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CONG.RESSO NACIONAL·
Faço. saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 77,

m l.u, da Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

pa•·a instâlação de mna Escola de Iniciação A~ricola· no Municip.:o da
Angicos.
Art. 2. o - Revogam-se as disposições em contrario
Senado Yedend, em 8 de Setembro de 1955
NEREU

-r-

N." 98. de 1955
.Aprova o termo. de contrato celeb, ... do entre o Território Federal

ft,\MOS

Vice-Presidente do Senado Fed~ral,
no exercic~o da Pres:dência.

do Rio Branco e a jirma Tekton Construtora S. A.

Art. l.D - E' apl'ovaào o~ t.Armo de contrato celebrado, a 21 de Outu~
bro· de 195-11 entre o Território Federal do Rio Branco e a firtna <r:ekt~m
Conscrutora A-nônima, para. construção do Quartel da Guatdo Terntorml
na,. Cauital' daquele Território.
Art. 2.a
Revogam-se as disposições em contrário.
Senado· Federal, em 8 de Setembro de 1955.
NEREU

RAMOS

Vice·Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
Faço.· saber que o. Congresso Nacional aprovou, nos têrmos dos <u ~s.
66, ítem. VIII e· 87, itetn XVII, da Constituição lf'ederal, e eu promulgo

a segltinte·

DECRETO. LEGISLATIVO
N.0 99, de·J955
Aprova as conta.<> pré,stadas pelo Prêsidente da Re;Jública,
1·etativas ao exercício de 1951.

Art. 1.tl -. São aProvadas as contas prestadas pelo Presidente do
· P..eoúoHca. relativas ao exercicio du 1951, na forma do dispOsto nos artigos
66, item ~VIII, e 87, 'ítem XVII, da Constituição Federal.
Art. 2·,1) - Revogam-se as disposições em conttário
·Seuado Federal, em 8 de Setembro de 1!l55
NEREU

R.\MOS

Vice~Presidente

do Senado Federal,
no exercíc~o · da Presidênc1à·
Faço. sa.ber que o Congresso Naciónal aprovou, nos têrmos do ar.t. 77,
§ 1. 0 , da Constituição Federal, e eu promulgo o seguint-e
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0 100 de 1955
Aprova ~. térmo de acôfdo celebradv entre o.~ gove,·nos du União
~ dfJ Estado do Rio Grande do Norte.

Art. l,n. - E' aprovado o têrmo de ac{}rdo celebrado, a 29 de Julho
de 195:1; entre os governos da União ~ do Estado do Rio Grande do Norte,

Presidência
Convocação de sessões conjuntas para apreciação de uvetos'
presidenciais
O Presidente do Senado Federal, nós têt'mos do artigo 70, ~ 1 ·• d!J
Constituição F'edera!, e do artigo 4ó, do RegwHmto comum, convoca a&
du;.u; Casas do Congresso Nac10nill para, em sessões. conjuntas a. reVlt..
zarem-se nos dms 15, :w, 22 e 27- dt! Setembl'O · jo tHlo em curso, as. 1-!,30
horas. ho Palácio Tiradentes, conhecerem dos vetos pres1deucia1s .dJ::..l:...o
tndLcai:tos:
Dia 15 de Setembro:
Veto tparciall ao Projeto de L~i (U. 0 1 806, de 1952. na Cârnar:t doi
Deputados, e n.l) 260, de. 1954, no· Sellado FederaiJ que concede atn(Jatc. au~
es-~nregrantes da Fói'Ça Exped1c1onána ·arasilen·a. julgados mválido::, (IIJ.
mcapa.zes deflmt1vamente para o serviço mnitar (parciali.
Dia 20 de Setembro:

Veto ao ProJeto de Lei m. 0 4.228, de 1954, na Câmara dos Deputado!,
e n. 0 3tl., de 1955, no Senados FederalJ. que denoga o arttgo 3 ." da t.ei
n. 194, de 29 de A;osto de 1949, o qual assegura. a ínscnçâo de ;,Jl'OVLSlonados no quadro da Ordem dos Advq_gados do Brasil (total).

Dia 22 àe setembro:

Veta ao Projeto de Lei m. 0 1.583, de 1952. na Câmara dos Deputado.\..
e n." 2:1:{, de I954. no Senado Fedel'alJ que prove sôbre a revisão onngatona d~ proventos dos servldores. mativos, civis da Umão e Jos li.t.a
autarqu.as ou paraestatais 1total;.
D_ia 27 de Setembros

l"eu..- ao Projeto. de Lei m. 0 1.982. de 1952, no· Câmara dos Depur::Jd~
e n."' m, de !952, no Senado Fe-deral/ que re~tabelece o sistema t)l'tográfico do "Pequeno Vncabulárto da Lingua Portuguesa", ~ fevoga c. IiA•
cret;v-U:I. n. 0 8.236, de 5 de ::>ezembro de 1945 . total).
Senado Federal, 26 de 1\~Qsto ...tie 1955
Nc:::.IJ RAMOS
Vice-Presid~nt~ a0 l::~nado Federal
no ex.{•rcü•io dt1 PresittêncJa'

SENADO FEDERAL
Reta~ão

das Comis;:.ões

Comissões Permanent,·s
Diretora Nereu Ramos -

Pt·es!dente.

Gomes de OUvetra.
Freita.s Cavalcanti
Carlos Ltndent)erg
E:Je<.:hias dl:t fiocha

-

V Se-cretário
2.' Secretàno
3.' S<>cretárw
f.."· secrl'tá.no

· Maynard Gomes - t.~ Supl-ente.
Pnsco· nos Santos - 2 '1 SUIJJem.e
Secretáno - Luiz Naouco, D1ret-o~
G-eral da Secretaria·.

De Constituição e Justiça
Cunha M·?lo - Presidente.
Argem11·o Piguf>iredo Vi.Ce-PreSI·
--tente.
ArmU:r,do Câmara.
Attilio Vivacciua.
BeneUJto Valadares.

Daniel Krieger.
Gill.>erto Mannho.
Jarbas Mar~ nhâo.
Kergina.!do Cavalcanti.
Lourival Fonte:),
Ruy Palmeira.
r* • Substituído pelo
Pilho.

Sectetá.rio -

cif' Andrade.

R.eumões

horas .•

Economia
Fernandes I'<' vuta JUl'<:J.Cy

M:L6alhâ:!S

Jellte.

Sr.

Novaes

João Alfredo Ravasco
Têl'ça.s~tetras,

à8

10

Pre.sidente,
Vice-,t)r~si•

.JU;IO L<' i te.
S? f' muco.
L;ma f'etx.eirs..
J·arctso Mtnmda..

fl.lõ

Gwm:~.~ae.\;

!=-1•trt"\~rto

Ri"tmiões
horas.

_ Aroldo Mnreira.
l'êrça.s-Ielras, âS 1D
·
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Educação e Cu'lura

· l"•"iio 11,
Setembro de 195S
~~~--~~~~~

Comissão de Inquérito para
apurara falos relativos à liberação da Química Baycr
Limitada.

EXPE.DIENTE-

Louri\•a: Foflt-€1'l - Presid -nte.
Ja:·bas Maranhão
V!Ce-PreE:

cEPARTAMENTo O~ IMPRENSA NACIONAL

"trH.~

SIJ\'1o curvo
Apo!on:o S:ales.

eUOt.TOA

eii:1'1AL

ALBEFHO DE BRITO PEREIRA

B~rnarde.S

t<'llho.

Üi)l!hermf

Malaqula.!,

.firmando Cãmarfl

rua a
R<'tlnJões
llma.s

CH . . . . DA ••çlO . . . 1'1FDAÇJ.O

F:·anciEr.o ~'JRres Ar

Eeecetário -

rürça~-r:iras,

-

à:

HI:.LMJT

HAMACHER

DIÁRIO 00 CONéJRESSO NACIONAL
••ç.i.o n

PnEco cto.s Santos -

president-e
Kel·;pllaltú C:na~canu
\ll.l:t-tlre.

f;l{, 2]}

F~RREIRA

1t

Serviço Púb 1rco Civil
I

MURILO

ALVES

ltltJHetae naa Oflclne1 do Daparta~en'o da imprenaa Nuc,.nal

r.e .

'/o.VfNIDA R<lDR'GUES ÁLVES, 1

V!villdo Lin:a

Ary V1anr:a
/_rmando C~imara.
Ee,tor M.f'ar1n1~ .
:N~ve~ cta
Rocha
!:3.:-er·tá-:-:o - Julie'_a
E

.liiiJATIJAII
Ri\Yi'iro

do:o

JJtriS

Re:1môes ·t.o··as

Sextas-feiras,

M

15

1ran~pones·. Gomuntcaçccs
e Obras Públicas
Novats Filho - P:·e.sHlente.
:h.~nt-o Mü:lt-r V:.ce-Pte::.Hlente
!\:>ves ·aa RDCha.
.Ary V1ana.

Ce:_mb:·a Bu no ..
Ef'creta:•-o • &>uniõ·es
"'"'
boras.

Prunci.tco Soart>s A.r
Quintas~feiras,

as· 1<:

Finanças
Al\'aro Ada!p-ho -

~residente

1

++ • •

Ce,ar vere;u-e1ro - VlC€-t'l",bJ\..t:Hti
.Alberto !?a.squailnt. ·
V.ctonno Freire. 1'"****
ParsifaJ Barroso t" * '.1\laLhlas Olymp:o.
Juracy Mag,lh.1€S.
L":no ::1.e Matos.
Juba Leite.
"
D.nane ~iari'l. t •.
l.lom;ngo-'> Vf.!aao.
Othon tr.lãder.
Novaes Fiiho.
auw F"ernand-'~Pümto. Müller. t ~ ..

Onofre Gome.s.
Mourão V~eira
t • 1 suos:itmdo p~lo Sr. João Ar
n:.da.
•'*I substituido pelo Sr. Heito~:
loJ o;<teiros.
t ... J
SUb.!:Ut-uido pelo Sr. Fau:::t..:(:abral.
l''"*u) Substituldo pelo Sr. WaJdyr Bouhyo.
1****•1 SubStituido ?elo Sr. Ai
tredo Dualibe.
PARA .~S SUPLÊNW..V

ArY

Vianna.
Lucia Bittencourt.
Daniel Krie2er.
Bernardes Filho.
Kerginaldo Cavalcanti.
Armando CâmBra,
Secretário - Renato Chermont.
Reuniõ€5 :roras.

Quar~as-feiras,

De Redação>

àS 10,3.0

UP.liiTlÇõlS I
C.)II.Ai •

PU.TICUL.UU:II I
;

lal.uior

Semllt.n . . ..••.••.•.

u• .................

Cr$

c~

Comissões Especiais

FV!ICI(IJURlOS
C:..pit.al • lat.vior

IIO.Ol' l•.,oowo ••••••••••••.

Çr$

H.ov ... .• •••••• •• . ••• ••. . GI1

H.OO

n.o.;

De Revisão da Consolidacãn
das Leis do Trabalho

Lima Teixeira· - Preüdente,
Julio Leite Vice-Pre.siàentt.
101.00 aora.s
IH OI: .loe ···············~··
h o
Paulo Fernandes - Relator.
Ruy Carneirõ.
- :xc•tuadu u para o n:terior. qnt sorio semp:r:o anuais, IR"
Othon Ma-der .
ns\na.t\:.:as podn-al-âo \cm&r, em cnalquK ipoça. por ttis mNes
Kerginaldo Cavalcanti.
Lucia Bittencourt - Relator,
ou "ai ano
Heitor Medeiros.
- A fim de possi:bilaar a romena llo · Yaloret acompaahaclos ele
Júlio Leite.
uclarec:men:os q_11anto • aua aplicaçfio. aolicitamol d6tm profer,ncía
Secrétá.rio· - J, B. C as te j on
i ua~e:;u por meio de cbecue ou ..-ale postal. tmitidoa a favor d.o Branco.
'fea~ourtiro d.o Departamento d~ lmprenaa l'faci"oual.
Secretário
Francisco Soares M ...
- Os.•aplemeatoa h ediç6c' d&a órg1os oftciaJs aerlo lorMcillos ruda.
Reuni es
Quartas-feiras, à.s 16
••• au! ~antes sOm onto JRediaDte srlicit.açio.
horas.
- O cu:no d(' ~tmiro atráudo url acresct4o do Cr$ O.ta e. yor
De Mudança da Capital
exerci elo d1'!corrido cobrar-se-lo malt Cr$ 0.50 .
I
Coimbra Bueno - Presidente.
Paulo pernandes - Vice-Pre:;;irllln•

J:z\triH

axuriOI'

................. .

Legislação Social

Segurança Nacional

te.

· Attilio Vivacqua - RelatQl',
Lima Teixeira - Presidente.
Onofre Gomes - Presidente
Alberto Pasqualini.
U<..hon Miider - Vice-Pre.side!lte.
Lino de Maws.
Caiado de castro ViCe-Pre"si· Secretário - Aroldo Moreira.
Gutlhenr:.e Malaq\üaS.
tente
Reuniões - Quintas-feira.s.
João Arn.:oa
Ari Viana·
Lino de M •. tos. ('}
H.uv Ca!·neno
De Estudo da aplicação do emLino de Mattos <•)
S'ba~tiflo Archer.
préstimo. contraído pelo Era·
:\fagalhães Barata <.. )
(•) Substituído pelo Sr. Regi!laldo
sil no Expor! and lmport
S~·lvio çui·vo (*H) ·
··ernande ..
Secretàno
Pedro de Can·arhcBank.
Tarcísio . de Miranda
.\1üller
Mathias
Olympio - PresJdente. '
Reuniões - Quintas-feiras, às 1t
t:) Substituído pelD Sr. Ant.õnio
Maynard Gomes.
Vice-Pre.Bidende Barro5
r.ora.s.
'
1<!.
(u) Sub.stittudo pelo Sr. Walilyr
Mendonça Clark - Relator,
Relações Exteriores
Bouhid
Daniel Krieger.
Paulo Fernandes.
(** *)
Substituído pelo Sr. Mario
Qeorgino Aveilno - Presidente.
Secretário - Miécio dru Santos An
Motta
Bernardes Filho - Vice-Presidente
Grade.
Secretário Romilda Duarte
Gilberto Marinho.
De Revisão ifo eódigo
Reuniões Quintas.-fetras, 1às 16
Lourival Fontes.
de Processo Civil
Ruy Palmeira.
Moura And!'ade.
Comissão
Mista
dé
Reforma
João Villasbôos - Presidente.
Mathias Olympio.
Georgino Avelino - ViCe-Presidente.
Eleilorâl
·
João Vilia~bóas
Attilio Viva~qua - Relator.
BenedJCtD Vallaàare!.
Alberto PasqU13.lini.
Senador Cunha M~llo"
Presisecretáno- J.B. castejon Branco
H ltor Medeiros.
dente.
Reuniões - Quintas-feiras.
Reuniã€s - Quartas~!eiras
Senador Rui palmeira - Vice-PreDe Reforma Agrál'ia
sidente.
Saúde· Pública
Deputado Ulysses Guimarães
Ruy Palmeira - Presidente.
1 - Sylv1o Curvo - Presidentt.
Paulo pernandes - Vice-Pres1den•
'.l- VJV?.lcto ·Lima
Vice-?resl· Relator.
dent.e.

3
Gutlherme Malaquias.
Juho L'2ite - Presidente.
4 - Leonidas Melo. c•1
Sebastião Archer Vice-h.·e
5 - Ped'm Ludovico. c•*)
sidente.
1'1 suti~titmuo interinamente pelo
3 - Alõ Guimarã.es.
~enador Mendonça Clark.
4 - João Villasbôa.'i.
I) Saulo Ramos. 1•)
c • •) Subs:ituido lnterinametne pelo
, •• Sub.stitutdo, interinamente, ~P:lc Sensdor Costa Pereira.
Senador M(}uráo .Vieira.
Secretário
Cecilia de Rezende
Secretário - Cecilia de Rezende Martins.
M~rtins.
Reuniões
Quintas-teifa.s, às 15
Reuniões - TêrçM-feiras. AS 15 hGhtJraa.
raa.
1 !a -

Senador Cunha Mello
Presi:ente.
Senador A\varo Adolfo - Vice-?re~
sidente. c • 1
Senadores Guilherme Malaqulas e
~rge-nnro
F'i'!ue1redo - Relatores.
Senador Ezechlas da Rocha. t • •)
Senador Kergmaldo Cavalcanti.
Senador Pedro Lurtov!co. 1'" • • ,
~ * 1 5-u.'oStituldo pt'lo Sr. Ruy Car·
ne1ro.
~
·
( • • 1
Substituf<io pelo Sr, Attmo
Vivacqua.
1
t • ** J sub.stituido p::lo Sr, Sá Jj ..
naco.
Secretário - R'"llllildo Gurgel.
Reuniões - Quintas-feiras, às- 16
horas.
·

Senadores:
Attilio Vivacqua,
Lucia Bittencour•
Filinto Müller,
Alõ GuirnarãeF

Deputados:

E!·nani Sátiro.
ColombO de Souza.
Oliveira Brito.
Pereira Filho.
Raimundo .Brito.
Seerett.rio: M:ariHa PL"lt.O Amando.

te.

Comissão de Reforma
Constitucional
cunha Mello - Presidente.
Alv:irlt Adolpho - Vice-Presidente,
Kerginaldo Cavalcanti - Relator.
Apolonio Salle.s.
Benedito Va.Iadares.
GU'oetro Marinho.
Lourival Font-es.
Lima Teixeira.
Ar2"emiro F~gueireav.
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Ruy Palmeha.
Attilio Vivacqua
Armando Cámar.

Lucia Bittencourt.
Jarbas Maranhão.
Carlos Lindemberg.
Dan:el Krieger.
·

de oradores p·a,·a a
92: Sessão, em 1-9-55

lns~rição
1;0

Senador Gilberto Marinho.

-

2.a 3.G 4.0
0
5. -

Senador Coimbra Bueno.
S~nador
-

Othon Ma der.
Senador Attilio Vivarqua.
Senador Cesar vergueiro.

!iôbre a mesa para recebimento d2 emendas
Projete de Lei da Cc1mara mí-

mero 161, iW 1955. que e;:tima a
Receita e fixa a Despesa da União
para o exercicio de 1956.

Nos dias~ 8 e 9 ·de setembro.
Anexo 4 - Subanexo 4.17- 1\Unistério da .Marinha.
Nos dia.<;: 8 9 e 12 de setembro.
Anexo 4 - Subanexo 4.18 - Mitlistêrío das Relações Exteriores.

Ata das Comissões

Nada mais havendo a tratãr, o Senhor Presidente encerra a reuniáo ás
Jezessete horas. E eu, Julieta Ribeiro
jos Santos, secretàrio, lavrei a pre:oente ata que, depois de aprovada
>erã assínada pelo Sr. Presidente.

Sôbre a mesa para recebimento de emendas
Projeto de Lei da Câmara mímero 151. de l~·fi5, que estima a
Jleceita e fixa a Despesa da Unido
para o exercício de· 1956.

No dia 9 de setembro.
Anexo 4 ~ Subanexo 4.11- Ministério da Marinha.
Nos dias: 9 e 12 de setembro.
Anexo 4 - Subanexo 4.18 - Ministério das Relações Exteriores.

Inscrições de oradores para a
97.' Sessão, em .• 9-9 ·55
o -

2. o
3. o

-

Seng,dor Gilberto Ma1·inho.
Senador Mendonça Clark.
Senador Lima Teixeira.

ATA DA 96Y SESSÃO DA 1!
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA. DA · 3Y LEG!SL/1TlJRA. t:M 8 DE SETEMBRO
DE 1955.

cio B~tencourt, para imediato encaminhamento a essa Casa do Congresso.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a os protestos da minha alta estima e distinta cuns:deração. - Jose Maria Wittacher.
Do Sccretâr!o. do Gabinete Civil
da ~l'esidência da' República, nos- s~
guintes têrmos:
P.~qto .. 326-55.
I1ef. PR 23.307-55.
3enhor ·1." Secretário:
·1 cnho a honra de encaminhar a
V•lSSa Excelência, em anexo, as mfor!ll::J.ções prestadas pela _companhia
Vale do Rio Doce S. A., relativ.as a
requer·imento do senhor senador Carlos Lindcmberg.
Aproveito a oportunidade para reno·:ar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estíma e distinm consideração. - Jose Monteiro de
C 1st r o. Chefe do Gabinete Civil da
?r~;eidência da República.
Rio de Janeiro, 22 de agôsto de 1955.
t?. E. 2L3-55.
2enhor Chefe do Gabinete:
renho a honra de acusar o recebi
:1Pnto do oficio de 9 do corrente, com
D qual V. Exa. me tnmsmite o oficw
c~ c:~ Senhoi· 1. o Secretário do Senado
F2deral, r.elativo a requerimento do
Senhor Senador Carla~ Lindemberg e
me solicita a remessa. das informa·:õ•·s Que a matéria requer.

Restituindo a Vossa Excelência o
. ofício em referência, dou a seguir a~
?RESIDltNCIA
DO
SR.
GOMES
DE
ryo~IISSAO DE SERV~IO PúBLICO
mfornwções que, sôbre o -assuuto, comOLIVEIRA
CIVIL- lP REU?-J'!,-;.Q EM 2 DE
oe' rm a esta Presidência:
SETEMBRO :CE 1955
A Companhia Vale do Rio Doce reAs 14 hot?.s e 30 minutos acham-se
cet·eu do senha!' Get1eral Juarez Tà·~resentes os Srs. Senadores:
ki quinze horas do dia 2 de setem- · Vivaldo J,ima - lriourão Vieira rota então Cl1efe da Casa Militar da
bro do ano de mil novecentos e cin- Cunha Mello - Prisco dos santos - Presidência da República, o ofício núqüenta e cinco, em sala do Senado,
P:ero 329, de "1.2 de no\'embro de 1954,
reunc-:o:·e a Comissão de Serviço Pú· 4.l/redo Duailibe - Pú.blin de Mello ~:e<·umendando em no'11e do Excelenblic<l Civil, so)) a presidência do S<e- - Mendonca Clarck - Onofre Go- tís. . imo Senhor Presidente da R.epúnhor Prisco dos Santos, presentes os mes - Paisijal Barroso - Fernan- ,_,!ica, que a Campanhia exanünas.se
Senho~·es Ke~·ginaidO Cavalcan~i. Vi- des Tâvora - Kerginaldo Cavalcanti
'·a conveniência .e possibilidade da
Georqfno Avelino - Ruy C!!rneiro
valdo Lima, Ne\'ES da Rocha, Heitor
mud:mça ·dessa Companhia para
1\Iedefros e A!'i Viana. deixando de - Freitas Cm·alcanli · - Júlio l_,eite
Vitória, It?.bira ou outro ponto
- Mm;nard GomP.s · - Lourival li'oncomparecer o Sr. Armando Câmara.
julgado mais indicado que o DLsE lid:1 e sem alteração aprovada a tes _·Neves da Roc1w - Lima Teitrito Federal''.
"r'ei1 a - Arí Viana ~ Paulo Fernanata da reunião anterior.
Con1 o ofício P. E. 598-54, de 30 de
O Sr. Presidente distribue ao Se- des - Caiado de Castro - Gir'Jerto
1.?:-~mbro de 1954, a Companhia diriBenedito Val~dares
nhor Neves ·da Rocha, o Projeto de Jlfarinho
Lei d~. Câmat·a n.o 376, de 1952, -1ue Dominoos Velasco - Coimbra Bueno :;t~~-se ao Excelentissimo Senhor PredLspõe sõb:·e a acumulação 'de cargos - Coifa Pereira - Mario Motta - ..:idente da República, depois de ouvipüblicvs e ao Sl'. Ari Viana, o Pro- Gomes de Oliveira - Albert-o Pasqua- rio.s Diretores. Superintendente Geral
Suoerintender:tes dos Departamento.<'
jeto de Lei da Câmara n. 0 186,. de lini - Dai"liel Krier;er - (30).
d:"f,!; Minas e da E:>trada c Chefes de
1954, que faculta, para efeito de apoSe r v iço, n.anifestando-se contrária
.sentadoria, a contagem do tempo de
O SR. PRESIDENTE:
itq'..!ela medida. pelos mo'tivos al{ exserviço de qualquer atividade p~·ofi.s
sional exercida.
A liSta de presença acusa o com- !)Cstos e resumidOs nas conclusões da• O Sr. Heitor Medeiros relator do 'Jatecimento de 30 Srs. Senadores. qunJa informação que vão abaixo
PrQjeto de Lei da Câmara n. o 142, de HD.vendo número legal, está aberta transcritas:
1955, que renoya pelo prazo :'.:e dois n.. sessão.
A A p:·esente organizaç.ío da
anos o concucso para o ·preenchimenc.1mpanhia, com a consequente locaVai ser lida a ata.
to do r.argo de oficial de 'justiça do
iiz~ção dos seus ôrgãos de direção e
Distrito Fedetal, lê seu parecer favo:le execução, sati.sf~z, plnamente, ofeO SR. MARIO MOTTA:
rável. Submetido a rotos é o mesmo
,.~rtndo resultados ptáticos compro0
Servindo,
de
2.
Secretário,
provados;
l'C)eitaflo pela Comissão, sendo designado o Sr. Kerginaldo Cavalcanti cede a leitura da ata _da sessfio anB ·- Desde 1946, data da reforma
~etior.
que.
posta
em
diSCU."-".:>n.
é·
para redigir o vencido.
2stt~tutária determinada pelo Govêrno
-'em
debate
aprovada.
O ?r. Ari Viana, oferece parece1
d0. então, já providenciou a compafavqrave! a emenda n. 0 5, oferecida
nhia a n~cessária descentralizaçjo d·::s
ao P!·ojetD de Lei da Câmara n. o 6,
~"us sen'Icos· e
O SR. !.' SUPLENTE:
de 195.f, que efetiYa nos caroos de teC - MUd~t neste rnàmento a séd('
Srvindo de t.• Secretário, !é 0 ·Ja .Companhi.a para o interior do pais.
soureiro-auxiliar os ocupant;s de che:
fe de serviço da caixa e fiel d€ tesou- ·'eguinte:
s2na contranar o sentido natural da
reiro do Instituto de Aposéntadorias e
Expediente
sua expnn.sf:.o e desem,olrimento. sew
Pensões dos Industriários. A cOmisqu:~lquer vantegem, salvo melhor juisão aprova o parecer.
lO, para suas atividades. Ef:sa medi·
Mensagens:
Na discussão do parecer à emenda
da Parece pouco justificável no moDr Sr. Presidenl-e da Re9Ublica. rm.nto em Qlle a. situação da Compan. o 1_-0 oferecida aO Projet<J de Lei
?a Camzra r:-. 0 201, de 1952, que provê sob n.o 271, de 1-9-55, restituindo ntua
se apresenta, econômica .e finanquanto [lO dlsposto no § 31, 2.a pa:-te autôcrrafos do Projeto de Decreto ce]<am~nte, como das mais brilhando art. 141 da Constituição Federal, Leú;lativo .n." 53, de 1955. já sancio- trs
de que é relator o Sr. KerO'inaldo Ca- nado; e n. 0 27'2, çle 5-9-55. acusando
AquC'la.s conclusões, foi acrcscentavalcanti, surgem dúvidas c ouanto à ··ecebimento das de ns. 234, e 255, de d(]:
constitucionalidade da referida f"nen- 26-8-55. dsta Casa do Congresso.
Caso. porém, .iulgue o Govêrno neda, pois estabelecendo obrigações· para
Oficios:
"t:.s.:-ário determinar a mudança para
Do Sr. Ministro da Fazenda, nos
membros .do Poder Legislativo é da
fóra desta Capital, em consequênci::J
com~etênc1a exclusiva . do Congre.s.so, 'eguintes têrmos:
do Qlie os Diretores e funcionários. orfl
Aviso n. 0 579 - em 5-9-55.
ex-v~ ~o art. 40 da Constituição da
no Rio, se deslocariam para o interior
R:epubhca legislar. não estando suborSenhor 1.0 Secretário:
dt.na~a à sanção do Presidente cta ReTenho a honra de comunicar a V. do !laís. devem ser consideradas aF
publtca. Por isso o Senhor NeYes da 8x.a que este Ministério está envian- ~r:ncipais cidades localizadas na Z.on~
Rocha propõe, e a Comissão aceita do esforços no sentido de serem tll- de. operação e influência da compaseja ouvida a Comissão de Constitui~ timados os esclarecimentos a que se nh:a. Essas cidades s'n as seguintes·
v.itót·ia, Governador Valadares, Itação e Justiça sob êsSe aspecto especí- refere o Requerimento n.0
166, ~e
fico.
19fl5. da au~orla do Sr. S~nador Lu- bl:o. ou Belo Horizonte. Dessas, a

mais conveniente, seria Belo

Horizan~

te-, pelo.s segumtes mouvo.s que p..t;:;.sa:11')8 a enumerar:
~) está fóra das duas sédes prin.::ip::tis de operação da Companhia
(ltAbira, séde. dei Depn.rtamentu das
ATinas; V1tôria, séde do Depart'lmenco da Estrada e Pórt.o de emo<ttque
:lo minério);
bl se1'i1 o futuro ponto termma
C::a Estrada de FeiTo Vitória a :\tiina1
lO Congresso já aprovou a verba par~
.;o~Jtinuação dos trabalhos de cons~l"lÇão da ligação ferroviária ItablraBelo H:tizonte, que paEstt a ser um
prolongamento da :Estrada de Ferro
!Jtória a MinasJ ;
c] é a capital de Minas Gerai!>, Esta•1o onde se encontra a maior zona
de influência da Companhia Vale do
R:(l· Doce;
à) é uma cidade que comporta a
ín~taiaçã.o dos Diretores e funcconari('s, com as respectivas familia.:,;
e) como séd·c do Govêrno do Es ado
Je Minas Gerais, possui recursos mC:J•nparáveJmente maiores qUe VJtoJ 1a..
rtahira, ou GO\'ernador Valadares·
f J está ligada ao Rio de Janeiro
JCl' estrada de feno, estrada d.e rodasem e numerosas hnhas regulares
de aYiação;
'}l terá comunicações fáceis e dit·eLas com Itabira. e Vitôria, seja por
lig-iição fenoviária, seja por via aerea.
B::lo Horizonte-Vitória e Belo Hon.:onte-lt::tbira.
A 15 de março de 1955. enviou~nos
o Major Cassio. de Paula Freitas, Ad~
junto do Gabinete Militar, o ofic1o de
·,m, capeando a informação 21-C tco ..
püt anexal, do Senhor General Jua ...
rez Tâ\'Ora, fazendo comentários em
contradita às considerações désse nosso ofício e terminando pelo scgumte parecer:
1 ~ Discordamos r..~s conclusões da.
exposição apexa, pois n:io acreditamos que "mudar neste momentQ a
sede da Companhia para o intenor
do país, seria contrariar o sentido nalural da sua expansão e dt!senvolvimr:nto, sem qualquer vantagem. sal ..
vo melhor juízo, para as suas atJVlda ...
:~s". Somos de opinião que a CVRD
só ~el'á a 1ucra1· se seus principals ór~ãr.n, administrativos estiverem em estreito contáto com os se\ís grandes
('8ntros de atividades: minas e e.'itrada.
2 Além do benefício d::t descen ...
lrnlização administrativa que essa mutl.ança da séde acarretará, não será
d:;-mais ncentuar que tal transferên::ia diminuirá M solicitaçõe.c:; ·que os
componentes do atual Escritório Cen ...
~ral recebam para atividades e.stranh'1S à Cia., pa.s.sando dêsse modo a.
decUcar-lhe integral atenção.
3 - Quanto à nova séde da CVRD
wmos de parecer que HabiTa é B:!lo
a~-.rizonte 1·enunem as condições ne~·es.c;.árias.

A seleção de um dêsses centros deverá ser objeto de uma inspecão local
a <>er feHa com mgênci:1, visando ~
de·erminar a existência de:
a)_ ~·acilidades de comunicaçõe3 te ...
legraflca.s e telefônicas.
b) possibilidades de ligações râoi·
das com os gTandes centros comerciais
e dife:;entes departBmentos d.a CVRD.
c) po.ssibilid:J.de de acomodação $;;t ...
tisfatória de Diretores e demais fun·
cionários da Cia. -: (as.) Gen. Jua~·ez;
Tãvora.
Cumpt:indo dt>'.erminações do Exm'1.
~r. Prestdf'nte àa República, transmitidas por intermédio do 3enhor Chefe
do Gabinete lvlilitar, a Companlh'l
c~meçou, desde logo, a tomar as m~
dtdas recomendadas, do que deu conta
a. S: Ex)a· pelo ofício P-E 232-55, Cllja.
c9p1a envia~o-"' anexa, achando, po.
rem, n~ce~S.l~.lo destacar alguns de
seus pnncrpa1s trechos:
''Tendo recebido, por intermêdio do
Sr. General de Divisão José Bina Ml'l..chado. M.D. Chefe do Gabinete MUi ..
tar da Presidência da Repúblic~ f
recomendação de v. Ex.a, no scnÚf
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de serem apressadas as providências
beces.sárias à mudança da séde adm.Jlistrativa da C:~mpanhia Vale ,lo Rit
Doe?, contorme o ·que determina c
art. 2- 0 dos seus Estatutos, convocáJnos Uesde logo uma reunião da Dir~
torla d.a ·Companhia, à qual demos
conhecimento das ordens emanad:l.'
d€ssa Presidência.
A Diretoria, tendo já realizaria ;•ários trabalhos, alguns ô.e hnpar:ância
at"ím de possibilitar, no menor· espa·
ço de tempú possível, essa mudanç..l.
nrhou. de tôda a conveniência fó.<;sr>
1eita a v. Ex.a. uma recapitulação .iat
diversas medidas que começou a :o:mar tão logo foi recebido o ofíc.o.o
n. 0 29, de 15 d.e março de 1955, encaminhando a informação 21-C, prest.a.da peJo Sr. General de Divisão Juarez
Távora .c aprovada por v. Ex. 11 •
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vale do Rio Doce, mesmo em caráter
oroylSório, poderia provocar, como dt
fatü pl'ovocou, profundo descontenta·
_nento, não sOmente à população d€
•• abira, como ainda às de outras cijades, tais como Governador Valada_·es e Vitór.ia, cidades essas que par·
~icipam de grande par.te das ativijajes operr..c::ona.!s d.a Companl.!a.
Assim, considerando ru,. conclu.sõC'!
jo pare{!er do Generai Távora, jú
:nencionzdo. e considerando, também
a incom•eniência da localização d<
oede em Belo Horizonte, pelos motivo.•
acima apontados, iniciou a Campa·
nhia as provi::iência.s julgadas imprescindíveis p?.ra p1·eparar a cidade tü
Ita bira a "'"im d.e poder receber m
.serviços de que se compõe a SEde d~
Companhia e as famílias dos funcio·
árias que serão transferidos:
Das providências aut.arizadas pela
A fim de realizar a inspeção rec'.lmendada acima, foi o!·ganízada um:1. Diretoria, algumas já estão em fran·
comissão composta dos Diretores srs. C:::> andame::1to:
Eng. 0 Delecarliense de Alencar Ar<J~
a) serviço de "Abastecimento e Tra·
.ripe, Cel. Orlando da Fons::>ca Ran~
tamento Dúgua
·
gel, Eng.o Oscar de Olh•eira e Jo::~.
A Compar:ihia assinou oontl'~to com
GUim $. F. Bocayuva, sob a presidência do signatário. Essa comissão" pa"!'- o SESP e a Prefeitura de Itabira, :m
t.iu do Rio de Janeiro no dia 24 :ie 22 de junho, para a execução' da!:
ID'3.!'ÇO últimO, tendo programado, além obras do Serviço de Abasteciment.o t
.da inspeção local a Itabira e Be1o Tratamento Dâgua para a cidade dt
Horizonte, uma visita a~ instalaçõ:os Itabira, e que se:rão totalmente c~
da Cia. Belga Mineira, em Monlevadf' r.eadas pela Vale do Rio Doce.- Ac
recomendadas como sendo das mai.' ato de assinatura do contrato, realJadiantadas, não só no que diz res- zado no RJO de Janeiro, estiveram
peito ãs ac:>mo1ações. como também presentes, além das Diretores da Gamà organização s~cial do séu operaria- panhia e dos representantes do SESP
tio, técnicos e demais funcionáric.f os Senhores:
Vi:rgilino Quintão, Prefeito da Ci~
p"aduados.
.
·
Os resultados dessa viagem de ins- da de;
D:-. Helio Pimenta Guimm·ães, Pre·
peção estão -registrados em at.a do::
reunião da Diretoria realizada no di<~ sidente da Câmara Municipal de ItaV' de abril do corrente ano e cuj~.· bira;
Daniel G;·isolia, vereador e Secreconcluz:õe3 vãó abaixo transcritas:
''Considera]ldo os pontos fo.calizaduf· tário da Câmara Munlcipal de Itano parecer do Sr. Chefe do Gabinete bira~
Luiz de Melo Brandão, ex-Prefeito
-Milital', a Diretoria, uma vez em It:apira, exammou as condições locais ::Ie Itabira:
Caio Martins da Costa, Jnspetm
tendo c-ancluido ser impossível a Ioca.Jiz.ação imediata da séde da Comna- Escolar e Vice-Presidente da Socienhia naquela cijade, pelos seguintt'.' 1ade Amigos de Itabira.
motivos:
de Ta:ris Aéreos Bel(
m não dispõe a Companh\'3., elt' - b) SertJiçJ
Horizcnte-Jtabira
Itabira, de :prédíÓ capaz de Atend~1
Com a iJUda fmr~nceira da Compaà- n2cessidades de instalação dos e.~
critório.s da Administração, -:;end; nhia, foi inaugurada a linha aére?.
mesmo d?> notar que o e.scritõrio• .'I · ··egular entre Itabira e B::lo Horizorite
Ikl)art3mento das Minas està' inst1. com p2que::1os a\·iões de 3 passageiros
lado, p~ecàriamente, em prédio d realizando duas \'Ül.gens semanai..<> r- P.
título experimental.
madeira;
b) a Companhia não dispõe de r.ac) Estudo~ e Urbani-zação
~"Jas onde pudesse nc.J:nodar Di:"'t:'lre.~
e funcionários. e a. própria cida:le nãf"
A Companhia 1ez um oonvite ao
ofe-rece "as co!"l:iirões impresc:1~díveü urbanista Lucia C.Jsta para realizar o:-:studos
de u:rbnnização da cidade, !na essa acomodaçãp:
c) a cidaje de ltab:ra não ofer-ece, cluindo as mstalaçõ2s da Companhin
:tinda. qualr.uer fs.cilida::J.e de comu-· para fixar os locai!,; onde deverão se1
nicarf.o telegráfica ou telefônica, ntm construídas as casas residenciais, es:p~.sibilià.ad~s de ligações ráoidas com ::olas, hosp:taJ. etc,
Infelizmente, (
os grandes centros comerciais e ·ii- Sr. Lucio Costa decÍinou do convite
ff'rentes depa1iamentos da CVRD. estando a Companhia à procura de
()<;, funciOnários, técnicos e operáriv.~ uma autorida::ie no assunto, a íim de
da Cnn1l)anhia, atualment~ lacalizaà'l.: .J.Zér novo convite.
-em Itabira estão mal acomodados
d) Usina elétrica
não cont.ando com ,o;erviço perfeito d"'
aba.st"cimento u·á~ua ou de escrótos''
A Companhia já adquiriu o equipnA yista dessa c::~nclusão a que foi mento para instalação de uma nov <1
1eva:"la a Diretoria, em virtude dr usina elétn~a, destinada a prover a~
r..rtudos e observ8ções própl'Ül.S, assim necessidades do Departamento d.as Ml·
como de seus técnicos e chefes àl' nss, de fórma a liberar, em benefício
terviço, julgou nec::ssárk. estq.be!ecer do reste. da população, a energia for·
um rl.~..senvolvido programa de obras y_ecida pelo ·Estado.
vimndo não sOmente tornar aE cone) Casas para a Diretoria e Escridições de vida de seus -.!:f'rvidores ma i: tório para a Administração, que já
confortáveis, faci.lit~ndo, dês.se mod'J estão sendo projetadas.
n ma fi~acão no local de trabaJh,J.
Com referência às despesas necessácomo ainda· estender êsEe ·confôrto 3 rias para a transferência da .séde ;Jn,
laborio~a nopula';'ác da clàade de Ita- C:ompanhia para a cidade de Itabira
bira, conforme foi reconh"cido p01 tenho a informar a , Vossa Excelên~.a
todos ser de interesse e _'iustlça.
que montarão a Cr$ 86.3QO.OOO,OO con·
A cor.1pleta execução dés.se amplc ~orme relaçãv anexa.
Quanto à pergunta do ilustre Sena:prog-rama de obras a ser realizado ~ln
dor
pelo
Estado
do
Espirito
Sánto
Jtabira,, forçou entretant<l a· decisão
de ser submetida ao Exmo. Sr. Pre- sôbre quem custeará essas despesas sidente da Repúhlica o .llano cte Um? se o Govêrno ou se a Companhia com
murJança pr~vi-sória da ~ede da Com seus próprios recursos - tenho a in:panhia para Eelo Horizont~. até ~ue formar que .o .assu.1to ainda não to!
fossem concluida.s as obras a provi- submetido ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República para a nece~·
-tU'ncias programadas.
Verificou-se, porém, logo depois, q~c sária deliberad'io.
a 1oca1izacão da sede da Companh'P -RelQ.tivamenie à pergunta con~tantc
em Belo Horiz~mte, fóra, portanto, do do item d) do requerimento do senh~1·
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senador Carlos Lindenberg, en\•olvf
watéria alheia à Companhia Vale jo
Rio Doce S. A.
E...o:sas Senhor Chefe do Gabinete.
:;s infol-maçõ;;s que cabem a esta presidência, em nsposta no oficio de .J.
Ex.n, d.atado de 9 do corrente. comi:1UO, porém, ao inteiro dispõr de V.

F.x.a para prestar quaisquer outros esclarecimentos que julgue nece&-ários
:::-ôbre o assunto.
Aproveito a oportunidade para reilerar a v. Ex.a QS protesü;s rl.o meu
e!evado apréço. Comp. Vale ôo
Tiio Doce s. A. ~ Francisco de Sá
LEssa, Presidente.

E:iTIMATIVA DAS DESPESAS COM A TRANSFER~NCIA DA SEDE
DA CVRD. S/A PARA ITABIRA

Número

1

I

1

I Import-ância.
I

Dt:.scrlmin~ção

I

i
·i
Adicionai de

J

I <To:al por
J'·
•

_____ .
Cr$

25';,~

I
pela tranferéncia do pessoali

ano) ......... -~·······-·····~·····!

I

,

a. fit~u. 0\..!{1,00

2

Ajuda de Custo ao pe~on.l_ {2 meses) , •• , , ......

2.400.000,00

3

) Transporte de 500 p€,c:.soas a Cr$ 400,00 cada ..

• 200.001),00

de bagagem ..••...................

200.000,00

4

! Transporte

5

I Trn.ruporte de mó,•eís do escritório Central .

6

7

I

!O
11

<12

13
14
15

100. ooo,co

"I

a:aoo. ooo,oo

Construção . de um edifício para escritório
(2. 200m2 a. CJ"$ 4. ooo,oo:·m2 . " ....... " ..

de duns casas para Diretores I
(300m2 cada a Cr$ 4.000,00/m2)
.......... . J

! Construção

-

8
9

·1

i

39. 000. 000,00

Instalações elétricas, li.gua, calçamento, ·etc.,t
para a área onde serão feitas as construções
dos
f tens ·6, 7 e a ........................ .
.

w.ooo.ooo.oo

l

.

I Ampliação do Hospital existente , .........• _
I

I

2.400.000,00

I

Construção de 130 casa~ para funcionários a)
Cr$ 300.000,00 cada ........................ ,

Ampliação das escolas parn atender aos filhos/
dcs funcionários transferidos ... , .. , . , ••...

I) Servi_ço de abastecimento d'agua

4. 000. OOO,.JO

1

......... ••• 1
\ Serv1ço de Transpo.rte .. ~ ..................... ,_

! Centro telefônico

2. OOll. ~DO,OO

1

9.000.000,CO
4.000.000,00

e redes ............ , ....... ·/

500.000,00

·\ Apa:-elhos telefônicos .................. , •• .... J

100.000,00

I

I
TOTAL ..................................... : ........

!

86. 300.000,00

.
Observações: ...:.. Mu~tas _das p:u-ceJas acima são auto-justificáveis; outras. requerem uma exphcaçao complementar, que passamos a oferecer re'
1 - Am~lia~~? do Hol'ip~tal exísten1_e - ,E' necessária para atender aos
funciOn2.IlOS que serao transfer:-...:.o,., e as pessoas de suas famílias num
total estimado de 500 pessoas:
'
'
2 - E.scol~s - Esta parcela foi i!Jclu ida para tornar ws.sível a instrução
dos ~1lh_os do pessoal, n~ clclo colegial, e, tambêm, para permitir a
an;~llaçae: da~ escclas exlSt~nte,c:, ?Dde são ministrados os cursos pri.;.
mar10 e gmas1al;
3 - As despes::Js acima relacionadas representam os gastos aproximados
que a CVRb S/A terá de fazer, como conseqüênci~ direta da t.raru;ferê.ncía da sede para Itabira.

smmd~mente:

OUTRAS. OBRAS E SERVIÇOS

Cumpre notar, todavia, que haverá,
também. outras vultosas deSpesas, co-

ma conseqüência indireta, dêsse Ato.

como pode ser concluído pelos .dados
abaixo:
a) 300 casns .para ·o pessoaJ do Departamento das Minas -.no Departamento das Minas vem executando, na
medida das possibilidades, o programa de construção de casas para o pessoal que ali trabalha. Presentemente
há um déficit de 300 casas para êsse
pes,s.::~ai. Em tais condições, para atender às justas pretensões que certamente seriam manifestadas no sentido
de não h a ver preterição dêsse pessoal pelo do. ·Rio, a CVRD, S. A.
teria de construir, simultâneamente
as casã.s fnlhmtes, as quais, na ba~f'
de Cr$ 200.000,00 por unidade. mai.o::
21}% para arruamento, iru:talações

elétricas, água, etc.; corresponderiam
an uma despesa ·da ordem de Cr-'
kooo.ooo.oo;
bl Ampliação ·dO campo de a:\'iação
- E' nece.c;sária a ampliação a fim de
permitir o pouso de aviões das unhas comerciais, possibilitando assim
um rápido meio ·de transport~ entr~
Itabira e a capital do País. Essas
obras custarão, aproximadamente, Cr$
10.000. 000,00;
O ServiÇ(l de Esgotos - Depojs
de terminadas as obras do Serviço de
Tratamento e Abastecimento D'agua
serã necessário iniciar as obras flO
Serviço de Esgotos. cujo custo apro ...
:dmado serâ de Cr$ 6.000.000,00.
Armas da República.
Presidência da República.
Gabinete Militar.
Rio de Janeiro, D. F.
392 - Em. 12 de novembro de 1954.:
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Se;üa-fcira 9
Do Chefe do Gabinete Militar.

Ao Diretcr-Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce . .
A:;::;unto~ Mudança das instalações
- Conveniência.
1 .I O Senhor Presidente da Repúblíca incumbiu-me de recomend.ar a
essa Diretoria qu·e examine a conveniência e pos.s.iPHidade .de mudanc2
da sedê dessa Companhia para v·itórb, Itabira ou outro ponto julgado
mais indicado que o Distrito Federal.
2. Tais medidas, conforme desejo
de Sua Excdência, deverão ser consuhst:mciactas em um plano a ser remetido a êste Gabinete' Militar até
3 I de dezembro próximo.
3. Sirvo-me do ensejo para renovar
os protestos do meu aprêço e ccnsi<leração. - General de Divisão JurJrez f!o Nascime.nto Fernandes Távora, Chefe do Gabinete_· Militar.
Cia. Vale do Rio Dôce S. A.

Presidência .
Rio de Jaeniro, 30 de dezembro de

1954.
P.E. 598-54. '.

Senhor Prestdente:
Em ofício n.'l 392, de 12 de
novembro p. passado, o .'General Joarez Távora, em nome de Vossa Excelência. recomenda à cOmoanhi:l vaIe do .Rio úõce que exa~1irie.
"a conveniência e possibilidade da
mudança dessa Companhia para
Vitória, Itabira ou outro ponto
juh'q'lr-, maic; indicad·.J que o Distrito Federál".
2. Depois de ter sido a assunto cuidadosamente ~stúdado. com a audiência dos Diretores, Superintendente
Geral. Suuerint""ndente dos Departamentos das Minas e da Estrada 'e
Chefes. de Serviço, pôd.e a Diretoria
emitir o seu pnrecer, cujas conclusões
estão suCstanciadas nos itens a seguir
mencionados: ,
.
3. No inicio das operações da Compn.nhi_a, julgou a sua direção conveniente centrali_znr as suas operações
por meio da gestão dos Departamentos pe~os srus próprios Diretores Tal
l!listema não proporcionou os resultados espet·ados e, verificado o insucesso
da dtreção Jas operações re;iomüs cta
Com9anhia. por elementos da Dlretot"h, mandou o Govêrno Federal, em
1946, que se estudasse uma reforma
de fundo. Pm busca do sistema adminfstrntivo mais cansentàneo com as
peculi<lres condiçõe>; oferecidas pela
Cia. V::~le do Rio Dõce.
A reforma realizada teve por esCÔ90 pdncinal a descentralização dos
órg-ãos de rleliberacão e de execuç.2o,
situando cada um dêles nas zonas onde m>"lha·r nudesse desenvolver~se a
nção dos mesmos.
4 - De fato, o Regimento Interno,
aprovado pela Diretoria a 14 de novembro de 19'i0, alguns· meses após a
vota.ç.ão dos Estatutos,. regulamentou
de tal forma o funcionamento dOS
órgãos regionais de execução de serviços. que tôda·s as operações de extração do minério, de transpotre na estrada d,~ ferro e de obra.s em geral.
passaram a ser executadas com a
maior efi~iência, sendo-lhes facultada
plena autonomia: para todos os atos
que necPssitem de decisão imediata.
5 - Devemos acrescentar que, segundo informações constante.s dos·
nossos arqivos. verifica-se, ainda, que
em fevereiro de 1943, o então Pre~
sidetne da Cia. Vale do Rio Dõce
resolveu iniciar a mudança da sede
da Companhia para Belo Horizonte.
deixandn no Rio sOmente um escritõrio de;;tinado a compràs de material
e vendas de ·minério. Em novembro
dar;tfele me"-1""!10 at1o. oorém. (oí "eríficada n inconveniência da loca'"ação
da Rede fera do Rio de Janeiro. voltando l'ntão os .snviços administrativos para a Capit-al áa República.
.1 -

órgão.~

Reqionais -

(Seção 11)
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Departamentos

a) Os Departamentos da Estrada
e da.._, Minns. sediadas, ,respectivamente, em Vitória e Itabira, mantétn ligação· permanente com o Escritório
Central, por intermédio da Superin-

tendência Geral, à. qual estão diretametne subordinados.
b) As atribuiçõ8s de cada um dêsses
órgãos foram diScriminadas ·pelo Regimento Interno, de modo a poderem
ser tomadas, co ma maior presteza
possível, tôdas as prov1dências requeridas para o funcionamento de um~
organização do vulto comercial e industrial da Vale do Rio Dôce.
cl Aos Euperintedente:; dos Departamentos foi dada a necessária autonomia pm·a que f;Ua ação se possa
desenvolver no ritmo imprescindível a
execuçéo d~ prog-rama traçad-. pela
Diretoria.
7 Os trabalhos realizados por
êsses Dcnartamentos vão mencionados, em ·linhas gerais, a seguir:
I - De]Jartame.nto da E~lrada
Com a incorporação d~ Estrada de

Ferro Vitórià a Minas à Companhia
Vale do Rio Dôce, sofreu aquela Estrada uma completa remryd2Iaçâo, imposta pela n:oce:~sidade .do transporte
mais econômico de vulto~a tonelagem
de minêrio de ferro e de outras mercadorias. A tenacidade com aue oo
técnicos da Vitória a Minas atr:<caram
e resolveram os problemas de sua remodelRcão, r-stá ho'e patrpte:~da. Mo
dificando em planta e em per;fil um
ttaçado penoso, criaram condições
técnicas excepcionais. que pcrmtirão.
atendé a um transnorte de B.OOO.O(}C
de. toneladas nor ano
O reflexo dêsses e de cutros importantes melhoramentos na expansão
dos trampotres da Estrada e· a economia de sua explÓra~ão está assinal~tdo por índices marcantes de superavits em sÚ<'lS nceitas.
O trahalho realizado pela Estrada
em sua fun~ão p~·ecí'Jua - transportnr - vem situá-la entre as ferrovias
brasileiras de tráfego mais intensa e
entre as rar:lS fe!Tovias nacionais que
vivem em re<.dme de saldo real.
Outro número dümo ·de nota é o
que se refere ao esfÕl'ÇO e caoacidade
de trabalho dos f'mnregados da nossa
Estrada. Assim ê nue, enquanto na
Estrada de- Ferro Vitória a Minas o
número de tonehd::ts quilômetro por
empregado e por ano foi, em 1953,
de 404.001, a Estrada de F·erro Sorocabana - cuja exceletne organização ê sobe.iamente conhecida - aparece em 2. 0 lugar, .com at:enas 96.135
<em 1951, último dado qeu conhecemosl.
:Ê:SS<"S a.karismos demcnstram, de
mnneira il1sofismável, o progre.'iso e
acêrto da administracão da Estrada,
que pôde apresentar, Ímm oerlodo de
anenas 11 anos, tal elevacão no índice de seus resultados e serviços.
· li - Departamento das Minas
~se
deoartamento, localizado em
Itabira, tem a função exclusiva de extrair o minêrio de ferro, transportando-o atê ao ponto de carregamento
nu.c; vagóf>...s da estrada. de ferro.
Enfrentando problemas técnicos de
grande relevância, vem aquele Departamento matnendo em operação econômica e rec·ular as suas cromplexas
instalações de britagem e peneiramenta. com a fabricação de um grande número de. peças sobressalentes antes importadas, bem coni.o realizando,
de acôrdo co mos programas traçados
pela Diretoria, a construção de novas
instalações, entre as quais avulta a
do cabo aé-reo, destinado a baratear a
ptodução do minério. Do progresso
alcanr.;ado pelo Departamento das Min~s falam sugestivamente os números
relativos à produção de minério. QUe
em 1942 foi de apenas 31.253 ton ..
en(Juanto que em 1953 alcançou a
2.017.355 ton.
Escritório Cf"ntraz
Os órgã-os centrais. sediados no R!o
de Janeiro, compreendem. alêm dos
órgãos de administração superi0r Assembléia Geral e Diretoria, IJS s-e~uint-es serviços:
- Superintendência GeraL
- Divisão Admlnis~.rativa.
- Divisão ComerciaL
- Divisã-o Finanr.f'in.l..
Os quatro D.iretor~>.; dn. Go~panhia
acumulam as !un~ões d.e Duetores

das Divisões acima e do Serviço

a~

ral de Compras qu·e, peb RegimenLo

interno e em comequencia de sua importância, íoi destac.-ldO da Divisão
Camercial.
Superintendência Geral - Dirlg~do
per um Superinter~o. <:nte Geral, su..;Jrdin::tC:o · dir-etamente à DiretorL.I.
jJOl"

intemiéci1o da

J.'J

-es: .. encja,

é o

..n·gão qu-e c:mtrola a ex!:::Ução, pelt?s
do programa e d~ll
Je;·açõ85 ua Diretona, exercendo .SU'J.S
,ltjvidades junt:J àqm~tes Depar~an•en
,;::~s em c:Jnst:mtes e reguhr€s via~ens
iê 'inspeção e permanência.· pelo temlO nece3s:1.rio, nos wcais que ~xljll!li
~ua pr-eseri.ça.
9 Os o:·gãos -::eu trais· acima dl.s:l'l.mlnaoos e.:.tão LOca:izados no Rio
J.~ Jan-eiro, como ê Ü11FtScindível, não
.::ó em virtude das relações com os
diversos órgáos go\ ernamentais cit:lcios nv ·item 12, con.w também para
possib.Htar a venda de seu mi.nério
~ a realização de cr;1upras de materiais em condições· mais favorávt:JS,
com resultados econômicos de vur·.J.
Resta, ainda, menci-onar que a locallzaçâo aa Diretona e do Escri;:6no
Central do Rio de J:meiro, penr.ite
.1 neces.sária facilid&..je de contrôle d.os
órgãos regionais. .:JitUados, pela ·sua
::1awreza e atividad~'>. ~~m l)Ontos muito
dis~antes um do outro atabira e Vitória).·
10 Como órgão planejadO!' e
controlador de tôdas us atividarlcs àa
Compni:'Jia, o E.scl·i~órw Central ma!1tém um núnlero redu:J:do de funci~
nários, representandJ apenas 2,ô5~}
:io total da .Companhia, como '>.amIJém com despesas qJ.:.e repr2.st>nt&m
;Omente 6,74% do t~l 1,al da des;p-e.::a
JJ~par~amentos,

anual.

.

11 - E' certo que &e os obj-etivos
ja, companhia se umitassem à extracão do minério de fcrr'J das mi.nas de
ltabira e a~ seu LraP.spcrte até ao
~ôrto de Vitória, os Detnrtamenr~'·.3
. egionais, localizndus em Vitóri:o. e
Habira, bastariam pra atender a
quase tôdas as su-1s n~ce.:osld~'de.:..
:;;endo sL:ficiente manter apenas um
:Jequeno e.scritóno 110 Rio de Jancu·o.
Entretanto, quando a Comt}anhía
Vale do Rio DOce exlr&.i e transporta,
~las jazidas de sua pl'opriedade, o Ul!·
né!'io de ferro conceituado como o
:uelhor do mundo, ela visa a calt>C:lcão ctêss-e minério a preç.c.s compel1.3adores, nos mercact,;s ext.s
ctores nos mercados tstrang-eiros. Do
sucesso dessa opet·a;;ao d~pende :dCa
a vida da Companhia, o que ~ignincs
dizer. a vida dE! numerosa populaç.ão,
intimamente ligada à grande obro;;
que a Companhia \'H!<~ do Rio Doce
v-em realizando na v:t~ta e ube~-runa
região qu-e se e:;;tenje- do litoral ·ou
&;;pirita sant-O ao altiplano central dF·
Minas Gemis. E nüo poclemos d ~jxnr
ie considerar, tam~érr•. o qt:.e relJl·eJenta a exportação d.::. minério cont 11
:mbstancial fonte de ct:visas, parJ. o
atendlmento das nece.lsldades do :paf;:;
no exterior,
·
12 - A fi mde acumpanhar, er~ca·
minhar e facilitar a cxportaçãiJ dfminério e realiza as vu~tosas COi.ttp&~
de materiais, consutlllá% anualm~ntP
pelos Departamento.:; da Estrada df'
Ferro e das Minas, nect>SSáno se t,ama
que os órgãos do Escritório Centra.l
estejam situados junt-o às entid.-tdes
Fed-erais, das quais dependem as nro· ~
vidências necessárias ao encaminlmmento e regularizgção dessas tram:ações. A maioria dc.5Sa.s providénr:tas
só podem se tornar efetivas por meio
de entendimentos diál'ios e p-eRsoa1s
cotn os diversos Departamentos rta
Adminiscrar;ão Federal, ta18 cotuo:
Banco do Brasil <FIBAN, CREDI,
CACEX, SECEX, Consultoria Técntca.
Ca"rteira de Câm!Jio, Administ.raf'ãO
Central), Banco, do Desenvolvim-rálto
EconômiCo, Superintenuência da Moeda e do Crédito. De~)anamento Nacional de Produ~ão Mi.neral, Minist.érins
da Fazenda, do Exterivr e da Viaçãt1
aiém ·ctas relações 1ue a Companhitl
mantém .com a Pr·e~idêncla d.:t R'!~
ç·ública.
Na parte relatbit. a comnns ae
materiais no país, J.~vemos mencionar
que os principais m·!n~;.~d-os Vetlúetlm·e.•

Janeiro e em Slo Paul-o, e, em m~uOT
dc3.la, em Belo Horizonte.
13 - De outro lad.>l tendo se veri ..
ficado ..a partir do ~orr:êço do an.:.J rlG
1953, uma grande retraçãO nJS mercados consumidores e a ot•eda c ms-eQU2nte dos preços do lninér:o, viu·se
a Companhia na cont.ní'ênci1 d-e mo ...
dificar a sua politi-:a d-e vendas.
Até ent5.o, os rept·rsc:rtantes dír~t..,s
das usinas sid-erúqü.\!S P. a::; cOI:retorPs
intermediárics vinhêlm a:J \escrlt{ino
central da Companhifl negoci::.r, e
muitas ~'êzes, di.sp~ibr as cotas dk"ryonív·eis de minério. i\1a~ a partir riaqnela época a situação s~"' alterou r.olf'pl~tamente. fazendo corr. qt~€ a Co~tl
canhi:l vo1tas.s€ as soas vi.<>tDS our!l
os mercados extern•n;, à procura de
novos compradcre~.
Na retração- dos mé't'l:Jdos consumí1ores "jofluiram d€ci:;j~·ament~ fat1Jrrs
:l-e ordem internacional. pr-edom:.nrmdo entre êsses fatm·e:::, a pzr.z lia C.Jréia e o ao.1recimem..o de outras fontes produt-oras. tals como o ChHe.
Peru, MéX~co, Reoú:1lica Dominicana,
V-enezuela. Canadá, Vlléria f'r índia
Tendo à sua dispo:ição um m:üor
núm-ero de abastec~dcres o. conmmtdor tornou-se bastante mais exi~<'~~E':·•
14 - Essas circnnstàncias reclam:tram da Direção da Cnmpanhia uma
ntençüo constante ~~ a obs:-rvacrro
mais cuidadosa das tendêncías rl.O
mercado. a fim de conhecer a sua
c3pacidade d-e aqms!ção, es<:n·-=!Ues,
época de início das vendas. preç 1~,
bem· como espf'cificac{)r<.; e condi\'Üi':S
d9s min~rios o.f-erecidJs em competi~ao no noEm.
Nesc;e sentido. fo:::am reali?:"tdrts, em
'JCUsióes diferentes. vi,tgens à l!..lln>pa
e aos Estado<; Unidos,' !Y.'lo Pre.~üi"'rte
e Diretores da Companhia, alternada..
'Tlente, e pelo Su~r:intendente ::las
Minas.
l!:sse melo de colh!'!r inform'l.cões e
'Uanter contact-as com 0.01 no:::sn~ cll;ntes foi jul~ado o mais conveniente
~ muito menos disner.dwso do aue a
!nst.alaçfio de e'1critóri)s no exter1or.
Dêsses entendimen~cs diretos e ob~etivos resultou um clima favon\vel
ie compreen5ãa e confianca. d-entro
do qual está a rom~xmhia nl-oss<><:!umri.o na nova políticâ de venda dÜ lninérlo, que, s-e·guncto oen:::am;J,s. n...,s
levará, em tempo mais breve d-o aue
~speraramos. à POSlitoilid!'lde õ~ ex')(lrtar anualmente 2. 000.000 d-e to'lf'ladas de minério.
. 15 - Os problem~s da C.omp.anh:g
~em que ser considetT,do.s à luz (la
-::ua natnreza esr:eci."'l e do f11to d-e
'30brir ela uma grande ex~nsão ter··itorial, n-"o exercendo :mas ativ:Oa·
ies es~ecifican:ente em um pont.., ou
"'ona. ~ecão que !l') icngo de uma
•aixa de ~7{) auilõmet ~·os, com difi ..
-:uldad-es inerentes :J cada local !' 11
-:aQ::t ramo de !>U':l r:o:np!exa atividJ.ffe.
EPouanto em Italy;ta, devemo.>J tra·
'ar d-e p:-oblt"m~·:: tér,ni.ccs e adml!)istrativos ligados à rxt~·acão do m~nl} ..
~·io de ferro. e. em tóda a t>xten~ã-a
~oberta n-ela Estr:t::i~ de Ferro VltÓI'ta a !viirn\S, estudar e res-nlv,~r os
"r-oblemas ferrovi8.r1üs, no F..scrHóna
Central do Rio de Jõlr.~eira vemm: Ei·
r.uad0s os problemas comerciais !i~a ..
dos à venda do nun?'"iü, com Sttt1Jt
•·amificac6es oara os país-es compra..
dores, DOis aue, dado o grand-e desf>nvolvimEmto das noss:ls transações no,g
'llercados int~rn?.cirmais. o can1:1.fJ cte
·wã-o comercial çla Gomr-anhia se des1ocot1. em parte, do Brasil para D
.exterior.
Concl!!~5es

A -

A presente organizaçiio da

ComrHmhia,

',.

cali~ação

com

a

C-'}r~auente

/()-

dos seus ór!!fi os de dire~§o
e de execução. sat.i.sfn nlenamente.
oferecendo resul!ad.Js práticos cmnorova:dos:
B - Desde 1945, llata da refónua
""statutária determ!nad'l pelo- Govêrno
1e então. jã providenc~ou a Companhia
a neces.sfiria descentraliz.1.ção
"foo: seu,c: ~rviços; e
C - Muõ:.H n-este mnmento n se-de
d!\ Comuan'tri.o pn.T"l Q interior dG
':la\.s. seria contrariar o sentido n'lttt-"!.1-l da sua exnarsão e d-esen•t(llvírnento. sem qurJlQucr \'antagem, sai\•o
se acham, zw moment-O, no Rio Qe m-elhor juí~, para as sua.s atividades.

,·
··1 ..
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

.Essa medida parece. pouco justificá\·.el g-ou a _Diretoria da citada entid:;de
rio monlento em que a .situação .l1a a respelto da mudança de sua seC:~
Companhia se apresenta, econônur.a para local mais conveniente.
Depois de longa arg·umentação em
E financeiramente, como das maJS
que procura demonstrar a mconv.ebrilhantes.
Caso. porém, julgue o oovêrno n~~ niência da mudança da sede da Cm,
c::essário determinar a mudança aa o parecer anexQ. çonclui atirmando
Companhia para fóra desta Capital, que:
em conseqüência do que os Diretores
•·caso, porém, julgue o govêrn-o nee funcionários, ora no Rio, se des- cessário detern1iriar a mudança da
locariam para o interior do paíS, de- Compllnhia para fora desta' Capital
·vem ser consideradas as principaJS ãevem se!· cansi(eradas as principú~
cidacl~s localizadas na zona de opecidades localizadas na zona de op-eração e mfluência da Companhia. Es- ração e influência da companhia.
t=as cidades são as seguintes: VitóEs~a.s cjdades são as s~guint-rs: ria, Governador Valadares, Itabira ou Vitóri:l, Govemadm ValadareS. ItabiBelo Horizonte. Dessas, a mais cm:- ra ou Belo Horizonte.
Dessas. a
ven.ente, :::e:·ia Belo Hm·izonte. depois mais conven:.€'nte seia Belo Horizonde fê-ita a ligação ferroviária, cm!1 te. depois de feira -a ligação erroviá·
JtJ.b2ra que, por ser a única que reu- ria com !ta bira ., .
ne as necessárias condições, confor-'
III - Apreciação
me abaixo explicado:
'
O parzcer da .CVR.D é fundamena) está fóra das duas sedes printalmente cont!'a a mudança da sede
cipais de ,:,peração da Companhia :'a Cia.
(ItRbi!·a, sede do D?pat":amento' das
Pa:a justificar seu ponto de vista
Minas; Vitória, sede. do D~partamen aliriha Yã.: :os argumentos. principalto da Estrada e Pôrto de emba:·que mente de ordern econôm:ca
Jul'do mi.né;·io);
_ gamos necessário aduzir alguns co·
b) será o futuro ponto terminal r':~. mentários às c-onsiderações do parecer
É,strada de Ferro Vitória e Minas (o :1nexo.
Cong·:es.so já a provou a verba par:l
a) Os itens de 1 a 4 al?enas fac:;mtinu?.cão dos .trabalhos de constru- ;:-em conside!·açóe.<:; de ordem gerBl,
ç,ãc e Hi:=u,.ão fe-:Toviária Itabi:·a-Belo sme entrar no mérito da questão.
.llorizonte. oue oassa a 5er um prolonb) No it::-m 5 informa o parPcer
gam~nto dâ Estrada de Ferro Vitória que em 1943 foi iniciada a mudan-·
$. Mmas);
ca d:~ sede para Belo Horizante. Em
' c1 é a capita1 de Minas Gerais, Es- Í1ov€mbro hquel n:.esmo ano foi ve·
tar:o onde Ee encontra a maior zo:·a · --ificada a incmweniência ela localizadt> influência da Companhia Vale do cãr da sede fora do Ri-o de Janeiro.
· Não encontramos nenhuma razão,
Rifl Doce:
d) P uma cidad2 ,que comporta a argumento ou motivo que justifique
Jnstalação dos Diretm:es e funcioná- ta 1 inconveniência.
rios, com as r€S'J2'Ctivas familias;
c)
Os itens 6. 7 e 8 explicam- o
· e) como sede do Govê:·no do Estafuncionamento dos diferentes órgãoS
do de Minas Gérds, possúi recursos administ:-ativos da C ia .. :o:em mostrar
incomparávelmente maio:es que Vi- a neceSEidade- da permanênc1a :13 Catória, Itabira- ou Governador Vala- oital Fed:?ral dos ó:-g?:ns constituti·:os do Escritório Central.
dar·2s;
' _f) está ligada :10 Rio de Janeiro
d) O argum;:nto ào itf'm 9 de que
po·· estrada de ferro, estrada de ·,·o- .;, imprescindível a Jertnanência no
dagPm e nume!·osas linhas regula;:es d€ Rio dos ó:-<sãos do Escritório Central
'·nfo sô em virtude das relações com
t~viação;
Q! te!·á comunicações fáceis e di- :~s diversos órgão:: goyernamentais. col'€'tas com I:abira e Vitóna, seja mo também para pos.sibilitar a venpor ligação ferroviária, s-eja por via da de seu mjnério ' a realizacão de
aê1·e;:. Belo Horizonte-Vitória e B-elo compras de m.?lteriais em· coridiçée.s
Hori7onte-Itab!ra.
mais favoráveis. com resultBdos eco. Essas, senhor Pres:dente, as intor- nómicos de \·ulto", não é convin·mações 1ue' julgamos _no dever de cente.
Pa!·ece-nos mais ·harmônico.
transmitir a Vossa Excelência. ex- ~ara o fundonam€nto de tão \moor-·Prt>ssando a nossa opinião de for- ~ante. entidaCe. oue a Suoerinfen-:;na since:·a e objet-iva, continuando, dência Geral. a Divisão Administ."a.POrém. ao inteiro dispór de Vossa Ex- tiva e a~ Divis~o Financeira sejam loeelêrcia para quaisquer novos esclarc- cBlizados junto ao Departamento de
cin,ento.s qnf' julgue necessáTios.
Bstrada e ao Departamento das :MiReitero a Vossr. Excelência Os pro- nas.
e) A segunda
parte da argoumen·
te!':tüs do meu elevado re<;;Pt'ito.
Companhia Vale do Rio DoCe S. A. ·::~ção do it·2m 9 é também suceptível
· - ::1) Francisco de Sá L essa Pre-' de dúvidas De fato não nos uBrece
~orreto oue '·a local'zacão da Óireto.sldente.
riB e do· &cri tório Central no Rio de
Taneiro. pe~mite a nEcessária facili(Annas da Reuública)
PRF:S1DltNCIA. DA REPúBLICA
dade de contrôle dos órgãosre~:J.
GUliN,--'J'E MILITAR
nais. situados. por sua natureza e
Rio de J)se!ro, D. F. - Em 15 ttividade.s, em pontos muito distan'e." um do outro (!tabira e ..Vitória)''.
d\ ma··ço de 1955.
·
/) O argumento do item 10, :nforQf. n." 29.
.
Do. r.1aim Adjunto. do Gabinete Mi· mando que a lotação do Escritório
fti.ta-: da ?. R.
. -::nh-al da CVRD mantém ap~nas
Ao Ilm-o. S!'. President-e da Cia. ::!.65':;. dos funcicnários d'.l. Cia., leva-nos ,à conclusão de que não haVr.le do Rio Doce S. A.
Assunto: - Encaminhamento tfaz) •r-e:·á impec'lhoF de p.Tande monta no
>
Incumbiu-me o Exmo. Sr. ·aene- ie.slocflmen+--o dês~e efetivo·.
g) Os itens 12. 12. 13. 14 e 15 proltü Che-fe do GBbineta Militar de
;·-encaminhar a V. S. a cóoifl da .ntr :- cmam salientar a necessidade dos
maçiio núm.:õ'ro 21-C, relativa BO oficio -:!Ontatos ·com ór15·ãos governamentais
P. E. 598, de 30 d-e dezembro de ~ entidades públicas e privadas liga!954.
das ao comérciü de minérios. Somo~
Ap!'oveito a oportunid"lde para re- àe· parecer que os contátos comerciais
n'I'P-aJro a V., S. os prot~stos de estl- "'Oderão .ser estabelecidos satisfatóriama e cons:deracão. - (a) Cássio de mente nela Divisão Comercial ou esPaula Freit!ls. ::\1:ajor Ldjunto do Ga- r:ritório- Comercifll oue ermaneca· no
~me!e :\lrilitar:
_
Rio de Jan~iro._ Os -contatos com órn-ãos g:overnamentais não serão pl'ejuPRESIDI!:NCIA DA REPúBLICA
dicado.s com o deslocamento da sede
lNFOR:MAÇÃC 21-C
da Cia. para o interior .se usad'cs O<:
modernos meiQ~ de comunicação ao alI - R:efe!'kcia
P/E. 59S-54, de 30 de dezembro cance na CVRD.
IV - PARECER:
de 195-t.
1 - Discordamos das conclusões dn
Da Cia. Vale do Rio Doce,
expooicão anexa, pois n:~Q ~creditamos
n - ~posição
O Presid-:nte da CVRD submete à que "mudar neste momento a sede da
conside::-ação .do senhor Presidente da Companhia para o interior· do pas.
Re_pú;b.Jica a.s conclusões a que che- seria contrariar o sentido natural da
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sua expan::;ão e desenvolvimento sem
qualquer vantagem, .salvo melhJdl
ju5zo par r.s suas ativiades. Svmo.~
de opiniào que o CVRD só terá a lucl·ar se seus pl·incipais órgüos a-dministrativos estiverem em e.:;tre1to cemtato com 'os sens centros ã"e ativiua
de: nünas e estrada.
2 - Além do benefcio da descentralização administ~·ativa que e~sa mu·
clança da sede acarretará não seri.
demais acentuar que tal transferência diminuirá as solicitações que o~
componentes do atual Escrilório Central recebam para -'âtividades e.stranhas à C ia. pa.~sando dês se modo a
dedicar-lhe integral atenção.
3 - Quanto à nova seà'e _da CVRL
somos de parecer que Itab!·a e Belc
Honzonte reunem as condições neces
sã rias.
A sele·,;.A:~ de um ctésses centros de\·erá ser obj~to de uma inspeção local, a ser feito com urgência, üsanào
a determinar a existência de:
a) facilidades de comunicações telegráficas e ~eletõnicas. .
_
. .
b) possibilidades de hgaçoes rap!·
das com cs grandes centros comei'cla:s
e diferentes u.e.~_artarnentos à'a CVRD
c) pos:übLidRde de acomodação ~a
tisfatória de Diretoi'eS e demais funcionários da C ia. - Gen. Juarez Tá
1:ora.

Despacho do Senhor Presidente De acôrdo - Jotio Café Filho.
.
Rio de Janeiro 18 de julho de 195:.
P-E 232-55. -..
Exmo. Sr. Presidente:
Tendo recebido, por -intem1i!dio do
Sr. General de Divisão J:Jsé Bina Machado, M. D. Chefe do Gabil.1ete Militar da Presidência da República, a
recomendacão de V. Ex.a no senticlc.
de serem -aor'essada.s as providência~
necessárias à mudança da séde administrativa da Companhia Vale do Rk
Doce, conforme o que determina o ar. tigo 2. o dos seus Estatutos,~ convoca
mos desde logo uma reunião da Diretoria da companhia à qual ~emc3 conhecimento das or(~ns emanadas dessa Presidência.
2. A Diretor!::., tendo jà realizad(
vá'rios trabalhos. alguns de importS:ncia, a fim de po.ssi~ilitar, no menOi
espaço de tem:;o possJvel, essa mudança, achou de tõci'a a conveniên~ia (ô_sse feita a V. Ex. a uma reca.pltulaçat
das diversas medidas que começou a
tomar tão Jogo foi recebido o ofck
n.o 29 de 15 de março de 19.'i5 encaminhando a informação 21-C prestaà8
pelo Sr. General de Divisão Juare;·
Távora e aprovadu por V. Ex.a.
3. Pelo ofcio n. 86 de ·10 de marçc
de l.,0 55 já tinham sido transmitida.o:
9, companhia as seguintes conclu.:;õe.dêsse parecer ào General Juarez Tá\'Ora:
3 - Quanto à nova ~éde da CVRL
somos de parecer que Itabira e Belo
Horizonte reunem as condições necessanas. A seleção de. um dês.si:s centros deverá ser objeto de uma inspeção local, a ser feita com u!·g·êncirt
visando a determiriar a existência dE':
al facilidades de comunicações telegré.fica.s e telefônicas;
b) possibilidades de ligações rápi~
das com os grandes centros comerciais e diferentes departamentos da
CVRD

e

c) possibilídades de acomodação satisfatória de ·Diretores e demais funCionários da Companhia.
4. A fim de realizar a inspeção re·
comendada acima, no item 3, foi or1

b~~~~~~e~ ~~s~ ~~~i.;'~el~~~~ Rf:~~e ctg~

Alencar. Araripe, cel. Orlando da
Fonseca Rangel, Eng. 0 Oscar ·de Oliveira e· Joaquim· S. F. Bocayuva, sob
a presidéncia do .signatário. Essa comissão partiu do R\1 de Janeiro no
dia 24 de inarço último, tendo programado, além da inspeção local a Ita·
birn e Belo Horizonte, uma visita à:::
instalações d-a· Cia.· Belga Mineira.
em Monlevade, recomendadas como
sendo das mais adiantadas, não só
no que diz respeito às acomodações,
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como também à organização social
:io seu operariado, técnicos e demais
funcionários graduados.
5. Os resultados dessa dagem de
in.speç,-~-o estão registrados em ata da
reunião da Diretoria t.cópia aDe~
::a) realizada no dia
1." de atrH
do corrente ano e cujas conclusões vão
abaixo tran'scritas:
"Ccn.siderando os pontos focalizr..dos
no parecer do Sr. Chefe do Gabi~
nete 1\:Iilitar, a Diretoria, uma \'€Z
em Itabira, examinou as condiçóes
locais, tendo concluído ser lmpos~
si\'el a localização imediata da -"ede
da Companhia naquela cidade, pelos
•
seg·uintes motivos:
a) não di.spõe a Companhia, em !ta~
bira. de prédio capaz de atender às
necessidades de instalação dos esc1·i~
tórios da_ Administração, .sendo mesmo de ri.otar que o esCritóTio do De~
partamento das Minas está instalado
precàriamente, em prédio de ma:
deira·
bl ' a Companhia não dispõe de
casas onde pudesse acomodar Diretores e funcionários e a própria ci~
dade não oferece as condições im~
prescindíveis a essa acomodação;
C) a cidade de Itabira nào oferece
ainda, qualquer facilidade de comu:
nicaçào telegráfica ou telefõnica, nem
possibilidades de Jigaçõe5 rápida~ com
cs grandes centros comerciais e di~
ferentes depê.rtam€.ntos da CVRD. os
funcionáiios, · técnicos e operários da
CompaJ:\lÜa, atualmente localizados em
Itabira, estão mal acomodado.s, não
comando com serviço perfeito de
abastecimento dágua ou de esgótos,
A Diretoria. nessa viagem de ins.peçào, reconheceu a necessid3de de
medidas imediatas, que. visem a tor~
nar as condições de vida daquele..<;
servidores mais confortáveis, de forma
a poder a Companhia contar com
::olaboradores que alí permaneçam com
maior reguJaridad€., principalmente
c:onsiderando que os níveis de ven~
cimentos e salários são relativamente
baixos.
Atendend~ a e~sas condições, re
sal\·eu a Diretoria autorizar as .se~
~uintes . pro\'idêucias de caTáter ur~
·~-ente:

·a 1 terminação dos estudos e inicio
:mediara das obras para tratamento
~ canalização dágua, a fim de atender não sOmente as necessidades dos
empregados da Companhia, mas tam~
';ém a auxiliar o aba.·stecimento da
cidade·de Itabira, cuja população não
conta, aind'a, c<lm um sen-iço de
abastecimento capaz de atender às
modernas exigências de higiene e
conforto;
·
bl nutorizar idêntica medida com
t'elação à cidade de João Neiva, onde
estão localizadas as oficinas da Com~
panhia, com um grande núcleo de
empregados, e que sofre as mesmas
deficiéncias com relação ao aba.ste~
:imento dágua;
c) autorizar estudos sôbre urbanização da cidade de Itabira, inclusi~
ve. dos acampamentos da Companhia,
de torma a que as construçõec da
CVRD permaneçam dentro de um
plano geral de urbanizaçãci;
d) . estudar a instalação de réde
de esgôtos, em coordenação com os
estudos de urbanização;
e1 autorizar .o estudo e planeja~
menta da construção de edifícios para
a instalação dos escritórios da CompRnhia, Escolas, Hospitais, Pôsto ct€
ADa.stecimento. casas para moradias
de funcionários, etc., e5tudos &ses
que serão submetidos à Diretoria para deliberação;
fl terminação dos estudos já em
andameoto, para aumentar e-melhol'ar as condições do campo de pouso
de Itabint, de forma à possibHitar
a . descida de a viõcs de maior porte,
talS como os DC-3, conseguindo, entfto, que uma das Companhias 'de
Transportes Aéreos faça, como linha
regular, a ligação Rio-Itabira;
gl entrar em entendimentos com o
D.E.R. do &itad,D de Minas para
apressar e melhorar as condições da,
construção da estrada de rotlag"Cm

St!xta-feira gque ligará Itabira a Belo Hurizonte,
conhecida sob a denomil)ação de
"Paralelo 20'';
h 1 continuar os entendimentos · jã
iniciados com a Wstern Telegra.pn
Co., pata a ligação telegráfica ct~;
Vtcmia-Itabira-Belo Hot·izonte, dando
. àquela Companhia tõda assistênda e
RJU.da po.sstvELs no sentido de apres~
sar essa hgação telegráfica;
o terminar, com a posivel urgên·
ela, os estudos para a li3·ação telefõlllca de Itabira-Vitória, i'ncluindo apa
n.'ihos ·teletipo, de fórma a facilitllJ
M comunicações mtHnas da CVRD~
· i> apressar a tennlnQç.ào d:-.s mten·
dhnenw.s ji iniciados com a Compal1hia de TrallSIJortes Aéreos "Impe~
I"ial'', paar· a ligação regular de Belc.
Horizonte com Itat:ira, por meio C::e
a riões pequenos, como já vem senJI.
feito pela Ace.sita.
Terminando a- exposição das medi·
das já adotadas, disse o Sr. Presldente que a Diretoria havia concluido
que a mudança da sede pata ltaoJir<t
se apresentava como impossível nu
momento e que. considerando o desejo expresso .Pelo Govêrno no senttdo da ~mudança imediata da <>ede
tal mudança só poderia ser para Belo Horizonte, como etapa inicial para
a mudança defini.Vva para ltabira, o
QUe pode1·ia se dar dentro de 2 a 3
anos, depoL; · de concluidas tódas a~
obras e providências necess3.na.s. Sugeria, poi.s, que fôsse feito o ofício
à ·presidência da Rep(tblica, detalhando tôdas as observã:::óes feitas f:
sugerindu, então, a rnÚdança ·para
Belo Torizonte. e. aproVaçiio do progl'ama acima delmeada, para prepa·
ração de Itabira, a fim de que essa
~idade pude~e receber, denlro daque·
Je prazo de 2 a 3 anos, a admhlis
tração da Companhia. D1sse, ainda, o
Sr. Pre:5idente que deseJava deixar re~
gistrada a ótima impt'ezsão da Uir~toria sóbre as instalações da Cia
Siderúrgica Belga Mineira em Monl~vade, que a C,omissão ·visitara J.
fttn de colher dados e informações
elucidativas sôbre o problema em estudos. Disse que verifiCara, alí uma
perfei~~ organização e insta'Iações
magmf1cas, desde as casas residenciais destinadas aos téc6.ico.s, aos fuucH:~nários e aos operários .em ger,1l
ate nos armazens, hospital, escolas .
centros recreativos, etc., instalaçõe~
e:-osas realmente capazes de fixarem
os empregados em Monlevade t.Im"
vez que ofereciam tõdas as cot~dições
de confôrto e higiene exigidas. Disst
que, considerando a proximidade de
1\.'lonlevade e Itabira. julgara que a
Companhia det'eria fazer 0 possít'el
para oferecer aos seus servidores
iguais facilidade-'3, sem O que; ver~se-1a
s<:nnpre n~ contin9ência de compara~
çoes desprunorosas ',
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dades representativa.& da indústria rias com jUl'GS vincendos de 10% eo
paul1sta, vêm à presença de Vossa Ex· .:ma e :·esgate <Jbrigaiárío em 5 .f.m ...s.
A Compal1hia assinou contrato com celência, a propósito do Projeto de o\dernai.s, t~-em me.s.mo a emissiio ct·6s ..
o SE3P e a Prefeitura de Itabira, Lei n. 0 10, de 1955, de il,Utoria do no- ;es título;s tem ju.<;t,ficatlVa; o cn!i:uem 22 de junho. para a execução bre Senador Kerginaldõ cava\cantr, ~o dos Inst tutos jli. e as.segurado \)Jr
das obras do Serviço de Abastecimento que •dispõe sõbre o pagamento das di- ação executiva, ~ndo sufici~nteJ -&
e Tratamento Dágua para a cidade de vidas das empresas particulares para ;oncessao de prazo para t·ecollumel:·tB
Itabira, e que serão totalmente cus- com os institutos de previdência, para dos débito-s em atraw, com juros, .\nteadas pela Vale do Rio Doce . •<\o tecel' :1s seguintes consJderações:
iez;endente da emissão ue quai.'Oquec
ato de assinatura do contrato, realio Projeto de Lei n.O 10, do Senado Jtulos com tõrça executória.
zado no Rio de Janeiro, estiveram _estabelece que ns empr~.sa.s ou firma.:!
Técnicamente, merece ts.mb5m re!)tpresentes, além dos Diretores da Cem~ particulares que se encontram em dépanhia e dos representantes do SESP bito com os Institutos de Previdência ros o Frojeto n. 10-1955. Não m~n
Social desde que legalmente constitUI- ..:ionou, o proJeto, ex!)re.ssamente, ·c_.os Srs.:
Virgilino Quintão, Prefeito da Ci- das, poderão remi-lo na forma do pro. mo o fizera a LCl n. 2.300, que <~S
dade.
·
·
jeto, isto é .. mediante emissão de açõ% ::tções preferenc ais poderiam éer eru~
Dr. Helio Pimenta Guimarães. Pre- preferenciBIS. Para goza 1--d 2 ssa vanta~ ddas ü:dependentcmente de subscnsidente da Câmara Munidpal de Ita- gem dev-erão os contribuintes apre· ção ao de realizaçãc. Nào especif1c.1u
sentar uma série de e·~mentos que 0 :;.e as a;;ões preferer..cmis seriam nobira.
ninativas ou ao portador. Não indi ..
Daniel GrisoHa, Vereador e secretá- projeto enumera.
E' inter,:ssante salientar, senho~· ,cou (IUe os t1tulos de ações preferénrio da Câmara Municipal de Itabira.
Luiz de Melo Brandáo, ex-Prefeito Presidente, que a justificação do Pro· ::·ais devem mencionar expres::ame!1te
jeto faz considerações pl;ofundamentP o nú.mero e a data. da lei, de acõrtl3
de Itabira.
Caio Martins da Costa, Inspetor Es- acertadas quanto à inoportunidade de com a qual foram emitidns. Não '.se
serem
tomadas medida~ dl'ásticas con~ aludiu ao Q.ireito de preferência dos
colar e Vice-Presidente da Sociedade
tl'a os contribuintes, valendo ressal- :lcionistas para
a aquisição des.~aa
Amigos de rtabira.
b) Serviço de Ta.Tis Aéreos Belo tar as seguintes obsen·ações de pro~ Rções preí'erenciaís .. Não se esp-ecfi ..
cectência manifesta: "Com a vida cou em que data se considera aumenHori;::;cnte-1 ~abira
corn a ajuda financeira da Com- nacional afetn.da pelas conseqüência.<:, tado o' capital, nem a obrigação do3
panhia, foi inaugurada 11 linha aérea da crise de suas finanças e com ::t nst~tutos de ir.dicarem no~ titulas, a
t'egular entre Itabira e Belo Horizon- agitação de uma campanha política • :lata da tJ·ar.sferência, conmnicando o
te, com p:::quenGs aviões de 3 pas- não ê aconst:lhável a adoção de "me~ fato à sociedade anónima que cs enli.;agclros, reruizando d.uas viagens se- didas violentas pam a cobrança de Lm. Esses detalhes foram prcvist;Gs
manais e a tltulo experimental.
sua divida ativa (dos Institutos), que pela Lel n. 2.3(10.
que é técnic.ase vem acumulando através dos anos" mente SU.!)Erior ao projeto. E~tretau
cJ i>.:slt.dús de Urbantzacão
A Comp3.nhia fêz um- convite ao Realmente, ·"compelir, no momento to mesmo a Lei n. 2.300 se res:ente
urt.:anista Lucia Costa para realizar atua_l~ o que se deixou de exi 6 ü· nas cte' falhas: não indicou C,')mo poderiâm
Js escudos de urbawzuça.o da cidade, ocaswes oportunas, é provocar dese- o's ar:tigos acionistas exercer seu d.ireito de preferência, uma vez que. a
ntluindo as instalações da ..Com.pa- quilíbrios e inqui-etaçõ:-.s".
·nhia, pal'a nxar o.s locai.s onde deMas, Senhor Presidente, se essas ~lienaoão ó.as ações preferenciais ~~?'
\'erão ser consLrUldas as casas resi- considerações são de procedência ma· a critério exclusivo da er.tidade qu.e
<.~enc.ais, escolas, hospital, etc. Infenifesta, tal não ocorre com as me- os ·rec".ebeu: não fixou as cf.'reitoo d.JS
üzmente, o Sr. Lucia Costa declinou didns apresentadas pelo projeto.
açõe~ preferenciais, não e~clarec-eu se
do convite, estando a Companhia a
E' que tais medidas sâ.o í'adadas a têm direito a voto. nem se· os diV.ipl'O(;Ura dl' uma outra autoridade no )ermanecer letra morta. Recorde-se, dendos fixos são· acumulativos. D~·
.tssunto, a fun de fazer novo com'ite. J. prcpósno, que a. recente Lei n. 2.3(}0, mais, o prcjeto não confere um di~i
dJ Usina elétrica
cte 23 de agõsto de 1951. anotou medi~ to às sociedades anônimas e sim apeA Comparuua já adquiriu o equi- das semelhm~tes para · fh sociedade~ nas uma autorização aos Institutq.s,
_wmento para inscalaçáo de uma no~'a :môr.. mas que tivessem obtido ou pre- que poderão re:ceber ou deixar de reJsina elétrica, de.sLinada a prover as ~endessern obter empréstimos no Ban- ceber as ações preferenciais, a &!ti
.leces.\;idad::s do Departamento das co do Brasil S.A. pela sua Carteira critério exclusivo. Não se sabe, !U
.A:in3.s, de forma a liberar, em bene- ·de Créd·to Agrícol~ e lnciustrial. Fa- face d.o projeto, se o capital da socie-icio do resto da população, a energl& ::ultou-se a tais. soc:edad~s. mediante dade ar.ônima se ccnsiciera aumenta•
ornecida pelo Es~ado.
prêvía à-elíberação assemblear, promo- do r.a dnta da entrega das ações preTôdãs a.s demais providências auto- verem o aun1ento de seu cap1~al, em ferenc~··ais aos Institutos, ou se êSSI}
ií;adas pela Diretoria estão merecen- unportá.1t:Hi não super.o1· ao emprés- 'lUmento ."õó ocorre quando os In.stituJo os devidos estudos e consideração. ~imo, em.itmdo ações preferenciais in- tos conseguem alinerar essa ação ; a
'" fim de que possam ser feitqs os .jepenile:1te de subscrição ou de reali- terceiJ·os. Não se saOe se os dividen-.·espectivos projetos e previsões orça- zação. As ações preferenciais, assim ios fixos serão devidc.s aos Instit,umeu tárias.
emitidas, s-eriam e1:tregues, em sua to- tos antes da alienação das ações pre~alidade, ao Baico do Brasil S.A., o ferenciais. Não se sabe se o resgate
- Assim, senhor Presidente, vem a qual p:::der;a tran:üerir a t~rceiros, pe~ 1hrig·atõrio das ações, após 5 anos, seCompanhia Vale do Rio Doce toman- 10 seu valor. nominal, as acões emitidas. rá fe'to na forma do artigo 16 do Dedo tôda.s as providências que lhe sãu aplicando o produto a.a· venda na ".rP.to:-lei e·. 2.62'7, ·cte 26-9·940, ou se
lOSSIVeis para o cumprimento da.s de- .unortização da uív.da. A propósito tais acõ?-S serão resgatadas, incleper~
,erminações de Vossa Excelência, não dessa lei, \Valdemar Ferreira teve 0 rtenteniente de sc-rtelo ou mesmo que
se tendo descurada, na parte que lhe .msêjo de asseverar ("lnstiwições de -'''!ão haja fundos disponiveis.
t:Ompetia, das medidas imprescindíveis oii·eito Comercial", l,Q volume, 4.a ed.
para que Itabira possa, no futuro. 1954, pág. 566J: ''Saliimte-.se 0 maleAs considerar:ões expostas na justireunir tls condições indispensáveis es- lício que a nc.va lei acarretará às 80 _ f~cacão do projeto acou.selham que se
.tatelecidas no parecer do General ·::ieaades anônimas que se apr.oveita- [Jdote medida adequada à situação
Juarez Távora e que são as segUintes: rem da taculdade pol· ela instituíd'a: atual: i'nas, medida prática e eficiena> facilidades de comunicaçõ~ te- aumentando, de cor1ormidade com oS te. que não ooloque os interessadoR no
6. Posteriormente, pOtém, à reunião
da Direto1·ia, cuja ata está acima iegr.ãficas e telefônicas;
_,eus disposltjvoS, seu capital, co.r.fessa~ dilema de sofrerem a ex~ução iudt.
· bl.
f
'd d cíal ou de recorrerem à meci.ida ext,retranscrita, verificou-se ·que a Iocallb1 possibilidades de li!mçôes rápid~s rao em pu rco e razo sua en erm1 a e
·
zação da séde da Companhia em ..:om os grandes centros- comerciaiS· e ,..mancen·a,
sena.o
mesmo seu es t a do de ma consi!<';nada r.o Projeto. que lhes
· ·
E XIS
· t em reme·ct·ws con t ra- acãrretará abalo de· crédito e de.1Belo Ho~·izonte, fóra; portanto, do va- dHerente-s departamentos da CVRD e mo Ivenc.w..
· ., . >Jrestígio completo t:.os meios coillerle do no Doce, mesmo em caráter
c) possibilidade de acomodação sa- prod ucen t os, qque ace Ieram agomas
provisório, poderia provocar pi·ofuncto tisfatõria de Diretores e demais fWlPcrtanto, não é aoon.'lelhável ir por ~\ais e industriaiis.
descontentamento não sOmente à po- :ionários da companhia.
esta via~ para solucior. ar o problema.
Estas são as consideracõe:; que depulação de Jl1bira, como alnda às
Esta Presidência voltará à pre.sen~ A solução acarretaria para os benefi- ~ejávamos aduzir a propósito do Pr<Jde outra-'3 · c1dades, tais como Gover- ::a de vossa Excelência outras vezes. ciário5 da lei um enorme abalo de cré~ jeto de Lei n." 1:0, de 19S5.
no. dor Valad:ues e Vitória, que par- i fim de trazer a Presidência da Re- dito, que clesestiruuiaria qualquer posticipam intensamente de grande par- Jú.blica perfeitamerite infotmada sô- sibilidade de soc:.rrer-se' das var.taValemo-nos da oportunidade para
te das atividades operaciotHliS da Jre 0 momentoso aS!;;unto.
':\·ens que a lei pretende out:Jrgar. Ade- -enovar a Vossa Exceléncia nosso~J
Companhia.
Reitero a Vossa Excelência os pro- mais, semto as ações preferenciais, em ,rotestos óe elevada estima e dist:nt:l
regra, titulas de dl1iciüma colocação, ~esideração.
7. Assim, ~onsiderarido as conclu- ,·.estas do meu elevado respeito.
sões do p:1:recer do General Juarez .:;ompanhJa Vale do Rio Doce S. A ficariam as sociedades anônimas, na
Peá-emcão das Indústl'ias do Esttt ...
Tãvora, já mencionado, e conside- - Francisco de Sá Lessa, Presidente. prática, obr:gad~ a resgatá-las den- Ao Requerente.
tro de cinco anos. ·Por outro lado, c lo de São Paulo --.:: Centro da..c; Ir~
rando, também, a inconveniência da
iúshias
do Estado de Sã.o Paulo
- Da Federacão daa Indústrias do ~ratamçnt.o diverso dispensado à.s solocalização da sede em Belo Horizante, pelos motivos ,. apontados no !:'stado de São Pauio; Centro das In- ci>eQades anôz~imas e às sociedades .4.ntónio Dcvtsate, Presidente.
ítem 6 da presente exposição, iniciou jústrias do Estado de São Paulo, re- de .out1·0s tipos ou à.s pessoas físicas
. A CÔmissão de Constituição tJ
acarreta consequências desfav9ráveis·
a Companhia as providências julgad<lS netendo a seguinte informação:
Justiça, ·onde se encontra o vroFederação das Indú.strias do Es- ~:; sociedades ar.ônimas só, teriam -a
imp!·Pscindiveis para prepara!' a cicesso. para consideração que mepoosil:-ílid~de de emitir ações cprefedade de Itabira a fim de poder re- 'ado de São Paulo.
recer•
Centro das Indústrias do Estado de renciais com tôda a publJcidade ine-.
. ceber os serviços de que se compõe
rente à emissão dêsses títulos, ao pa.:
v sede da Companhia ·e as famílias' 3ão Paulo.
- Da Câmara dos Deputado.c;, sob
São Paulo, em 26 de agôsto de 19.55 50 que, em se tratando de so~:ectadedos funcionários que serão tmnsfePres. 4.368·.
de outrcs tipos (inclusive as socieda- ns. I. 842, de 3(}-8-55
1. 850, átt
ndos.
Senhor Presidente.
des em comandita por aç()es) ou ó.e 'l-9-55 e 1.851. de :n-s-55, eneamiDas providências autori?,adas pela
A Federação e o Centro da.s Indús- 9essô3..:; físicas, teriam a possibilidade •nhando, respoctivamente, os seguinGitetoria, conforme ata anexa, altrias do Estad..:; de São Pauto, enn- I cte emitirem simples notas promi.'!sô- tes:
~1.mms ji estão em franco andamento:
a> Serz;iço de Abastecimento
tamcnlo Dágua

=
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Projeto de Leí da Câmara
N_ 168, d e1955
(N.~

2.832.:.0, de 1953, da Càma1·a
do.s Deputados)

lt!odfjica o art. 33 do Código da

Justiça Militar.
O Congre.SSl Nacional decreta:
Art. L" O art. 33 do Cód!go da Justiçr Militar, aprovadv pelo Decretolei n." 952, r1 e 2 de dezembro de 1938,
Ji-..s~: a ter a seguint.-o redação:
"'Art. 33. A.s vagas de auditor de

Primeira entrância

serão sucessiva-

mente preenchidas:
a) à primeira e segunda vagas por
advogado~ d·
oficio efeUsos de segunda entrânci: .. e m. falta dê.stes,
pc'· advog·ados de oficio efetivos de
primeira
entrância,
que houverem
prc.::;Ldc concurso para o cargv de
audito ..·, r.leà;ar.te o cr~té.rio da ant.i-

guitiade e merecimento..

alternadamente;
b)' a terceira vaga, por bachar~l . em
direito com 5 (cinco} anos no nummo
de prática forense, mediante concurso de provas.
§ l.u A classificação, em lista tríolice, dos candidatos às vagas de au(iitor de primeira entrância, efetuarse-á e;_l escrutinio secreto, pelo Su·
perior Tribm~al Mllicar.
§ 2.o Os substitutos de :mditor e
ad\·ogados
sub.-,titut<Js, depols de 5
(cir.cOJ
anos de nomeação e de 3
(trêsJ anos de exercicin, s.dquiri.rãü
e.sta bilidade nos respectiros cargos.
~ ;l.u Os substitutos de auditor, estáveis, poderflo concouer ao preenchimento da terceira vaga de at:ditor.
1~os têm, s da letra b dêste artigo.··
Art. 2. Esta lei entrará em vigor
r.a data de sua publicação. revogadas
as dis'1osir'ões em contrário
À Comissão <ie C-onstituição -~
Justiç< ..
0

Projeto de Lei da Câmara n.' 16~, de '1955
<rf. 286-Ç, de 1955_ na Câmara dos Deputados)
ALTER ..\ O QUADRO DA SECRETARIA DO Tl:I~
BUNAL REGIONAL EL"El'l'Ol'..'I.L DO LISTRITó FEDERAL, E DÁ Oü'l'H.,,S Pi:CVIDÊNCIAS.

o

C<n1~Tfs.so

Nacional Cecre:a:

.-tt.. L"' Plcr1 alterado, nos tê:-mcs desta lei e da tabela anexa, o
quatiru di\ Sce!·etaúa do Tribumli Regional Eleitoral do Dist(to Federal.
Paragr,lto ümc0 Comp8te an presidente do 'Tribunal Regional Eleltorat ào o:strito Federal determinar a a~üStlla dos titulas de nom€ação
dos 1uncionãri(ls em face de sua nova sttuação decorrente da presente h'L
Al't. 2." Fic:1m cnr1dos 1 i.um) cargo isolado de provimento efetivo
de arqUI\'l.StR p::.drf-o N; 1 (Um) C<-lrgo isolado de p~ovimcnto efet:vo de
btbHOtecario, Pl•c1r·3.o M·. 1 (UlEI carg·o isolado de proviment(l efetivo de
e.etrict~ta, padr:w 1{, e 5 (Ginco) c:1rgos isolados de provimento e!Hivo de
o1Jcm1 de JUf!t.iça, padrão J.
A:·t. ?." E' tra,1sfcrm:;,ào em canei"!·a o cargo isclado de provlmento
e1ct va de taqmgrafo. assegurados <JS direitos do seu atual ocup::mte,
§ 1
!Vl.ed~rmtr c:>t<cu'·~o de i.ltulo (l_a €Speciahdade prestado perflnte
o lJ~partamento Arümn!strati\'o d,) Serviço Público, ou por prov::~ rle habili·
taçào, organi-zada çelo T:·ibutia!, o carg·o da classe M dessa carreu·a 3era
p:·ovldo p:Jr func·ún:'trws do quadro de sua Secretaria, que já venham
exercendo a auv1dade de taqmgrafo. ·
"
~- 2.t-' O provimentó dos c~ugos das classes O e N da mesma carreira
S?rá friiC'. rP.snectivament-e, por reclas-sificação do atual ocupante do cargo
l.SOJado de t::tquigrafo. padrào ·1·1, e por aproveitnmento do funcioná!·io
hanllitaào, em primelro lugar, no concurso a que se refere o parágrafo
anteri(1~·.
·
Art. 4 n As ca!reiras de escriturár'o e dRctológrafo ficRm transformadas na carrrjra de anxiliiu j-udiciário, e terá a seguinte estrutur!'r:_
j

•

Nümr-ro
ri e

CARGOS

Classes

c~ugos

Auxl!wr ju<i ciário
Auxiliar juóiciârio

I

I
H

::::::::::::::::::::::::::::·:::II

§ 1. 0 ~erao reclaf:s~1lcadus
r.:.a cmTeira de auxiliar judiciário n:>.
Cla~se 1, o,;; atu:-üs oéupantes d.-t classe G das carreiras de escriturário e
d~tctito~~·ato, e, n<1 classe H, (,S da classe F e E das
mesmas carre!ras

de escnt.uranr. ·c oactJlóQ.rafo.
~ :.!. 0 Aos auxi1lare.S JUdiciário~ cabem, precipuamente,

de

os

1 1.0 São efeti\•ados e reclassificados na carreiJ·a de auxiliar de porreferência 22 da série funcioni.l de extranumerário mensaii:;ta: 11a
classe H, oS da classe D. da 'carreira de servente; na classe G, os da
classe C da carreira de servente e os das referências 19 e 18 da série
func~onat de extranumerários mensalistas; e. na classe F, os da referência 17 da série funcional de extranumerário mensalista.
§ 2. 0 Será extinta, a partir da vigência desta lei, a tabela numérica
de extranumerário do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
ficando, em conseqüência, vedada a admissão de. novos servidon!s dessa
categoria, sejam mensalistas ou diaristas.
§ 3.° Ficam C!"ifldos uo quc.dro da Secí-etar:a do referido Tribunal
10 ldezJ cargos da classe F tia carreira de auxiliar de portaria, !'Jtlf ~erâo
providos mediante prova de habilitação organizada pelo Trit,.nal.
§ 4. 0 Os auxiliares de p>.!l'taria destinam-se aos serviços dos antigos
colltinuos e serventes. cabendo-lhes os trabalhos diversos de limpeza e
conserYaçâo, bem como cs de portaria e zeladoria, de acôrdo com as
normas 1·egulamentares baixadas pelo Tribunal.
Art. 6. 0 Os atuais ocupantes das classes M, L, K, J, I e H da carreiras de ot"icial judiciár:o, cuja estrutura fica alterada de acôrdo com
a tabela anexa, ·serão rcclassificadcs nas classes O, N, 11, .L, K e J, respectivamente.
·
Art. 7. 0 Os cargos isolados de prm·imento efetivo, criados em \'irtude
desta lei, serão preenchidos. de preferência, por funcionários do próprio
quadro da Se~retaria do Tribunal, cbedecidos os critérios de merecimento
e de especiaEzaç.ã-o.
~
Art. 8. 0 ·-os funcionários do quadro da Secretar:a do Tribur.al Re·
gional Eleitoral d.J Di~trito Fedtral perceberia, a partir da vigência desta
lei, as gratificações adicionais, p(lr tempo de serviço, ~sseguradas aos
funcionários da ,Sect·etaria do Tribunat Superior Eleitoral.
Art. 9.<J E' assegurada a situClção pessoal dos ocupantes dos cargos
prov1dos na forma do ~ 2." da art. 4. 0 da lei n. 0 486, de 14 de novembro
de 1948, enquanto subsistir êsse provimento.
Art. 10. E' o Poder Executi.W.l autorizado a abrir. ao Poder Judiciário
- Just1ça Ele:toral, Tribunal RRg.ional Eleitoral do. ·Distrito Federai ane:xl)
27 do Orçamento Geral da Uni§ I) (Lei .n. 0 2.368, de 9 de dezembro de
1954) o credito suplementar de CrS 3.210.975.00 (tl'ês milhões, duzent-os e
dez. mil novecentos e ~etenta e cinco cruzeiros) em refôrço das segulntes
do,tações:
VERBA

serviços'

óe

CARGOS

cm·gos
4

ISOLADOS DE PROVIMENTO EM

Número

·

COMISSÃO

cargos

de

cargos

II Símbolo
I

•)

I
2
I

CARGOS

PESSOAL

TABELA DE QUE TRATA O ARTIGO 1.0 DESTA LEI

tenw acesso a class"e m:cial ria

Número

1 -

Cr$
Consignação 1 - PesSoal Permanente
Subconsignação 01 - Vencimentos do Pessoal Civil
2
Funcionários
Justiça
Eleitorfll
04
02
Tribunais Regíonais Eleitorais,
01 - Distrito Fed:eral ................••••••••.•. , •••••••••
I. 909. 380,{}0
Consignaçào 3 - Vantagens
Subconsignação 01 - Funções GratificadaE
04 - Ju~tiça Eleitoral
02 - Tribunais Regionais Eleitorais
01- Distrito Federal ........................ ~ ...•••••••.••
368. 400,0~
Consignação 3 - Vantag-ens
Subconsignação \ 11 - Gratificações adicionais por
tempo de serviço,
04 - Justiça Eleitoral
02 - Tribunflis Regionais Eleitorais
01 ~ Distrito Fedrral .............. , ...•..••.••.•••••••••••
750.195,00
Consignação 6 - Diversos
Subconsignar:ão 04 - Outras desp~as
- Abono de em~rgência para o pessoal permanente e
em disponibilidade
04 - Justiça Eleitoral
02 - Tribunais Regionais Eleitorais
01 - Distrito F;-deral . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
182.400 00
Art. 1!. E' ainda o Poder Executivo autorizado a abrir. ac- PcQ::-r
Judicn'trio Justiça Eleit0ra1, Tribunal RegiGn:J.l Eleitoral do Distrit.o
Federal - o crédito fspeci:~l de CrS 190.920.00 (cento e no\'enta mil nove· •
centOs e vint: cruzeü·os·l pnra ocürrer às despesas com o al)ono especial
temporario dt1 pesscal da Secretarín do Tribunal Regional Eleitoral do
Dtstrito Federal.
Art. 12. Esta lei entrará em Yigor na data de sua publícaç1lo, revogadas as disposições em contrário.

0

Os ocupantes da cb.sse final da carreira de auxil:ar jÍidiciário
c::~neira de oficial JUdiciário mediante
conc:u·s-:J de 2.0 entrânc;a a.r::s::~utado aos atuais escriturários o d\re:to
_que Jhcs prc!:creve ü nrt: 5.<> -da lei n" 486. de 14 de novembro de 1948.
Art. 5. 0 As atu::Ji.'- ·c::~neiras dP contínuo e :o;etvent-e e as séríes funCIOD::l!~ da ·rabeJa !-i'uméricn üe f'xt:·:mumer:'lnos mensalistns são transfor·
madas e tundidas na cn.rrei1'a dr auxiliar de portaria, e fica criada cmn
a s~guinte r-.c:trutura:
:1.

Setembro de 1955

t:nia, na classe J, os atuais ocupantes das classes G e F da carreira de
continuo; na classe I, os da classe E da carreira.- de servente e os da

d::~C'tilügrafi:"l.

~

(Seção 11)

~~~~~~~~~~~======~·

I

Diretor G-eral , ....•.••••.••.••..••..•••••......•.. l
Direto:· de Ser"i(o .......................... ; •••••.•. )
lCuditor .Piscai .......•.•.....•.•.••.••.•.••....•.... 1

PJ-1
l'J·2
FJ·2

I
Auxiliar de portaria

I

...... _,_, __ "·--·. ·-- .. ·-- .)

5

I
Au:xiliar de portarja ,,, ___ ,, ____ ,_,,,_,,_.i

7

Auxiliar de portaria

lSOLADO,S DE Pf:O\'IMENTO EFE'II\'0

I

Nümero

................................ \

H

15

Auxiliar de port_ária ................ - ....•••...•.. i

I

G

16

Auxiliar de portaria

............................. )

F

I

C.-',RGOS

J

óe

cargos

Padrão

cargos

2
I.

A.!·onh·;ií.a
Ahi10xari1e

I

...................................... , ... /

.................................. ,_, ... J

N

X
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~== ===;.,

Número

Cargos

de
cat'gOS

I

I Classe
I

.

I
I
3
2
I
1

5

I
j· Porteiro ......................................... · · · .j
I Ajudante de Porteiro •••..•.•...•.•..•...••....••.••• !

Iili\1in~·:,;~::·:::::: :~:: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~:: ~ ~ ~ ~ ~~: ~::~~~:I
f

I

Oficial de JusLlça ............. · · ..... · · · · · · · · .. · · · ··i

L.
K

K

J
K
M

J

I
CÚ:GOS DE CARREIRA

1

1
1
4
7
9
10
.12
13
27

62

4

5
7

15

Taquigrafo

I

................................ , ......... j

....•................................•.. ·I
Taquí~r,.io ......................................... -I
Oficial Judlciál':o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :I
Ofirial Judiciá:·io ................................... j
Oficial Judieiâr~o ................................... )
Oficial Judiciãrio ................................... 1
Oficial Judiciário .................................. 1
i Ofici:ll Judiciá1·io
.......... .-........................ f
! Auxiliar Judichtr:o ...... : .......................... j
1 Auxiliar Judiciário ................................. 1
1 Auxiliar de Portaria ............................... -I
I Auxiliar 1 de Pottai'ia ............ , ..... , ............ , I
i Auxiliar de Portúia ................................ , I
I Auxiliar de Portw~:ia ................................ )
Taqu1grato

16~--~~-A~u~'=:i=li=a=r_d=e~P=o='~t=a=ri~a~·~·=··~.·~·~·~·=··~·~·~·=:·=·~·~·=·=··c·~·=·=··=·~·~·=··=·~·~~---

-
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b)' TelegramaS:
to formal do contrato, impUgnou-o,
da Assembléia LegisJatjva 'o Es- naqu ... la. p1·imeüa oportunidade, sob

tado, de Mato Gn:~sso, manifestando
solidariedade ao Congresso pela defesa da Constituição e da D::mocracia;
- da Càn~".l'a Municipal de Naza·
reth, B8.hia, solicHando \'Oí.o contra
rio do Congrzsso ao projeto qJe Lrans·
forma as fet·ro\·ias nacionais em so2iedade a::1ônima;
- da Câmara r..'lunicinal de :>õrt,,
Eleg:re. Ri.o Grande do Sul, co:1trária
à venda de nayios mercantes io ~óidc
Brasileiro a companhias estrangeiras
SAO LIDOS E V j\0 A IMPRI1i!R
SEGUINTES PARECE..t:?.ES

OS

o
N
M

Pareceres ns. 1.077 e 1.078,
de 1955

o
N
M

L
K

J
H

J
I

H

F

N." 1.077. de t9e:5
Da

Comissão de Cmstituicão
sõbre o Projeto de Decreto L·e.Gislati'!Jo n. o 21-55. que
(lmoua o ato do Tribunal de
C::ntcs que rccl'sou o rerJistro
ao térmo ele cJ· '.rato c?.lebrado
entre o neparLamen+o NaCional
de Partos, Rios ~ C(lnais c o
Cobrn~il .,..... Cia. d~ Mineração e
M rtalm·gia "Brazil''.

e ..Just~ça

Re!ator: Sr. Ruy Palmeira.

, FUNÇÕES GRATIHCADAS

Vindo da Cfí.m::;ra o nr.e~ente Prn~
'c-~o. aprova o ato do· Tribunal de
NUmero
C::mtrs que rect·sou regi:.tro ao têrde
Funções gratificadas
Símbolo
·no de c~ntrato ce:eb::ad8 entre o
fun. grat.
~epartan•ent:J
Nac:~mal
de Portos.
\:os e Canais e a Ccbraz.il ..,..- Com~
I
j Secretário do Presidente ..........................
FG-~
··":nhi:. de l\Iinera!.:-~:o e Metalur6i!l
-·1
1 Secretário do Procurador Regional ..........•..... j
FG-3
·B··azil".
I
I Becretário do Diretor' Ge:·al ........................ 1
FG-3
Ao ser exnmin:.do peh se::;unda
2
j Secretário de Diretor d~ serviço ................... I
FG-4
·.réz p:a Comig5o de T·Jmada de
6
I Chefe
de Seção .....................•..............• 1 FG-3
Cont[ls d:1qu~la Cas:J. d:> Congre.sso
15
I Chefe de Se1'vir;o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .j FG-3
•:ecebeu uma cnl?nda substitutiva que
I
I
foi a-cravada. É que atH'"ar de te:·
'lntetio:·mente opinado i-eb R?tovaAs Comissões de serviço Público Civil e de Finanças.
~§.a
do contrat-o rec?heu nosteriormente coml'n:caçãn do T:·ibunul rt~
'
favorável á emenda substitutiva
'"~Ue outro ajuste fôra feito entre o
- da Câmara Municipal de .9elém Departamento e R mesma firrna o
N. 170, de 1955 ·
- Es.acto do Pará.
fJ.Uai· recebera aprovação do Tribu- Projeto de Lei qlie regulamenta n:~l.
0
(N. 514-A, de 1955, na 'Càmara
a questão da importação de vinhos
A vista disso somos uela oprov::t ~
do.s Deputados)
portuguêses:
-;ão do Projeto qt:~ é cônsti.tuciona!.
- aa Cãmara Municipal de Santa
S3.ln d:ts Comissõe;.:, em 14 de juAutoriza o Poder E:xecutivo a . Maria, Estado do Rio Grande do Sul. nho de 1955. Arhemiro Figueireabrir, pelo Tribunal de Contas, fJ
3 _ Solicitações e sugestões para do, Presidente. - Ruy Palmeircr., Recredito supLementar de Cr$ ..•• ttpresentaçào de proposu;ões:
l:l.tDr. ----:- Daniel Kriegcr. Kerni~
1.500.000.00, em refór<:o da Ver_ que a compra e venda do trl;o 11aldo Cavalcanti. Gilberto M,lba 1 - Pessoal - Consignação 3 nacional ou e..;<:rangeiro seja h•ü.t pelo rinho. - Jarbas Maranháo. - Pre- Vantagens - 01 Funções gra- Banco do Brasil:
oente o Sr. Cunha Mello que FC deti/icadas do· Anexo 3 do vigente
_ das Câmaras Municipais Ge ~n chrou imnedido P·Ol' ter oficiad~ no
Orçamento Geral da {JJ:•:ão (Lei cantado, Lavras e MoDtenegro. no Zs· prcces.so no Tribunal de Contas.
n .. ~ 2. 368, de 9 de dezembro de ~a do do Rio Grande do Sul.
N." 1. Di8, de 1955
· 1954> ·
4 - Diver:-,os assuniVs:
O Congresso Nacional decreta:
Apêlo no sentiUo da localização de
Da Comissão de Finanças, sôArt. 1." E' o Poder Exe.,:utivo au- refinaria de petroleo:
bre o Projeto de Decreto Legistorizado a abrir; pelo Tribunal de
- em Pernambucó:
...
lativo n. 0 21,, de 1955.
Contas, o crédito suplementar de , •
- da Câmara Municipal de São
Reiator:
Sr. Mathias Olympio.
Cr$ 1.500.000,00 wm milhão e qui- .Ben~o da Una, Estado de PernamO presente projeto. aprova d<!cinhentos mil cruzeiros), em reí"õrço a buco.
:ão do Tribunal de Contas, denegaseguinte dota~ão do vigen:e Or..;amenManifestações favoráveis.
to (Lei n.u 2.368, de 11 dedezcw.bro ut
Aos Parlamentares pelo apoio à tória de reg·istro do têrmo de contrato celebrado entre o Departanv~n·
1954).
3egurança das instituições;
- da Câmara .Munic:ipal de S. João to Nacinnal de Portos, R\.os e C:<nais e a Cobrasil - Comnanhia de
Verba I - Pessoal.
del Rei, Estado de Minas Gera1s;
Consignação 3 - Vantagens.
_ ao Senaaor Carlos Linde:nberg, Mineração e Metalurgia ''Brazil" 01 - Funções gratifi~adas.
discordando da tribuna, com a mu- para. construção de uma instal:l.ção
Art. 2." A presente lei entrará en~ dança da sede da Cia, do ·ifa1e do Rio de acostagem para movimentação de
vigor na data de sua pubHcação, re Doce, para a cidade de Itabira, ew petróleo e seus derivados. no pôrto
do Rio G:·and~, Estado do Rio Granvogadas as disposições em ~~o·1trário. Minas Gerais:
A Comissão de Finanças.
_ da· Câmara Municipal cte Caria- de do Sul.
O" Tribunal fundamentou seu ato
1 - Prestação de cOntas de cotas :ica, Estado do Espírito Santo;
::imegatório -no fato de que. do edide impôsto de renda das Prefeitura::.
- aos Srs. Senadores, pela : Jlllçao tal de co-..1corrência. nã8 constou ex1\.funicipais de:
do problema ortográfico do Pais:
- do Presidente da Cãmara drasi- p:·essamente o prazo mâximo de· con.
Sento Sé IBahia) .
leira do Livro, Estado de São Pd.t1.i.O, clusão das obras.
2. Divergindo inicialmente dessa
Conchas (São Paulo).
Jrientação, a Comissão de Tomada
Delfinl Moreira (Minas Gerais).
a) Oficios:
Rio Piracicaba· <Minas Gerais).
_ da Câmara -t~.1:unicipa1 de Nova de C'c.:1tas ·da Câmara dos DepuResende Costa (Minas Gerars).
Lima, Estado de Minas Gerais, su~f'- tados esclareceu que o prazo em apê2 - Apelos no sentido da rápida rindo seja o Govêrno Federal o único :;:o constituiu uma da.s característi·
aprovação das seguintes propo<>içôes; proprietário dos terrenos da área da :::.as da propo.sta da firma vencedon
Alérü disso, a alegada omissão do
-Projeto de Lei do Senado n.o 15, nova Capital Federal;
edital está de certa forma sanada
de 1955, que institui a cédul.._ oficial
pela
clãusula 5 .• do contrato, da
nas eleic:ões majoritárias:
- do Presidente do Sindicato dos
manilestações a favor.
Trabalhadores nas Indústrias. :Meta- qual consta expressamente o prazo
- da Câmara Municipal de .'Sarazí- !úrgicas, Mecâni~as e de Material Elé- de 18 (dezoito_) meses pRra. termi~
nho, Est.~do· do Rio Grande dJ Sul;
trico de São Paulo, solicitando a par- nação do serviço eonttatfl.do.
3. O Tribunal de Contas, conhe--:. do Présidente do P.T.B. Je Bi- ticipação dos trabalhadores nas COAP
cendo. como lhe comp-ete, do aspecca.s, Estudo de Minas Gerais;
e COFAP.

J

Projeto de Lei da Câmara

{:sse ângul-o. O Parlamento, entretanto, examinando a hipótese -io
ponto c'..: vista do. interêsse público.
pCJ.deria dar-lhe validade, autorizandn, assim. a execV(}ão d€' uma obra
que inter·essa à administração.
4. Assim foi, co.rn efeito, delibentdo
pela Comissão técnica da Câl11ara.
O Tribunal, entretanto, em expediente posteriormente dir~gido àqueta.
Casa do Conç;rcsso, comunicou have'r aprovad:. llovo instrumento contratual entre 'JS aludidos contratantes - D-E";wrtamento de Portos, Rios
e Canais - e no qual ficaram sanadas as irrer;ularidndes argüidas aa,
pr~meira op-ortunidade.
5. Aceitando, desta feita. as ponderações, do óraão de Contas, a Câmara. houve por bem acolhê-las, en•
tendendo, ainda. C]Ue a melhor ori-:!ntação seria rejeitar o primitivo
contrato, de que trata o lJl'f>"·ente
prl)jeto. para aproYar O· posterior.
6. De inteiro acôrdo com tais con<;iderações, somos pela aprovação i()
projetG em causa, que neg·a reg·ist!'O
ao contra to.
S~la d'l.s Comi:::,ões. Pm 31 de a2ÕSt!l de 1955. - Cesar Vergueiro, Pre-~.ictente.
- Mafhia.<; Olymnio. R:! a--. ·
tor. ,_ Mourào Vif!ira. - Pat!lo Fer-nandes. Alberto PasouC~liní.
Antonio de Barros. Heitor 11!1:!•
deiros. D"~mingos Velasco, Ju ..
racy .Magalllií.es.

COMPARECE"M_ MAIS OS E E'..

NHORES SENADORES:
Mai:JUa.~

Olumpio.

Re(Jinaldo

Fer-

'landes. Jo(in AnTia, .4./t.ilio Vivacrru!l.
Tarc'sio Miranda. Guilherme Mot'1quias. F."linto M;iller. Saulo Ramc-;.
DEIX!\M D"P. COMPARF~ER
O~
SE"\TH0"'7>r.s SE"N"~DORE~:
Waldir
Boullirl.
Acrisio
CorrPa.
'":!em11 Archer. Arê'! J,~ão, Fernancle3
'1'fr,nora, Arnemi,·o d'! Firf11~>1redo, A 'IJ0'1r.io S'Iles, Nm·aes Filho. Jarbns
'ff'ranhão, Ez"cl1ias da Rocha. Rrfi
..,n!mEirn, Jur"r11 Marmlhâes. CarltJ-'J
T ~"à"n'!'errt.
Sfr
Tinoc'l, Bernnrdr.s
~ilho. L1"1r:in nitfe'r'COurt. Cesar ver"'1'.";ro. Antrmio (1<> Brrrros, ;l1oura
·1 ro-1rrrde.
.Jnfio
Fillos"h(v>s.
Otlwn
~Fiid!'-r. A-lô Guimarr1~s. f,froi~és J,upirm,
~rereu Ramos, Armando. Cân,ara. (25~

O SR. PRESIDENTE:

J'"'"tá findq n leitura d'l
Tf'rn

a

''~"Pnrlonça

'ugar.

l"''"'!"~vra

o

P"~:r"-l"í"nf~.

'"'Jb1·e

Sen:;~CI'lr

Clark, inscrito em primeiro
·

O SR. MENDONÇA CLARK:
(Lê o se[l1'int~ disC1!1"SO) -

Sr. Pre ..
e, ilustre.s Senfl.dores, ocuoo
'1 tribuna desta alta Casa do Con ..
..,.rr1:~0 pf!ra prestar o meu esclareci.,1ento ~õbre um rompromis"o que em
'Tl~io !lflui rtS''llmi, e que. infelizmente,
'1or motiyos !'Uueriflres à rninhll von'~.cle, nfio rude Cl1mprir até hoje.
Ao Sf'r vo~adt: o Projeto t:a Câmara
'1'edernl n. 0 117. rle 1950, sõbre a
'nxaciio do fmpõ!=.to de Con~Pm"' de
":arteiras ou Cr..ixas de Fósforns.
')heguei ã eoncrusiín de oue a razão
~'5tn.va com a Comissão dê Economia.
""1"'<;ta casa ao proferir o seu parecei"~
"ejeitando-o por hão considerá-lo
~:lnaz de atender à nossa economia,
tpós orévia consulta qo órgão com;etente da Fazenda Naciollal.
f:ste ·mPu voto e a declaração que
jcsta tribuna fiz ern maio, parece
'"~UC vPio contribuir para feril' grandes interêsses, em face de cerrada
~.::tmpanha e1n curso contra a minha
'1essoa, atribuindo-me· li~ações com o
"Trust" internacional de fósforo no
Brasil, Suoostamente r·epresentado por
"Fiat-Lux".
Nos atnques estfio tnvo1vidas. tam ...
'bérn, outras figuras do Senado da.
passada e da ·presente legislatura.
Desejo, Sr. Presidente e srs. senadores, e.c;clarecer que não conheç(),
pess0~nente, os dirigentes das fábricas de fósforos operando no Brasil
~idente

...

2214 Ss>:!a-f,.;ra 9
DIAR!O. DO CONGRESSO NACIONAL
---·===,....,..
------

<~

~!!l qur11qUer parte do
mundo:
11.11:.nra me interessou :1 imiú.stria de
H.l"":·{lros de p:·opr.ganda, pelo simple!.i
1~\:"l dE" no Plrlui, mercado pobre, o
C•·r«umi-::!-or ou nnunciante ·não têm
JHur:cos p:::ra s2 • n.pr:we~tarfm dês! e
ti·
dt: propagzr.dr~. Vinte anos n
PJR;ü me afa-.:taram do contato com
c:2mc:nt·:Js do sul e das lutas come!·-

ser muito superior à c-~:rteira ou à
.:aixa de f~fo~·os comum.
.Se o custa é maio:, ·se o preço de
n::1Ua é muito supe1·ior, ]JOHJUe sb o
_,_m)ós:\' a pagar ao UQvé!'llü deve ser

. e~uL. t?

F~liZll ~nte. para co~~·igir tudo isto.
:i se :munc:a a reyi.:;.(.o ge~·.1.1 d.:;.s no:as t3.rif '~ p.1ra a impo;·Z~1ção, cobrin.o o:to r,_\.: a"tizo.s..
-t:)r·., f'DÍ!'f' O!' hb!'2c:mt~ de fó~fOJ''"l.'L
O est.u:;) pari\ a revisão d{) Impósto
A primeira vez qu~ Yí mu;tos do:
f'''T;;: rn:-:;E~ntan:es juntos. foi err. .e CJnsumo, tambêm, já está e:n b-om
ma:o úWnw. qu::-njo estiveram no mdamento.
Uma e outra ref-orma !>e ajusts.m. ,
f',,...;..-",-,, r:1b:üqr-;'h raros para a c2Ut:.'
Ll~s terão por base a taxação- :· AdCP'" rr:nio:; Jlu~s. intel't'-"'Sava.

A

1:':1!oria,

a

bõa

maioria

de.i>t:J

::.ü:~rem''.

Ass~m se o po\'o tiv-er de .pagRr Cr$
·C ... ·:=~. 8!". Pl·e.:::der..t-2, ac 11::u p~n· bem
C' ':t-T."ll'ir>nd-3 o p:::recer da d"mla Co· ,:o por ca!'telra ou c:ux:1 de fósforos
Ji"it:f:o ct~ Fha!1r"!s, vntar tXlnt:·a c vmum, o Estado !'e~eberá uma de..r-rnjf'to. isto é. C')Dt~·a a redução rln -~~:minadá pa1·cemagern, fixa, sóo:·e o
Jn.ry{l .. to d? C:rr.::umn às cartco!rinha" n·€--;o à e venda.
,]P ?O pa!ltos.
Se houver mercaqo para aqueles
Já qve p:>la rejeição estou eu sendo .u-e quiserem p~gar· a carteh·a ou cal.f}llast' quP in::l!vidual!"'1.Znte responsB- .a de J6sfaro.s de propag:lnda P·Jl' C'rS
.t;iJinrlo de 31-:>dJ b::tstante e.scanda· ·,50, o E-it.ldo r.:::olherá cinco vêzes
lfl~ú
e fill:o, apra-..-eito a oportun:- .1ais de Impõ,sto de Co:1sumo,
rJ..Ce p::tra af:l·pJar qu2 no atu:11 _.,j:; ..
ReEt::~, stmente, esperar que esta
1P'J:a de Impôs:o de Consumo exis nai.cr re:elta, oriunda da ma:or capatfw rrave$ eiTcS ~e nec~ssitam Sf'' ·i:'íade a:rulsitiva daqueles qu·e querem
u•-.-a:nte·l"!entr> ca:·:·h~~do.c::.
.er o luxo ou a comodidacie de utili· I\"ll dia se13uinte- à yot:lc:1o rejel- a!" pro:íutos tipo propaganda, de cu.st.i!"ido o Prn._t·to 11"1 já tlnha pronto ,J dnet:> ou indi:·etamepte mais caro,
:un o-utro oroieto. oue ex')l'ime ü m~u ;enha s::r aplica1a em empreendimen:n.-cdn de encãrar ·o- a:sunto. conforme .os que vis-em o amparo integrá! da
m 'l'lhn nromessa desta tribuna.
~riança brasileira, conforme o p;·ojeto
E e r; i";, o o ap!·êsentei foi. porque c .ue tem curw no Senado, c:·iando a.s
.R '!in:cnto d:~ senndo. oJr mim. c:m
_s-::olas-Ho."Opitais.
t-ultarlo. no dia 1"i -5-55, me tolht>- ~
Eram· estas Sr. Presidente e Se~ho
lib-e-rd?.::l'e tie fazê .. Jo. por ser m:ltêria ·es SenadO!'f'S os e.sd::rec:mentos oue
dn c.,m"1etência dR Câmara d::~s Depn- 1:-et-::md!a dar. (llfuito bem! .1l1u.ito
t~rlc-~. C:mtuio, auroveltar.do a nró- .Jem/J
~-i'l"'la ,-:mla do Proj?to '185, de 1955.
flli~ altera a
ta:-'.:ação de c:garr~
O SR. PRESIDENTE:
CJ-~rutos, e_tc., Jogo que êle seja sub~
J}}ft.ido ao SenJdo, desde jã me c'Jm ·
Con'.:inúa a hora do expe-diente.
~romcto em:.>ndá-lo com c fito d~
Ti'm a palavra o nol:·re Senador
CllTIJOri.,. a minha promessa de maio. Daniel Krieger, segundo orador msPn-r êste projr:>to por mim estudad{) cr:rto.
pr~·ponho a taxação de canfira Oli
r.::J:):xa de 20 palitos. sem pro;~:Jganda.
O SR. DANIEL KR!EGER:
o imp:'i,sto de crs 0,050 port:mto, ta.
CN.ão foi revisto pelo orador) _ Sr.
t.rntaç.. "') inf.~rior à de se j a d a de
Pn:sldetne, ~rs. Senadores, .há quac~-s o.o53.
Se, entretanto, a mes:na carteín; ~enta ahos, precisamente, no halt do
..Iotel dos Estrangeiros, \'arado pelo
(la caixa, de 2() até 30 palit:Js, com
p-ropaqanda, fôr Yendida ao anun · punhal de um enérgumeno, deixou de
clnnte por Cr$ 0,50 O Impõsto Sê p~l~ar um generoso coração de paC:navam-s~.
para sem ore
na ba."e de 20% "advalorem'', serâ tno.a.
ne· Cr$ 0,10 por caixa e subirá na olhos acostumados• a divisar nas oi·umesma proporção, de aeórdo com o fl!-as; emudeceu de vez uma acatadis~reço de \'enda direta ou indireta- suna voz de comando, extingmu-se
uma robus:a inteligência; diluiu-se de
mente. ao povo.
·
Com isto viso colocar, em igual- ttJdo _uma P'?dero~a concentração de
df>de de condicões, todos os fabrí-- energras: des1tegravou-se um conjunto
c:-r.t€s, deixando ao consumidor a de qual~dades com qeu a natureza dolHrf'rdade da p:-derência, de acôrdo tra a figura predestinada do homem
que ali_ mo~Tera: o General José Gocom as sur.s po~se.s.
O que não p.o.s.s;J conco--dar é que mes PI!JheJro Machado, a mais alta
~e queira ~ou pretenda . misturar fós- expressao desta Casa, VIce-Presidente
f-oro cóm prop.1g:mda e pleitear uma do Senado da. República. Firva-se co:redução de Impõsto sõmre um ar}igo mo se!!IPI'e _vivera. Não ocultou, como
-que, direta ou i!}diretamente-, custa Cezar, a face com a toga· infeliz110 consumidor muito mais que a cai- I_nente, porém nã~ põde, co;no ctescJav~, C?l~ar de frente a figw·a treda
xa de fósforo comum.
A propaganda na Imprensa, Rádio, e Ignobtl do bandido, norq'ue fora
'Televisão, et::., é cobrada por tabela apunhalado pelas costas!
:fixa para todos, havendo, como é praSr. Presidetne, Srs. Senadores, não
xe, no comércio e na indúst!·ia, des-: pretendo fazer a biografia do homem
contos nos preç().s, de acórdo com o qu duratne 25 anos, serviu, com pro:nmc~ante do contrato. firmado.
bidade e devotamento exemplar, éste
Desde que, entretanto, ·uma propR- país. Pretendo, apenas, prestar-lhe
ganda se faca pela simultânea entl"e- homenagem em nome da representaga do produto, custando esta propa- ção do Rio Grande do Sul. no Se-nado
ganda várias v-êzes o valor do produto, da República, PorQue, não podemos
não d-eve prentlecir o ImpOsto de omitir, esquecer que Pinheiro MachaConsumo sôbre o produto p:-Opria- do deu a esta Casa enorme prestígio.
mente dito, mas sôbre êle e o custo ~etb:arnente, êle dominou, por essa
da propaganda, que afinal f o verda- epoca, os Conselhos da Repüblica.
deiro produto da fábrica que, no caso,
O General José Gomes Pinheiro
deve ser chamada de fábrica de fós- Machado era, de fato, uma figqra sinforos de propaganda.
gular. Adolescetne, desertou ao lar
Há, pQis, uma visivel diferença en- t:-tlternc para defender a Pátria nos
tre a fábrica de fósforos sem propa- campos do Paraguái. Depois de reganda, .utilidade essencial, e a fát·rica ceber o gÍ·au de bfichareJ na Faculde fósforos de propaganda, utilidade -dade de S?..o Paulo, voltou ao Rio
destinada a fazer a propagand-a de Granàe do Sul e ali iniciou a propa~1ádi<ls, geladeiras, vendo d~ imóvel~, ganda republicana.
Sua abnegação,
etc.
seu desinterêsse, sua fibra inamolgâ:e justo que sendo o acaba:nent<l do ve-1 encheu de glória o primeiro quarproduto desta últlma níais one1·oso, to de século da história republicana
pois existem encomendas de acórdo do Brasil. Homem dotado de qualicom as exigências dos freguezes, po- dades excepcionais, foi, sobretudo. um
clendJ custar a carteira :tté ·Cr$ 3.00, amante fervoroso d!J sitrema politico
ou mais possà o seu preço de venda que .!e instituíu no paJ.s. Nlngoém

(Seçiío 11),

mais do que êle amou a República «:
ninguém a servlu com maior devotamen:o. Em tôdas as horas, em tôdas
as t njunturas difíceis, estava sempre
presetnc,- umaó' t·ezes pela ação, ou-.
tras pela renúncia. Possibilitou o en:tendímentn entre os brasileiros e a
sobrevivência d~ sistemr. político a que
1cra tado o seu entusiasma, tôdas as
fô!·ças da sua adolescêrtcia e da sua
m11. turidade.
E nestn· éuoca. tem significação tõJa es'Jecial ·a sua atittlde em 1913.
Presíd.::nte absoluto do Partido Con-:erv::tdor, por carta do eminente Sr.
3::~rres Medeiros. chefe do Par~irto !te·
:mb!ic::mo Riograndense, foi pràticamente. · lancada a ~ua C!'!..ndtct1.tura à
·.>residêné'''l.. da República. Tendo, no
·ntanto. ecebido o t·eta do Part.ido
Repúblic::t!lO Pauh-:;ta e do Partido
Republicano Mineiro. o ilustre rjo~andEns~ <i.e~istiu por não querer com
1. su:1 candidatura conturbar ~ par da
Ré'oúb!ica.
As sun_s pa~:n•ras 'l!l€ tentarfl
:·eprcdu:o-ir - sem que co!-respondam
ex~tamente às !:;U~s. por 1=.erem a renrodnrão. de me!Y'ória. - foram as seguintes: Sei qu~ contamos com 14fl
renresentantes da N?.çãn filiados à
no~:a bandein.: sei qeu êles recon'I-Jecerão como a vontade el":ltoml do -cals
essa e!eição; sei que ns fõrras política~
e materiai~ a asser:uram No entanto
-;s meus' det•ere~ pant com o Pais e
rara com a Amêrka imdem-me que ::..
ac~ite. nf'sta hora tm-nultuosa, pois
l)Oderia ocasionar 11m rie.t"fecho san?:rento que eu jn:m::~is d~sebri::~''.
Eis u~ exemnlo qeu m: hnmens da
a~ualidnde de•:eriam fl1Pditnr: O de
11m 11omrrrr qeu nbriu mi}o do g'Qvérno
rin Re~úh1ica oara 'l"tl (' .seu P'tÍ.S nflo
f'ósse orésa da C<JPfus-".o e ·dn desbrdem· !Jarn que não ..<:;e º'f'l'R.S.Sf' urn
de.t"PntP.dimento iJTempdi~vel cn:'"a 7 de
ore indicar as instituições republica ~
nas. _
. .
.
uem assim· nrocrd<>u. qUf"Tl a.sstm
vivet1, tem indim'CJJtívri.c:: direitos n
que· o Senado da República. de OUP
~o; "ic.,-Pl'P~i iPe ·n lllf! nrest<> nestrt
E é esta homf'naqrm. ·que. Sr. Pre"-irtente. Pm nome da b<>ncnrla do Rio
Grande do ui lh~s w•nh'l 1:\"e-~t".r, dl3endn ,~::~. c::~n;•iccão de ,..n, rn<> ""elite.
no seio fecunc:h da F.tern;rlade em
que ora re-nousa. que ?.-~ nplrrVJ'as finais d::~ .::eu tPshmento noWicn, en""l,tra~·am nsi1o nn cor:1din dns bra"'ileiro.c:: .. Ei-Ias: "Mnrrn ~"'rPn~. certo
de oUf' n Lc::tória fará justiça ao meu
oa+•·i')ti_c:-m,')·•.
Em Yerdadf". r. Presirlente-. o B"··ac:;U
intern faz hoie iustira il e_c:c:a Adrr'lirR:.
vel fi<rum qeÚ ilvmimw c:>m RUa ncão
"inte e cinc'l !1n,;;s da 'P."~,p-.Hc~ B"'a~ileira.
~nas)

(llfuito bem; 11-:fuito bem! Pal-

.

O SR. PRESIDENTE:

o eSnado iá :;e associou à>s

hon1cna-

ozens oestadas à memória do General
José GoMes pinheiro Machado. man:;lando de!J(lr sôbre n mem1mento que
~e ergue na praca NosFa S!:>nhora da
'Paz, nesta Capitâl, uma coroa de
flol'es. Ainda as;,im. a Mesl'! faz suas
<tS nalavras de homenao·e-m oue o Senador Daniel Krief!er a-caha de nrofedr em memória do l!rl'mde brasileir().
Vivendo numa fase tumultuosa da
vida do pafs,· e com a"ilr) ako controvertida, 0 Ge-neral Pinheiro Machado foi. e-ntre-t:>-nto-, fi;ura marcantE'
'la política nacional.

O SR. PRESIDENTE:
Cont-inua -a hora d-~ f!xu-ed.i-e....-.. t-e.
rem a pala\'l'a o 'l'J!i;'e s-~mado'!' !?il'1erto Marinho, tercelr<. orad-ar ms-::rita,

· Setembro de 1955
Públio d-e Mello, quarto oradJr i!lll~·.ito.

O SI\. PUBLTO DE MJ:i.LO:
(Lê o [;Cguinte d;scurso) - Senhor

2T€sidente, um n-o~á.v~·i acOl:r:-t'cimemo
;e_z \'ib:--at- ne::te :n;3thnte, a ,:,Jlu,c;,~
~nc:a ciYica J.a nacionahoaàe.
E' o que ass!nala ~" instaiacdo d:\
Liga da Defe.:::a da ltf-galidade, m'l:.;'líiico movimento 1ue·st- e~trutura t'lll
~sãos princípios alicerçftdos na esta~
oilirlade da ord·2m pút11cn. n:t J)I'<!.Str\'açáo do rcglme ~::~nstitucJonal e da
unidad-e da Pátria.
Trat~~se de uma im;t~tuiçào de :uto
:\lcance patr:ótic;J, de\·-otada à grnude
-::ausa nacional que e a da tranq\li~l
:iaàe d-o B:;:tsil, sem r.;ualqu-2r yJ ;pósito de dLStinguir •JS b!·asilehúS ~111
classes, desta ou daquela e.spf>c1-e, e:n
.::~vis e militares, o que seria de toao
:> pontQ, odioso e c:)1tdenáve1.
Ao contrário, Sr. Pre."Oid~nte, &u::rHlS
t:~dos wlàados d~ :egaJ:dade e de:.. bem
~star de nossa Pát:-:a.
- Não temos, vor f€hcidade, o Lli'llolema racial ou relíg~OSQ, pa:·a mquletnr a naçào e fomi:ntar dJocOruh.s
entre irmãos que v:vem numa democracia, em perfüt,l igualdadt". auf-erindo as mesmas va.r~tag-zn.s da li(}€tdade GU<c. é igu'l\. -para todos t.':s
orasileiro.s.
.6-.s glor!Qsas 1ó,·ças armnJ?.s t}ue
Jntern desfilaram g~!'b-Osamente pelo.LS
:·uas d-e-sta capital, 'JStemanno t1 P-Oder de nJssa sob-e~·~una, ·cJnst:tu~n.
p-ar i:;:so mesmo, o p-enhor de segurança das .instii.utçõ.-;s pát:ia.s, o ~ue
só pm· .'ii, e bastante para que se
mantenha ilesa, a tr:=~dição liberal ~
orde~ra do po·vo brasil-f'lTO.
,
...
Qu-em quer que terha ou·,•iQo a~
jeclaraçót's ser€nas e perempt-ór)l.!i du
Sr. General Teixen·a Lott, MWlstru
da Guer~·a, do Sr. Brigad-eiro Làuardo Gonws, Min~~tro da Aeronautica e d'J Sr, Almirante' Amor!:n do
Va!e,- .:vl!nistro da 1\[a,·inha. cheJor:-s
:nilit.:=!res Qe maior· p1·estigio e ac:na:n-ento, dentro e fma das respectiVdS
i.l-eiras.._ brasileiros e patriQta:s, -p~
;uído!·es de acrisoladas virtudes ..-.h-1cas, nã-o pode du\idar. wn in.stante
sequ~r. de que 9 Exército, a Aeronáutica e a Marinha estão sê:-iamcnte emp-enhados em \'elar p-ela Oonr.Utuição d-n país, para que, denao ri:1s
normas por ela estabe~ecidas, pr.s.:;ar-.1
funcionar livremente, todos os paderes da nação legalmente constituído~.
A-:; eucon.ro d·~ssas disposi-;ó~s !eveladas c.am frequência, p-elos ch'!'ÍC.'\
das fô!·ças ann~da.s, surgiu a Li~a m-L
Defes-a da Legalíàad-i.!, com os pO.st-nlados traçados rnagistrâlmente, peln
O!', Sobral Pint-o, seu ilustre ttre·5ident-e.
·
Tem ela, por finalidade, C'lnW 111dica o próprio 1wm-2, combater pelt1
harn c-ombate da legalidade e da or ·
dem oonstituclona1.
E' mais um órgão de defesa, um
'1recioso auxiliar das fôrças arma.Jn ~.
a levar p-or diante, c €levado pro~
oósit-O de tranquilizar c país, cvm !1.
u-ermanência da lei, d-í'baixo de CUJ{I
tmpéri{), pr.1speram tódas as naçõ-e:!.Dfste modo. Sr. Presidente, a bancada Co P. S. D. do Maranhão, na
Cã.mara Federal- e n-o Senado da Reoública, traz o seu decidido apóio a
ação menemérita e respeitá\·el d<'s
Minlstros das pastas inilitar~s. oonvencida como está, dos n-obres int11;tc,s
que -m; animam em t_lr(lJ da legalidade
e da manutenção do regim-e democ.rlttioo.
E'. p-or isso, cir. Pr~.s:llente. que _n
bancada. maranhense d-o P. S. JJ.

apoia sem .reserva, a Llga da 0.-?f-t:..:i.a
da Legalidade, emtirestando ini.eire.
solidariedade ao seU m~gniflco r.rograma, pois ela encnra esta verda.le
O SR. SE.N.'~DOR GILBE~'I'O que con.st;tui a aspiraçt.o de t-udms ú.S
M~'\R.INHO
PRONU:NCIA DIS- brasileiros:

CURSO QUE, ENTREGUE A RE"O respeitn a lei, no.s têrmos da
VISAO DO OR...to.OOR. SERA PlJ- Constituição, é a tmica e suptt'lna
l3LIC.~DO-- POSTERIO&'VIE?-ITE,
;arantia p-olitiCJ. do ddadã-o ho!ic!to
e df.l trabalho fecundo".
O SR. PRESIDENTE:
~:tE"! Sr. P~sidente, (l nDsSa .:;ent1r,
Ol"lf-inua a hor:l- a-o exnelii-ent!". o ~ent:r dól Brasil. i:Jftuito bem· m-:ti:.o
'
Tem a palavra o nobre· senadox bem. Pazm·as. )

