabilidade do peculato cometido.
Entretanto, posso acrescentar, àS
considerações e aos argumentos dê
meu discurso anterior, o relatório da
ccmissão encarregada de apurar o
desvio da· quantia. de dez milhões de
cruzeiros, já referidá, publicado no
"Diário Oficial do Estado da :aahia'',
de 19 de jUnho Ultimo.
Entrego à taquigrafia do Senado
&se relatório, êsse t-errível relatório,
para que seja publicado como anexo
essencial e comprobatório dêste meu
novo discurso sôbre tão triste e nauseabW1do tema.
No desejo, porém de mostrar e
comprovar ao Senado que jamais tra~
ria a esta tribuna uma acusação que
não pudesse comprovar plena e cabalmênte, que pudesse ser acoimada
como fruto de despeitos ou de ódios
pessoais, pa.sso a ler pnra o Senado
o r·esumo do circunstanciado relatório que os ilustres e di3nos tuncio ..
nários bahianos, Srs. Honorato Viana
de Castro e D.ialma Figu-eiredo apresentaram ao Ex:mo, Sr. Governador
da Bahia., em docunlento datado de
14 de junho de 1955, publicado no
"Diário Oficial do Estado da Bahia•·
n. 0 3.668, de 19 de j,unno do mesmo
ano·
"6 relatório que estamos ela'):)orando pode ser resumido assim:
V:') o ex-governador Luiz Regis
Pacheco Pereira, em ofício datado dO
dia 16 de setembro de 1954, det-erminou, sob alegações falsas, fôsse depositada, à sua ordem, no Banco. da
Bahia S. A. pelo D-epartamento de
Estrad1. d·e Rodagem, a quantia de
Cr$ l!UY}().OOO,OO. (D-oc. n.o 1).
2. 0 ) A Tesouraria do Ds'Partamento citado cumpriu a de "b.~rminação
'que foi reiterada pelo ex-Secretário da
ViaçãO e Obras Públicas, E:ng. Delsuc
Mosccso de Oliv-eir~ (dcc .- n.0 1),
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promovendo .a feitura do depósito, com
a guia n.o 23'J, tamb-ém aa~;;aua de 16
de setembro de 1954. (Doc. n.o l·A).
3.") No período de seis (6) dias
úteis, a contar do dia imediato àqu.Joe
em que se fêz o d-epósito, êste foi esgc~ado pelo ex-gO'Vernador mediante
emi.ssão de vinte e três cheques, to•
dos "aO l.Jú-l"ta..::J.Or", dos qum.s tr~s ro ..
r.a.m comp:msados c um foi visado,
(Doc. n.(! 2>.
4,0 - Com o cheque n.o 218.391, de
Cr$ 350.000,00 o ex-governador ad ..
qmriu, ·para seu patrimtmio individUal, em "Màrio da silva cravo S.A.
- Importação e Exportação", dois
"Jeeps:', de motores 64.3{1:1-A e ....
64.302-A. os_doi8 "Jee·ps" custaram
Cr$ 320.000,00 e o encarregado da
compm• embolsou o trôco de ....... .
Cr$ 30.l>Q.(),o!JO, O cheque n. 0 273. 3-9'!
foi depositado pela. firma vendedora
no Banco do Comércio e Indústriu
de Minas Gerais, agência da Cidadl
Baixa, no dia 21 cte setembro de 1954.
(Documento de ns. 3 a 11).
5. 0 ) -Os vinte e dois ch.ques res ..
tantes foram dis~ribuidos por pe.s.soas
que se identificaram, em ma-ioria, n:J
decorr-er de inquérito da. competência.
da polícia judiciária a que se referi!
o artlgo 4.0 do Código de Processo
Pinal. (Documentos de ns. 12 a 33) ."
"Conclusões:
Ocorreu desfalque da quantia d-e cte3
milhões de cruzeiros ............... ·
(Cr$ 10.000.00à·,OQ), da responsabili..
dade direta do ex-governador Luiz;
Regis Paéheoo P:reira. O ex-se-cretário da Viação e obras Públicas, Engenheiro Delsuc .MoscoEo de Oliveira,~,
concorreu para que se efetivasse o
desfalque.
Data vênia, entendemos que se deve
instaurar inquérito policial-judiciário,
no sentido de ser recuperada a quantia subtraída do a:ivo do Estado, sem
prejuízo
ptmibilidade daqueles que
se locupletaram com o dinheiro pú~
blico.
'Reiteramos a V. Ex.a aS. expressões
do ncsso aprêço e do n-ossos respeito
ass.) Honorato Viana de Castro -

cta

J

Djalma Figueiredo".

S!". Presidente, a êsse tremendo e
terrível relatório deu o eminente Se..
nhor Governador .Antônio Balbino o
seguinte desuacho, datado de 16 de
junho ·de 195-5:
"Ao Coutor secretário de seguran~
ça Pública, para os fins de dir-eito,
com a recomendação de solicitar ao
Dr. Procurador Gt:ral da Justiça a
designação de um re-presentante do
Ministério PúbliCo que acompanhe O
inquérito". (Ass.) Antônio Balbino,
srs. Senadores, está assim ca.bal ...
mente pr-ovado e comprovado que.
além de ter desviado importate soma
de dinheiros públicos, para fins m~
citos, o ex~Governador. Regis PachecG
foi o beneficiário individual e direto
de um dos 23 cheques ao portador
contra o Banco da Bahia, exatamen!;e
o de n.o 278.39!, no valor de trezen•
tos e cinqüenta mil cruz.eiros ....••
(Cr$ 350.03{),{!-Q).
Mas ainda não é tudo. Infelizmente,
há algo mais.
Trago aqui comigo para iruti"U'.- t'
documentar, irrefragávelmentl', c.st.'
minflas' novas acusações ao S!'. Rc~~
Pacheco várias cópias fotostátic~ s c;..:
í'aturas expEdidas pela finna baiana.,
vendedora de 11 jeeps", em nome da•
quele ex-.D-overnador, que cs pagou
com o referido cheque n. 2'78.391.
Dr. Luiz Regis Pacheco Pereira um
jeep, marca Willys, modelo Cj-13-b,
motor üe quatro cmndros, número
64.301-A, fôrça de 72-HP côr beige,
equipado com cinco pneumáticcs de
600 x 16-4 lonas - Valor de Cr$ ••••
165.000,00 (cento e ses.senta e cinco
mil cruzeiros) .
Presente atestado destina-se única.
e exclusivamente para registro no De..
pa-rtamento da Policia de Trânsito e
na Prefeitura Municipal do salvador.
·
.J·
..Bahia, 21 de setembro de 1954".
• Assina o documento o Sr. Wald:
Veloso r', Freita.<;, cuja firma e.st{>

-l
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conhecida pelo tabelião Frànklin Lins petição inicial da

de Albuquerque: Júnior.

queix!l.~crim,;

sentada. perante a Justiça

d~

apr&..

Estado

-~

tam nto de Estradas de Rodage

Legislativa, o crédito _necessá·'
••• "~
- ·
rio à regularização do emprésno m~o di::t 16 de setembro d
timo ora autorizado.
f
1954 o ,Sr. Secretário da Viação
o Departamento de Estradas deObras Públicas despachou o documen ·Rodagem recebera, com efeito, <la ·
to em 4q~ recebera tal determinação
Secretaria. da Fazenda,· no dia 16 de.
. ' o DER. para cumprir".
, setembro de 1954, o cheque número
Amda nesse mesmo dia; - o Dire 163.643, de Or$ 10.000.000,00, emiti•
tor do
partamento de Estradas d
do contra o :Banco_ da Bahia S. A.,.
ROdage
. destinou o expediente .
que celebrara, com o Estado, mais
4
'..\ Tesouraria' para os devido
um contrato de empréstimo em an..
finsy,
tecipa-ção de receita. A entrega desE a ':J:'esouraria,
represei1tada n se cheque está contabilizada àS fls.:
pessoa do seu titular, pôde, no mes tas-, do Caixe.. n.o 9, da Tesouro.ria.
mfssimoj dia l6 de setembro. de 195 Gefal do Estado. Parà totalizar a
declarar que.
quantia de dez milhões de cruzeiros
(Cr$ lO.OOOLOOO,OO). a. Secretaria da
"Em a_tendim~nto ao despách
8lfP1J!a to~ deposttada a i..11~portân
Fa.zenda nuniu processos de trêa
cza constante do presente ojici exerciCios financeiros distintas, dis_..
no !Banco da Bahia S. A., con criininados ~sim:

Também apresente ao Senado a. có~ ãa Bahia.
$)ia fotostática do registro do reieriPresto, asstm, um duplo s!!rviçn à
dó veículo no nome do· nr. Luiz Re- causa pública. Cumpri o dever de degfs Pacheco Pereira . na Inspetoria nunciar um prevaricador Ievar.do:.o à
Geral de Trânsito dà Estado da Ba- condenação pública, e c•.1mpri o d~..
hia. O requerimento é fi-rmado ?elo ver ainda. mais sagrado d~ ·sair .a
Sr. Antônio Regis Filho e n"êle o Se- campo, de peito a?erto, u:na vez. ma!S
cretário da Segurança do Govêrno e com redobrada galhardm, em defea:tegis Pacheco apôs o seguinte. dcs~ BP.. de meu nome. Só asSlul é que se
s pacho: "Corno_ requer isento de ta- pode mostrar e ensinr\r ao p:>vo ca~
xas. 2-4-955". Demonstra-se, assim, wo distinguir os servidores sto povo.
r
que o registro dos jeeps -processou-se dos aprove!k.ad&res do povo
às yésperas de deixar o Govêrno o Dr.
Inicio êSte processo 'i~m nenhum
Luiz Regis Pacheco Pereira, Ainda ódio no coração, mas ri.ispô.>to a. levar
um outro documento exibo ao Sena- esta minha defesa i}.s 3Uas últU?a~
do. E' a guia de recolhimento núme- c-onsequências., J.>eclarer e autorizei
l'O 31, de 4 de abril de 1955, da Pe- r.os meus advogaãos que de-~q_.finsse-m
trobrá.s, <Petróleo Brasil~iro S.A.), os meu.s caluniado:res a a,pda1· para
~
que diz: "0 Sr. Dr. Luiz Regís Pa- a "exceptio veritatis". ~1is clese~o
tor'fit,e guia. n.o .230' 1 •
checo· Pêreira, brasl1eiro, residente a transformar o pretório numa. ara de
A cel~bridade que se imprinllu a
Vitória da conquista, proprietãrio do Civisrilo, dando um exetn')lo ao po'i'o ~dieJtte de que ·resultou o depó
véículo abaixo :aspeci~!>eado vai reco- e às futuras geraçõP.s, como se pede s~to poSsibilitaria o pagamento .ime
lher ao Baneo do Brasil a importân- ·viver na política, com honrit~e'1. e ho- dH'l.to d~ {'dividas", se estas existis
cia de cem cruZeiros na forma e pa• nts"tidade, 0 que, tP.IizmentP, não- co~- sem e sp a elas .se destinasse a quan
os fins previstos no art. 15 da I.ei titui eJCceção nOs quadros da- v1d_a tidade l_depos!tada. Aconteceu, po
n. 2.004, de 3 de .... outubró de 195J. pública 'brasileira. (Muito b~; mu~- rém, c~isa diferente. No. dia ime
:Saria,- 4 de abril de 19556.
to bem. ·Palmas. o orador !.' wmpn~ d:iato
o da instituição do depó
ass.) Antôn_io Regis Filho, por LUiz m.entado).
sito, 0 ·ex-governador. meteu mão
~. iRegis Pa.checo Pete1ra.".
à Obra, na dissipação do dinheir
~En passant," é precLSo que se no- DOCUMENTO -A QUE SE REFERE que _se. acabou, -em seis ·-dia.s. dis
te."Ql!2 o Sr. Reg:.S Pacheco também
,EM SEU DISCURSO~O SENHOR
tri~':mdo em cheques, cada_ chequ
lesou à· Petrobrás, pois deveria ter SFINADOfl. JURACY MAGAI,..HhES etmt~do~"ao portador'\ sendo que,
pago mil cruzeir~ por. cada Um dos·
· penwt o ·relacionado, de núm
278 ·391,- foi utilizado para a compr
jeep.s e não cem cruzeiros C:2'mo_ o
Serviço Públko E-stadual.
fez.
.
.
. Salva-dor, 14 de junho de 1955.
de· dois (2) 1'Jeeps", que se mhtri
Esses dc·cumentos referet11-se ao
sr. Governador:
.. ~ .
cularalrl~ isentos de taxas, como per
:' jeep de motor 4364301-A. Iguais doVimOS de concluir d~bgenctas e1:n - tencentf ao .Patrimônio :Pessoal d
cumentos exibo· ao Senado em relação tôrno do desvio da. quantia de dez nu- ~r· Lu Reg1s Pacheco :Pereira re
ao jeep 4Jô43G2-A. Tais corpos 1e de- lhões de cruzeiros (Cr$ lO.,OOO.OOO,G-0), sldente em Vitória da. ConQÚista
lito ficam registradas nos anais do depositada, pela Tesouraria dO .oepar- (Doc. de n.o 3 a li).
_
Senado, pare. tristeza e vergonha .<la tamento ,de Estradas:. de ~dagem, no
DeV~mos ressaltar neste ense
gloriosa· te-rra qu~ represento . nesta. Banco da Bahia S. A .•. a _ordem do. jo, . a resistência. do Banco deposl
Casa, e para_ estarrecimento dã Na~ exgovernador ·Luis Régls Pa-checo_ Pe- tárlo, q~e se portou à altura da ele
ção. A diferença de cifras verificada. -reira.
·
_ d
v!~ col~jfiatnça. nêst-e depositada ~1;
nesses _ documentos terá uma· razão
o d6'pósito fôra. deternuna o pe10 · 8
c eu es, frustrando as noss
a.purada, no -inquérito já instaurado. ex-governadO-r, em ofício endere~o tentativ11S -no sentido d!;f que identi
Mas, Senhor Presidente, o.que. há ao Eng •. Delsuc Mos~, que_ex~rCla flcássemps cada recebedor do d1
de mais doloroso,· nêstes "1eploráveis o cargo de secretáno- d-B:_ Vlaçaa. _e _nh~iro público dissip2 'IJ ··sob o di.s
fatos, é que o Dr. Regis -par:heco, en-. Obras públicas, como se ve cta Cópl3 farce ~ d.,e empréstimo às três orga
quanto não articula. uma só pl'tlavra Autêntica expedida-·pelo _Departamen- nizaçof.S! industriais do Estado. TU
em defesa das aqusações apresentadaS· tO de Estradas dt Rodagem. CIJ?· do quanto obtivemos desse Bane
contra o que poderá ser eJdbido como cumento n.o U'l Cuida"\'a.-se de supnr, foram. _M ·cópias "foiostãticas" do'
modêlo únpar de mais- ·desla'\tlda cOl.- pelo sistema de empréstimo, deficiên; cheQuesl- - _vinte e: três ao toei
_r- rupção administratiVI_\, venha o jornal- cias das Estrada. de Ferro de Na3;~, forn~cidas a V. Ex.a;' em queJ
.r que segue e obedece .à.sua insQ_iração d8. Navegação Bahiana e da ;.na.çaG se _reco~ece ser, no e."'{ercicio
d
·'' politlca, pensar que enlarncár o pró- Bahiana do São Francisco, que r~c~- mandato de GovernadOr, o- atuai ti
ximo e sujar e denegrir· aos_ demais é beriam, para pagamenot de matenaiS, tular -d~ "conta.-de depósito"
~1. lnstrumento. válido de limpP.7.a. para as quantias de Cr$ 3.:-po.ooo.oo, · • · · · O ofípio ~ cujo texto o· ex-go
quem tem as mães realmente- imi:~."'D.- Gr$ '3-~0o.ooo,oo e Cr~ 3 · 000 · 000•00• ~rnad~f Lu1z RegLS Pacheco ·Pereirl
das. Foi o que procurou fazer o respechvamente.
determmou se depositasse à sua orl
''Diário da ·Bahia", em sua edição de
A mO-dalidade de suprime?to,. ado- dem, nt'
·Banco da Bahiá. S. A
IO-dc·maio do corrente ano. ·sup"on- tada pel~ ex-gov~~or. lm_pllcaria q.ua;ntia. de Cr$ 10.000.000,00, cstã''1·e
do dHender o seu ben!e~t>Or aquele crime de responsabllld_ad~ previsto no:. _digtdo
tê-rmos tendentes ao con
r Jornal tentou infamar-me e Cdluniar- têrmos do a.rt. 37• mclSO ;. ~. ~ venciruehto de que se teria preme ·
·r. me, atr:.buindo-mc cs mesm<ls pecados Constituição do Estado, .se nao confl~ ditado, !com requintes de sutilezac:1
em que incorreu o . ex-Ga>'~l·nador gurasse, nas circunstânct~ de que se 0 Peculato mais tarde cõnsumad"'
<~· !baiano. Na edição "daquele dia se revestiu, simulação grosse:ra. nos me- COJU a {iesenvoltura de quem deve
publicou um artigo, sem a· .a.ss~natura, andros da qual se <?C~lt~rm clamoroso ria estar certo· da. impunidade As
sob o título: :'Fale baixo, Coronel'•. desvio d~ di_nhelro publico, para flru; sim ·é -~e Se disse nêle:
·
!Mas comigo a resposta é diferente. inconfessaveiS. ·
-.
·
L ) Fôsse depositada. :'t dis
,, Jamals deixei sem oonte.staç!i.., cabal
EID ver:d~~de nao se s~pt;ramdquaLSd~
posl ão do Govêrno, a impOrtãn
~
vi
·
quer de!lClencias dos orga.os · e a tia entre'"'ue
"nesta
data"
" :cus~~Õ~seno~d?mp~ta~~e queq~~~ ministração indicad?_S .veto ex-gover(d esseis "'de' setembro de m
jam Sido-fei•tas, no ·decurso de min_ha nad.Ol', COlllO beneficlarlOS ?os empréSnoveceÍltos e Cinqüenta C QUR
timos da quantia .depasltada: Nem
tro)!, ao Departamento de Es
já. -longa vida pública. Foi o que, uma eraexato _que se estivesse destmando
tradas de Rodagem·
t _vez mais, em face do ataque de .que 6 depósito ao l•pagam~nto de mateq, t•-. 1m •
2· i' - ~e a
,... fui vítima a 10 de maio último.
ri · ..
até porque_ nao se atetuara
portanc1a le
Graças a Deus, a minha '.ho~esti- q~:f-q~er débito, cuja solVência, por
;a~ a conta de. emprést~o, ~i
dade p~soal, bem como a. minha pro- mais premente que f&se. devesse
~n~, fôsse a nnport~Cla diS
bidad-e, como administrador público, conduzir 0 Chefe_ do ·a-ovêtno -e 0 seu
_.
_
trlbUtda.,. cabe~do:
são reconhecidas . e proclamadas por Secretário de Viaçãc ao emprêgo irI 1---: a Estiada de Ferro d
Nazl:tre Cr$ 3.500.00_!1,?0.
todas as pessoas Qd.f.l lidqram com regular de verbas ·de mOdo a incidl;· negócios ligados aos inlporr.a.ntes car- rem, os -dois, naS disposições do _ar·ll à Navegaçao Bahian
~ g-oo que· tenho. ex.ercióo em minha tigo 315 ·do código Penal Brasileiro.
Cr$! 3.500.000.~0. ~
- .
h vida de homem público. Tenho minha . Quem se der ao traba.lllo, ou,_ mes~m - à Vmçao Bahmna d
(l()D.Sciêncía de cidadãO .e de r.dminis... mo ao divertimento, ,te exa.mihar o
São1 Francisco ,CrS 3.000.000,00
.trador público, em perfeita paz, não ofi~io anexo, em cópia autêntica( do3.~) fôsse a nnport~nc_ia leva
consentirei.- como _1amais Pet·mi.ti, ou cumentoJI.o 1) ccmparan-do-o com a
da _à conta de empresttmo da
concedo que iiünha honra.· fo§.se -OU conta-corrente ~expecUda pelo Banco
"rt:~e!"id~ autarquias" dada
seja assalhada ·per .alguém, sem o meu da Bahia s. A., (doe. n. o 2) , hà de
pre~encm de atender o Gover
protesto e o meu revide.
. . observar singularidade surpreendente:
no· ,d:~ f!'.Stado. ao pagamento d
1•
Para defender-me cabalmef.lte dêsse
o ex-governador Luís Régi.s Pachematrrmu; de.stmados às me.s
ataque.- passei uma procmMfi.t) aos co Pereira determinou em data de 16
entidades;
.
·
ilustres advogados baianos, os Drs. de· setem-bro de 1954, Í"ôSse
4.?) o ~mpréstimo em npreç
José Lopes de Azevecla e Albérico
'"'depositada nc Banco da· Bahia
pod~ia ser feito com a dispo
Fraga para processarem o referido
s. A.~ à disposição do Govê1·no do
nitiiJ.idade existente no Depa.r
jornal por crime \)l'evisto ns. ~.~i nll_:.
Estado, a importância de dez mitamento de l'!stradas de Roda
mero 2.083, de 12 de n.Qve':llD.ro a~
th6es de cruzeirc-s- (Cr$ ·:.;.....
gen~. e
,
;.i003 •. Entrego l- taqut.gi'a!la ..õ..l"l'n. Cluc
!O.OOO.CGO,C'(n que 11esta data, t-:>i!
5.1) o Govêrno estava prol•i'
t.:ml'bé-m conste de meu dis~ur.-:n·. a
entregue no ~esour-eiro do D-ey.ar- \
dt;nCinndcr, ,ltmto à Assembléi.
A

• ••

A

Or$
Exercício de 1952....
3.000.000,00
Exerccio de 1952. •••.
1.000.000,00
Exercício de 1953. ....
2.000.000,00.
Exercício de 1954....
2.000.000,00.
Exercicio de 1954 •• ;.
2.00D.OOO,OD
:Note-se, de logo, a irregularidade
grave, qual seja a de se haver dado
~w-ienalid.ade aos orçamentos do
1952 e 1953, . com repercussão danosa

no orçamento de 1954. Isso aconteceu
porque se confundiram, como se vem
confundindo, até hoje. "entregas:
duodecihlais processadas e. não efe--tuadas tempestivamente" e "con-tas empenhadas, processadas c não
pagas no eJC.ercicio",aquelas consti-.
tuidas "economia- real" e estas con..
ceituadas "restos a pagar".
Desde que os auodécimos não fo ...
ram entregues no exercício para .,qual t foram fixados, não o seriam.
em exercícios subsequentes. A suavigência tem a duração dos orça....
ment-os respectivo.s.
Saiu da Sec_retaria da ·Fazenda.
assim, por un1 artiffcio que a lei
repele e as . normas de Contablli.dade
Públicas rejeitam, a quantia de Cr$
10.000. 000,00, inscrita. no cheque número 163.643, entregue- ao Departa ..
mentQ de Estradas- de_ Rodagem.
Deixemos de lado o artificio quepossibilitou a movimentação do dinheiro. certos de que, a esta hora.
a Contadoria. ·Geral do Estado im..
pedirá . que ela se repita. em qual· quer Departamento da secretaria daFazenda, e continuemos a análise do
oficio em cujo texto se preparou a.
subtraçãcr do dinheiro.
A qüantia de Cr$ 10.000.000,00 não
foi posta no Banco da Bahia S. A.
com a distribuição a que-.se refe1·iu_
no oficio~ o ei-govetnadol'. A conta,
que tomou o número 1.533, no estabelecimento depositário, foi aberta.
em nome do Dr. LuiZ Regis :Pa..
checo Pereira, Bra&leiro, Casadet.
Governador do ·Estado, residente no
Palácio Aclamação.
Só o · Departamento de Estra-das de Rodagem debitou as "autarquias". consoante ordens recebidas,
ma.s,
nenhuma
delas
creditou o Departamento de :E:stra-dss
de Rodagem, porque não receberam
materiais nem empréstimo de qual..
quer espécie.
o Departa.Dlcnto de Estradas não
tinha disponibilidades. Arrova com
um. passivo ale..nna.nte, do qunl de- •
corriam obrigações incontornáveis.,
E o gevêrno ,que só .exped.ira- o Qfi~
cio e detemlinara. a institui-Ção do
depósito. para ocultar -o· desvio da
quantia de Ct$ 10.000.000,00, pão ~
via providenciado a. abertura do cré·
dito a que aludira.
Como se vê, um cllorrilho de tnven~
cionices fazia a cobertura, diga-se-,
fazia a proteção de ex-governador,
que subtraiu dos cofres públicos e dis~
pendeu, ao seu talante, em proveito
próprio e de amigos seus, a quantia
depositada à sua ordem-; no Banco da
Bahia S.A., pelo Departamento de
Estradas de Rodagem.
O relatório que estamos els.l.Xlra.ndo
pÕde ser resumido assim:
•
1. 0 ) O ex-gov~rnadO}.' Luit: Regts.
P.a-checo P.:-reiF, em oft:::io rl-at~do. do

'

