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DlARiG DO COMCRESSO NACfOWAL

(Seq&o If).

Suplemento

Novembro de 1955

11

Consignaqao: 2.1.00 — Auxilios e
Acrescente-se:
Serviqo de Asslstencia c
Subvenqoes.
Crf
Proteqao dos Menores
Amarazi —
50.000 Subconsignaqao; 2.1.03 — Subven- — Asilo Santos Anjos —
qoes. extraordinarias.
Vassouras
25.C0C,C'(
' Exterhato das Criancas PoAlinea; 21 — Rio de Janeiro.
— Escola Paroquial Sao
bres Sao Jose — A g u a
Preta —
50.000 Abrigo D. joao Vianna — Campos Sebastiao — Olinda NiIdpolis (Para Assistencia
— Cr$ 50.000,00.
30.000,0?
Justificacdo
Associaqao Mantenedora do Asilo a desamparados
Nossa senhora do Carmo —
— Dispensario Sao Jose
Sao instituiqoes filantrdpicas de- Cr$ 50.000,00.
— Belford Roxo
20.066,00
dicadas a- cama do menqr abando— Acao Social Paroquial
Juitificagdo
nado.
Sao Joao de Miriti (Para
Sala das Comissoes, em 21 de noSao entidades assistenciais qn- ne- ' assistencia a desampavembro de 1955. •— Novais Filho.
cessitam de subvenqao ordinana para rados)'
so.ooo.oq
Ni 60
manutenqao de seus serviqos.
Repartiqao; 07.04.02 — Divisao do Sala das Comissoes, em 21 de no105. COCAO
Orqamento.
vembro de 1955 — rarcisio Miranda.
Justificacdo
Verba: 2..0.00 — Transferencias.
Conslgnaqao; 2.1.00 — Auxilios e
if.0 64
Os humildes e necessitados de tcda
Subvenqoes.
especie vein recebendo das iniituiqots
Repartiqao:
07.04.02
—
Divisao
do
Subconsignaqao; 2.1.03 — Subven- Orqamento,
em apreqo, nes eidades onde elas cpeqoes extraordinarias.
ram ampla e posltiva assistencia. A
Verba:
2.0.00
—
Transferencias.
" Alinea; 19 — piaui.
emenda tem, assim, tdda It procedenConsignaqao: 2.1.00 — Auxiiios e cia.
Acrescente-se:
subvenqoes.
1 — Sociedade de Amparo aos Me- Subconsignaqao: 2.1.03
Sala das Comissoes, em 21 de no— Subven- rembro de 1955. — Paulo Fermvcfy-.
nos abandonados de Terezina — .... qdes
extraordinarias.
Crj 100.000,00.
Alinea: 21 — Rio de Janeiro.
, 2 — instituto de Assistencia Social
N.' 68
t;
Onde se ciiz:
de Sao Jose de Nazaria, municiplo de Aprendizado
Agricola de
Reparticao: 07.04.02 — Divisao do
Terezina — Crs 100.000,00.
— Barra do
Orqamento.
3 — mstituto de Assistencia social Dorandia
Pirai
SO.O&D.GO Veroa: 2.0.00 — Transferencias.
de Angical — crs 50.000,00.
Diga-se:
Consignaqao: 2.1.00 — Auxilios e
4 — sociedade de Assistencia a Me-Rural de Dosuoveaqoes.
nores Abandonados de Sao Raimundo Internato
randia — Barra do Pibudconsignaqao: 2,1.02 — SubvenNona to — Cr$ 50.000,00.
rai
100.000,00 qoes oratnarias.
5 — Escola Preventdrio pires de
Alinea: 22: Rio Grande do Ncrte.,
amparo a menores de Esperantina —
Justificacdo
Onde se diz:
Cr$ 50.000.00.•
discnminar' — Cr$ 110.000,00.
6 — Associaqao de proteqao a In- O objetivo da emenda, alem de re- '■ADiga-se;
fancia Abandonada jaicos — 50.000,00 tificar a denominaqao da entidade e Orgamzacao das Voluntarias, mibeneflciar, e aumentar a dotacao que
Justificacdo
lire e destinada, pois o que ';Jie foi cleo municipal de Jardim do Seriao
-para assistencia a menores aorudo- ;
Trata-se de instituiqao filantrdpi- consignado nao e suficiente.
Sala das Comissoes, em 21 Se no- nadosj — Cr$ 110.000,00.
cas que mantem estabeleeimentos
Justificacao
destinados a proteqao de menores vembro de 1956. — Paulo Fernandes.
abandonados.
A
Organizaqao
das Voluntarias, niiN.65
Sala das Comissoes. em 21 de noc!eo de Jaraim do Seriao, mamem, em
vembro de 1955. — Mathias Olympio
Repartiqao: 07.04.*02 — Divisao do cooperavao
com a L,.B A. uma a.s&jsOrqamento.
lencra permanente aos menores ao.ciN.° 61
Verba: 2.0.00 — Transferencias.
ao mumcipio. sem aispor, enRepartiqao; 07.04.02 — Divisao do Consignacao: 2.1.00 — Auxilios c aouaoos
ireianlo, ae verba propria para a masubvenqoes.
Orqamento.
dos serviqos assistenciais. ;<
Subconsignaqao; 2.1.03 — Subven- nutenqao
Verba; 2.0.00 — Transferencias.
A presente en.-riicia ;em o objetivo
Consignaqao; 2.1.00 — Auxilios e qoes extraordinarias.
de proporcionar meios a instituiqao
Alinea: 21 — Rio de Janeiro.
Subvenqoes.
para execuqao eompieta tie seu proRetifique-se:.
Subconsignaqao: 2.1.03 — Subvengrama
assistencial.
Assistencia
a
meninos
desamparados
qoes extraordinarias.
Sala das Comissoes, em 21 de noBarra
do
Pirari
para
Alinea; 23 — Rio de Janeiro.
Associaqao N.S. de Patima — Barra vembro ae 1955.
Inclua-se;
N,® 63
Fundaqao Alzira Vargas do Amarai do Pirai.
Justificacdo
peixoto (Patronato) — Rezende —
Repartiqao:
07.04.62
— Divitao tie
Cr$ 300.000,00.
A emenda visa apenas a correcao do Orqamento.
nome da entidade a que se refere.
Verba: 2.0.00 — Translerencias.
Justificacdo
Sala das Comissoes, em 21 de noConsignaqao: 2.1.00 — AuxUms g.
Trata-se de benemerita instituiqac vembro de 1955. — Paulo Fernrndes Subvenqdss.
filantropica cujos serviqos pela reSubconsignaqao: 2.1.0-3 ■ - Subvencuperaqao do menor abandonado jusN." 66
qoes Extraordinarias.
tifica a correqao da presente subvenRepartiqao: 07.04.02 — Divisao do Alinea: 22) R;c Grande do Ndrie.
qao.
Acrescente-se:
Sala das Comissoes, em 21 de no- Orqamento..
Grf
Verba; 2.0.00 — Transferencias.
vembro de 1955. — Sd Tinoco,
Consignaqao; 2.1.00 — Auxilios e Centre Social Joaquim
Godeiro — Patii
' N,° 62
46.000,00
subvenqoes.
Subconsignaqao: 2.1.03 — Subven- Instituto Cdnego Monte
Repartiqao; 07.04.02 — Divisao do qoes
— Santa Cruz
extraordinarias.
53.000,00
Orcamento.
Paoonato da Meualha
Alinea: 21 — Rio de Janeiro.
Verba; 2.0.00 — Transferencias.
Mifagrosa — Natal
Onde se diz:
40.000,00
Consignaqao; 2.1.00 — Auxilios e
Cr$
Patronato de Ponta NeSubvenqoes.
gra — Natal
a Menores do
100.000,60
Subconsignaqao; 2 1.03 — Subven- Assistencia
Cir.-ulq Operario Barra
Casa da Crianqa — Natal 40.008,00
qoes extraordinarias.
do
Pirai
30.000,00 Instituto Patire Ibiapina
Alinea; 21 — Rio de Janeiro.
Diga-se;
J - Aqii
?0,006,00
Acrescente-se:
Circulo
Operario
Catolico
Instituto profissionai pemimnn Dr
de
'Barra
do
Pirai
85
056,00
320.000,00
Joaquim xeixeira Lei'e— cr$ 50,000,00.
Fundaqao Alzira Vargas do AmaJustificacdo
Justificaqdo
•
rai Peixoto (Patronato) — Rezende A emenda aumsnta a verba destina- 1
— CrS 50.000,00.
Todas as instituiqoes aclma. referida
ao
Circulo
Operario
Catolico
de!
Orfanato N- S- Auxiliadora — Cam- Barra do Pirai por see insitficiente a das prestam assistencia a me nor t*.
pos — crs 50.000,00.
foi consiguada a essa entidade, : Merecendo, port an (O. os tav^res da ei
Instituto profissionai Sao Jose — que
cujo
trabalho, em pro) da boa forma que regula a materia.
Camnos — Cr$ 50.000,00.
Sala das Cormsso: , em 21 dg r.oqSo
moral
dos cperarios, e meritoria
Total — cr$ 200,000,00.
Sala das Comissoes, em 21 tie no- vrmbrc tie 1955, — Kerymuido Cajustificacdo
vembrc de 1955. — Paulo Fernandes. valcanti.
que
?e
70
Sao entidades assistenciais
N-J 67
destinara L causa do menos rbandoRepartiqao: 07.04.02 — Divisao de
07.04.02
Repartiqao:
Divisao
do
nada.
Oqanento.
Sala das Couu's.
era 21 de no- Orcamento.
fristituto Profissionai Sac
Verba: 2.0.66 — Tlraaster«ni-«8»
'
Verba:
•>,*
-i
Tnsferencias.
embro
de
3955,
—
rarcisio
Ithicnda
Jose 'Comoanhia de CaC. onsignaqao: 2.1.OS — Austlio" e , Consignaqslo; 2.1.00 _ Auxriioi «
do Recifei — .. lec.tXW
■-■rt' -'O-nfppC
n.- n
subvenqoes.
f?.
"a da Infancia
Subconsignaqao: 2.1.03 — ubven- Siibccnsignaqac; 2-1-03 - SubvenDpsealida
mantenedora
Renartlqf-O; fcb 02 - Co-elho Na- •»••• estrac.rdin^ria.s.
qoes sxtrrordinarias.
oo Patronato Padre Ma-'anal do servieo' F uai.
_ ,
■vlfaea: 22) Rio Grande do Horte.
Aitefa'31
—
aio
de
Janeiro.
cha
*> ic.c.eco Verba: 2.0 00 — Transxerincias.

Justificacdo
lHstiW.;5es de carater assislencial e filantropico que precisam
das aulUven?6es propostas e a eiaa
insee jus.
SaJa das Comissoes, em 21 de no■vem'oro de 1955. — Jarbas MaranJido.
N.9 56
Repartigao; 07.04.02 — Divisao
do Orcamento
Verba : 2.0.CO — Transferencias
Consignapao : 2.1.00 — Auxilios e
Subvengoes
Subconsignaqao: 2.1.03 — SubvenCoes extraordinarias
Alinea : 18 — Pernambuco
lnclua-se ;
Cr$
Orfanato Sagrado Cora?ao
de Jesus —
40.0CO
Justificagdo
C orfanato a que se' refere a emenda pela sua qualidade de entidade
assistencial faz jus a subvengao proposta.
Sala das Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Jarbas Maranhdo.
N." 57
SepartiqSo; 07.04.02 — Divisao
do Orqamento
Verba : 2,0.CO — Transferencias
Consignagao : 2.1.00 — Auxilios e
Subvencoes
Subconsignaq.,© : 2.1.03 — Subvenqoes extraoruinarias
Alinea : 18 — rernambuco
Ci$
Liga Protetora da Infancia
Desvalida Mantenedora do
Patronafo Padre Machado
— Recife —
200.000
JxisLljizacdo
A grandp obra que a Liga Protetora da Infancia Desvalida Mantenedora. do Patronato Padre Machado tern realizado bem merece a ajuda dos poderes piiblicos que assim,
cumprem um dever de justiqa. favorecendo instituiqoes que, realmente,
rfio drgaos coajuvantes dos seus serviqos assistenciais. A emenda me. rece, portanto, aprovaqao.
Saia da.- Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Apolonio Salles.
N.» 58
Heparticao ; 07.04,02 — Divisao
do Orqamento
Verba ; 2.J.C0 — Transferencias
Consignacao; 2.1.00 — Auxilios e
Subvenqoes
Subconsignaqao ; 2.1.03 — Su'orenqo's extraordinirias
Alinea ; 18 _ Pernambuco
. Tnclua-se :
Cr»
Orfanato Sagrado Coracso ,
de Jesus — Igaraqu — .. 100.000
Justificacdo
Os orfaos poares de Igaraqu tem
no Orfanato Sagrado Coraqao de Jesus, uma entidade que os assiste em
'uas necessidades mater.ais e as orip
nta superiormente no piano moral
Cumpre, assim, dar-ihe todo o ausilio possive).
Sala das Comissoes. em 2" de novembro de 1951. — Apolonio Salles
N.0 59
Repartiqas : 07.04.02 — Divisao
"o Orqamento
Verba : 2.0.CO — Transferencias
nsignaqao : 2.1.00 — Auxilios e
-■"brenqdee
Subconstgnaqao : 2.1.03 — SubvenO's extraordtnirias
Alinea.; 18 — Pernambuco
Acrescente-se ;
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Acr;scentc-ss:

A".' 73
Orfanato Menino Jesus — Meninas
N.0 80
'
de
Itu
—
Cr?
10,000,00;
Reparticao: 07.C4.02
Divisao de Associagao Protetora da Infancia
3? vi Cs .Menorco de FloReparticao
07.04.02
—
Divisao
d9
ra:; a
3-3.000,00 Oigaicauo.
Desvalida de Santos — Orfanato — Orgamento.
Verba: 2.C.C0 — Transferencias.
Cootio Social -joaquini
Verba; 2.0.00 — Transferencias,
10.000,00;
Consignacao;
2.1.00 — Auxllics e CrsAsilo
Oju-iIJ — Falu
Consignagao: 2.1.00 — Auxilios a
35.O0C,a Subvengocs.
imaculada Conceigao — DesSubvengoes.
Bsro-ia A'cssa senuora —
calvado
(drfaos)
—
CrS
10
000,00;'
Subconslgnsgcc: 2-1-03 — Subven- Asilo Dam Luis Carbuloto — 81a.
Subconsignagao; 2.1.03 — SubvenC'uuais Moves
30.000,00 goes
ExtraOrdinarias.
Educauaario O s » a 1 d o
Rita Passa Quatro — CrS 10.000 00; goes extraordinarias.
,
Ah'nea:
24)
Rio
Grande
do
Sul.
Alinea 26 — Sergipe,
JTrui — Aatal
75 .OCO.CO
Institute N. S. Auxiliadora — AraAcrcscente-se:
Inclua-se:
ras — CrS 40.000 00;
Edo.car.ditrlo Padre feiix
Cr$
— Angitos
Sociedade Humanitaria Protetora da Casa Maternal Ameiia Leite — Ser10 C33,0C
Abrigo de Menores Sao
Infancia. Asilo Creche de Jundiai — gipe Cr$ 200.000,00.
E ola fjural JardmsehJose — Caxias do Sul.
50.000,00 CrS 10.000,00;
doense — Jardnii do
Justi/icacdo:
Cidade
,dos
Menmos
—
Seriao
Orfanato Don Bosco — Poa —'CrS
15.300,00'
Bage
SO.OOO.COs lO.OCO.CO;
A Casa Maternal Amelia Leite, se
Insf'ti- > Jesus Menmo
Sr.nlo Antonio
Educandario Don Duarte, da Liga destina na protegao aos recem nas— Cuiicis Novos
50.000.00 Orfanato
do pao dos Pobres —
das Senhoras Caidlicas de Sao Paulo cidos, prestando, portanto. uma fox-Irst tu'o de Assistencia a
Porto
Alegre
50.000,00
I
—
Sao Paulo — Cr 30.000.00;
ma de assistencia digna de maior
Menores — S&o Thon*» 20.000,00
Asilo S. Vicente de Paulo — Far- amparo.
InstUuto Conego Leao
Justi/icacdo
Sala das Comissoes. em 21 de no— Ci$ 30,000,00;
Pertiaudes — Angicos.
10.000,00 ■ S'io instifuigdes destinadas a re- ; tura
Educandario D. Benedita Nogueira vembro, de 1955. — Julio Leite.
da infancia abandanada. — Araras — Cr$ 50.000,00;
800.000.00 cuperacao
Srla das Comissoes, em 21 de noSociedade Humanitaria de Santos
N.0 81
vembro de 1955. — Alberto Pasqualini — CrS 15.000,00;
Repartigao 07.04.02 — Divisao do
Justiiicacao
Total. Cr$ 275,000,00.
m
N.o 74
Orgamento.
A; ins'ituicdes costsmpladas com a
Verba; 2.0.00 — Transferencias.
Reparticao; 07.01.02 — Divisao do
Justi/icacdo
,
pre enle . emcjda exercem, no Rio Orcamento.
Consignagao: 2.1.00 — Auxilios e
Ctande do Narte. papei de im.poiorfacs. doentes e velhos desampa- Subvengoes.
Verba;
2.0.00
—
Transferencias.
tAe.cia no setor da assj.-lencia aos
encontrani, nas instituigoes aci- ^Subconsignagao; 2.1.03 — SubvenConsigr.agao: 2.1.00 — Auxilio e rados
menores desamparados. mevecendo a ] subvengoes.
ma. a melhor assistencia possivel. goes extraordinarias.
coooeragao financeira da Uniao, £ Subconsignagao; 2.1.03 — Subven- Urg^ assim, aniparar essas entida-i Alinea: 20 — Sergipe.
0 quo pretendemcs com esta emenda,
des,
Inclua-se;
0
goes extraordinarias.
<esnfranco sua aprovagao.
Sala das ComLvsoes. em 21 de noPundacao Livio Pereira, para assisAlinea:
23
—
Rio
Grande
do
Sui.
iSla das Connssoes. em 2! de novembro de 1955. — Cesar Vergueiro. tencia a menores Desamparados —
Acrescente-se;
vembro de 1355. — Dinarle Mariz.
Cr? 100.000.00.
1 — Associagao Damas de CariN" 77
iade de Sao Luis Gonzaga 'Abrigo
Justi/icacdo:
N." 71
| Repartigao: 07.04.02
Divisao dc
CP Menores) — Cr$ 100.000,00.
A assistencia ao menor desvalido
Repaitlcao: 07.04.02 — Divlsao de 2 — Xnstituto de Menores d'e Pe- Orgamc-iito.
Verbar 2.Q.00 — Transferencias,
encontra na fundagao de que trata
01 camento.
lotas — CrS 50.000 00:
3 — fnstituto de Protegao 4 In- Consignagao: 2.1.00 — Auxilio e esta emenda um de seus meihores
Verba; 2,0.00 — Transferencias.
executores, em bora se cncontre, coConsrgnacao; 2.1.00 — Auxllios e fancio, Porto Alegre — CrS 20,000,00: subvengoes.
4 — Institute Santa Terezinha do Subconsignagao: 2.1.03 — Subven- mo a maioria das suas congeneres, a
Subvengdes.
extraordinarias.
bragos com as maiores dificuldades
_Su xoasignacao2-1-03 — Subven- Menino Jesus — Caxias do Sul — goes
Alinea; 25 — Sao Paulo.
materiais.
Crs 40.000.00:
goes Exlisoidlnarias.
Acrescente-se;
Justifica-se, assim, a emenda.
5 — Abrigo Sao Jose — Caxias do
Aiinea: 22) Rio Grande do Norte.
Educandario Dona Benedita NoSala das Comissoes, cm 21 de noSul — CrS 40.000.00;
Acrescenlc-se;
6 — Cidade dos Meninos — Bage gueira — Araras — Cr$ 50.000,03. vembro de 1955. — Julio Leite. .
Cr?
— Cr$ 50.000 00.
1 — Eicoia Pre-vocaJusti/icagao
N.0 82
!
cioual do Caico 50.000,00
Justificagdo
O
educandario
de
que
trata
esta
3 — Circulo Operario
Repartigao; 07.04.02 — Divisao do
plenamente' o -amuaro i e"lenc'3 presta valiosos servigos a I Orcamento
de Caico
50.000,00 as Justifica-se
associagoes
de
que
trata
a
emenda
educagao
e
ao
ensino,
no
seio
da
po3 — Sociedacie de AsVerba; 2,0.00 — Transferencia.
todas elas devotadas a benemerente j P1113Arara5
^80 menos favorecida da cidade Consignagao; 2.1.00 — Auxilios a
sistencia e Proobra
de
protegao
a.
infancia
desva„
-.
,
.
tegao a Materlida do Rio Grande do Sul.
I ®ua meritona agao merece. pois. Subvengoes.
Sub
nidade e a Inamparada pelos poderes piiblicos. j Subconsignagao:
consignagao: 2-1-03 — SubvenSaia
das
Comissoes,
em
21
de
nofancia de Acari 50.000,00 vembro de 1955. — Daniel Krieger.
Esta e a razao da emenda.
e ■
3 — Escola 'fecn ca de
Sala das Comissoes, em 21 de no-i
" oen, ~ oergipe.
Acre
C o mer c i o de
vembro de 1955. — Cesar Vergueiro. | Abngo de
® Menores
e-se:
N.0 75
GeneNatal 50,000,00
N0
3 — Bmlio'eca e Obras
- 18
[ rai Gil de Almeiaa —
Repartigao: 07.04.02 — Divisao do
1
tUb
Assistenciais de
Orgamento.
Repartigao 07,04.02 — Divisao do , .l^f ^ 2 ' A'",
50.000,00
Verba: 2.0.00 — Transferencias.
Carnauba dos
Orgamento.
j d Ca, ibad
das Senhoras
c
380
Vi
D a n t a s, para
Consignagao: 2.1.00 — Auxilio e
Verba: 2.'o.OO - Transferencias. j r pnt . 7n'?
'
0
subvengoes.
a m par o a os
Consignagao; 2,1.00 — Auxilios e« 8011
oiv-fen da
menores
30.000.00 Subconsignagao: 2.1.05 — Subven- Subvengoes.
*
8,° e menores) — 5<) 0()000
goes extraordinarias.
3 — Patronato de Ponts
Subconsignagao: 2.1.03 — Subven-|
• T"
V"
Alinea;
25
—
Sao
Paulo.
Negia
30.000 00
goes extraordinarias.
Oiatono D. Boscq — Ara7 — Liga de Assistencia
Acrescente-se:
Alinea: 25 — Sao Paulo.
rr^f- r- V V
50.000,00
Asilo S. Vicente de Paulo de Jae Protegao a
Acrescente-se;
uniao
Esplrita
Sergipana.
pa
la
a
<
asa
do
bot
icabM
—
Cr$
50.000.00;
Me terntdade e
Orfanato Santista — Santos Sao
.
^.
Poqucnino
Casa-da Crlanga de Andradina — Paulo CrS 100.000,00.
Aaraeaju
a Infineia de
Aaracaju
30.008,00
Orfanato
Imaculada
ConCi
)
0
Pedro Velho ..
40.000,00 paM^
Orfanato Lar
Monsenhor
Pilipo de
nft^' Madre
\t a Mazaarello
ir
n de
a Ri- I Guaramingueta
'-"lanaio
Jjar Cr?
ivionseniior
ru
Pat.onato
100.000.00.
ceicSo, — Sao Cristovao lOO.OOO.OO
Justi/icacdo
-7 Cl'a •00S19'00: nm
' Pundacao Imperatriz D. M-'- r eo
JusUficagSo
Sao entidades que tratam de mi- rff
— poldina Cr? 100,000,00.
Trata-se de instituigoes de caridads
norar a situapaq do menor abando- Crt SO 000 00Orfanato Nossa Senhora Aparecida
Justi/icacdo:
dedicadas a causa do menor abandonado.
nado, em favor da qual realizam ser3a la das Comissoes, em 21 de no- 50 OOCMXP ClUZ <^0 Ri0 P81 Ci0
Ti-ata-se
de
entidades
de
assisten
vigos de grands intcresse social.
vetnbro de 1955. — Gcorgitw Avelin^
cia a menores abandonados.
Total:
Cr?
300.000,00.
Sala das ComissOes, em 21 dc no0
Sala
das
Comissoes.
em
21
de
no*
N. 72
I
vembro de 1955. — Antonio de Bar- vembro de 1955. — Maynard Gomes.
Justi/icagdo
-Reparticao: 07.04.02 — Divisao de
ros.
N.0 83
0
-?aniento.
N.
79
Esta emenda visa distribuir a verRepartigao: 07.04.02 — Divisao do
Verba: 2,0.00 — Transferencias.
Repartigao 07,04.02 — Divisao do Orgamento.
pessoal de Cr$ 300.000,00.
Consignagao: 2.I.OO — Auxilios e baSala
Orgamento.
das
Comissoes.
em
21
de
noVerba: 1.0.00 — Cijsteio.
Subvengoes.
Verba: 2.0.00 — Transferencias.
Consignagao; 1.6.&0 — Encargos
Subconsignacao: 2-1-03 — Subveir- yembro de 1955. — A3)ura Andrade.
Consignac5o:
2.1.00
—
Auxilios
e
Di versos.
goes Extra ordinarias.
Subvengoes.
N.0 76
1.S.17 — SgrviAlinea: 231 Rio Grande do 3ul.
Subconsignagao: 2.1,03 — Subven- cosSubconsignagao:
dg AssLstencia Social.
Acrescente-se:
goes
extraordinarias.
Repartigao: 07.04.02 — Divisao do
Inclua-se:
Patronato Profissidnal Sao Jose — Orgamento.
.Alinea: 26 — Sergipe.
Fundagao Darcy Vargas — Distrito
Erechim — Cr$ 100.000.00.
Acrescente-se:
Verba; 2.0.00 — Transferencias.
Federal — Cr? 1.000.000,00.
Consignagao: 2.1.00 — Auxilio e i Oratorio Festivo D. Bosco Cr?
Justi/icacdo
300.00,00.
Justi/icacdo
subvengoes.
Trata-se de estabeleciniento de en- Subconsignagao: 2.1.03 — SubvenJusli/icagdo:
Trata-se de instituigao que oolabora
sino profissional destinado 4 recupe- goes
extraordinarias.
O Oratorio Festivo D. Bosco, abri- com os poderes piiblicos na solugao
ragSo de menores abandonados.
Ah'nea; 25 — Sao Paulo
i ga varias dezenas de orfans, pres- do grave problema de recuperagao do
Sala das Comissoes. em 2i de noAcrescente-se:
tando relevantes servigos do Estado. menor abanclonado e cujos servigos
Tembro de 1955. — Alberto Pasgud- Asilo N. S. do Patrocinio
Cr? Sala das Comissoes. em 21 de no sao por demo is conhecidac em todo
ftm.
| 50.000.00;
i vembrq de 1955. — Lourival Fonles o Brasil, bastando citar os seus dois
Ci$
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modelares estabelecimentos de assistencia a inlancia: a Casa do PequeEo Jornaleiro e a Cidade das Meninas.
Sala das Comissoes, em 21 de nevembro de 1955 — Caiado de Castro,
— Alberto PasQualini. — Novaes FiIho. — Cunha Mello. — Ary Vianna
— Rui Carneiro — Lima Teixeira.
— Mathias Objmpio. — Parsifal
Barroso. — Neves da Rock a. —
Suulo Ramos. — M our do V'eira. —
Vivaldo Lima. — Georgino Avelino
Julio Leite. — Sd Tinoco. — OnoJre Gomes. — Domingos Velasco. —
Magalhdes Barata. — Maynard Gomes. — Paulo Fernaudes. — Argemiro Figueiredo. — Coimbra Bueno
— Juracy MagaVides. — Alvaro
Adolpho. — Filinto Midler. — Ce.sor
Vergueiro.
N.0 84

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Diga-se:
9) Colonia Penal "Dr. Joao Cbaves" — Rio Grande do Norte —
Cr$ 2.500.000,00.
J'ustificacdo
Estsi em constvugao, no Rio Grande
do Norte, a Colonia Penal "Dr. Joao
Chaves". Para o termino de suas
obras sera necessaria uma docagao
maior. E' o que pretendemos com eslr.
emenda. esioerando sua aprovagao.
Sala das Comissoes, em 21 ^e novembro de 1955. —- Dinarte ' Maria.
N." 87
Repartigao: 07.04.02 — Divisao de
Orgamento.
Verba; 1.0.00 — Custeio.
Consignagao: 1.6.00 — Encargos
Di versos.
Subconsignagao: 1.6.17 — Servigos
de Assistencia Social.
Inclua-se:
Colonia Padre Antonio Puccl fpava
menores) mantida peia Soc. Ordein
Servos de Maria — em Sao Jose dor
Campos iS. P ) - Cr$ 200.000,00
Justificacdo
A Colonia Padre Antonio Pucri de
Sao Jose dos Campos, tcm por fun
acolher menores necessitados de rcpouso, mas. que por falta de recursos
nao podem dispor de fazenda, casa
de vevaneio, etc.
Na colonia os menores receberSc
assistencia medica e alimentagao sadia num dos melhores climas do
Brasil. como e o de Sao Jose dos
Campos.
A colonia nao se destina a menores
de um Estado determinado, mas, aos
meninos de qualquer parte do B'-asii.
iwdendo ser considerada. portanto
uma obra verdadeiramente nac cnal.
Sala das Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Alfredo DuaiUhe

Heparticao: OT-M 02 — Divisao de
Orqamento — Encargos Gerais.
Verba; 1.0.09 — Custeio.
Consignacao; 1 6.00 — Encargos
E>i versos.
Suboonsign.tcao; 1.6.17 — Servifos
de Assistencia Social.
Alinea: Item 6.
Onde sc diz:
Apao Social Diocesa de
Campina Grande Paraiba (Assistencia a menores abandonados)
500.000,00
Diga-se;
Institute de Protepao a
Msnores dc Cajazciras 500.000,00
Acrescente-sc;
Obias Sociais da Paroquia
de Brejo do Cruz
500.000,00
Justificacdo
A primeira das veferidas emendas
que nao importa
aumento de desPesa, \isa apenas a conceder identica
subvenqao ao institute de Protepao a
N." 88
Menores de Cajazeirrs entidade que
juntamente com ;s Obras Sociais da Repartigao: 07.03 — Divisao de
Paroquia de Brejo do Cruz necessi- Obras (Encargos Gerais) .
«un da ajuda federal pelas obras de Verba; 1.0.00 — Custeio.
clevado alcance social que realizam.
Consignagao 1.5.01 — Servigos de
• Sala das Comissoes 21 de novem i Terceiros.
oro de 1955. — Dinarte Mariz.
Subconsignagao: 1.5,15 — Outros
servigos contratuais.
0
N 85
Acordo com os seguintes Estadcs
para obras penitenciarias
Onde se diz;
Repartigao; 97 04 02 — Divisao de
10) Obras penitenciarias no Rio
Orgamento — Encargos Gerais.
Grande
do Sul — Cr$ 1.100.000 00,
Verba: 1.0.00 — Custeio.
Diga-se;
Consignagao; 1.6.00 — Encargos
Obras penitenciarias no Rio GranOi versos.
Subconsignagao: 1,6 17 — Servigos de do Sul — CrS 20.000,001,00.
Assistencia Social.
Justificacdo
Inclua-se:
Apesar da longa data em que se
Pstronato de Ponta Negra,
arrecada a taxa penitenciaria, nunca
Natal (Obra de Assistenvia a Menores)
500.000.00 o Rio Grande do Sul recebeu deia
qualquer cota para suas obras regionais.
Justificacdo
Ocorre que. alem disso, foi presa de
O Patronato de Ponta Negra e res- incendio.
recentemente em Porto
Pcnsavel, era Natal, por un,a obra de Alegre, a Casa de Corregao causando
assistencia a menores. que tern me um pre.iuizo ao Estado. em cujo restcido para sua recomendagao. a sarcimento deve colaborar o Governo
P'auso de todos quantos se interes- Federal, que vem recolhendo all bd
^■rn Pela solucao de tao angustioso muitos anos. a referida taxa.
woblema. g a razao porque, conven- Sala das Comissoes. 21 de novem_Qo.« como estanios da nocessidade bro de 1955. — Daniel Krleger.
sua sobrevivencia. que nao sera
N.» 89
tnaf'tel sem o concurso de auxilios
5 su
Repartigao: 07.04.02 — Divisao tie
enci Pstanciais. apresentamos esta
em'
a por cuja aprovagao espera- Qvgamento (Encargos Gerais) .
nr;
e em que corfiamos.
Verba: 1.0.00 — Custeio. ,
, a ,
das Comissoes em 21 de noConsignacao: 1.6.00 — Encargos DiVp ^ '
mbro de 1955. — Dinarte Mariz. versoe.
Subconslgnacao: 1.6.17 — Services
de Assistencia Social.
N.1 86
Inc!ua-,se;
O^Partigao:
07.03.02 — Divisao de Patronato
Agricoia "Getullo VarEnc
'
at806
Geraisi.
gas Pilho" — Irai — R:o Grande do
verba: ],o oo - Custeio.
Su! — Cr$ 500 . 00.00.
sl?na< o:
TprrP
^'ceiros. ;a 1.5.00 — Servigos de
Justificacao
senil^^'snagao: 1.5.15 — Outros
con
E'
um
patronato
sltuado em '.ona
AcfrS
tratuajs.
05
bavo u com
seguintes Estados rural pobre. pelc. precariedade de em61,1
ireendimentos governamentals", apen? i
nenitenciarias;
sar das excelentes condicoes para de
5,
dizi
Vej,'. '-o'onia Penal "Dr. Joao r-ha- senvolvimento economico.
Crt i
Grande do Nor'.e — A dotagao orooosta correeipomie n
' •■'OO.OOO.'O.
um suprimento devido peio Govevro
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Federal a situagao de dificuldade em
que se enc«itram numerosos filiaos dc tao, forain postas em pratica por
agricnltores, no desamparo de condi- sua atual admimstragao. O seu orcoes de trabalho e desenvolvimento gamento atual, preve um "deticit"
por falta de realizagoes piiblicas (es- air.da da ordem de Cr$ lO.OOO.OOO.cO,
em 31 ae dezembro proxmio.
tradas. etc.) .
Para regularizar tai situagao, em
Sala das Comissfies. em 21 de novembro de 1955, — Daniel Krieger.
grarde parte decorrente da mamfesta insulic^ncia da verba cue o DtN." 90
cretc-lei n. 7,199, de 28 de" dezembro
Repartigao: 20 — Servigo de Assis- de 1944, modificado peio Decxeto-iei
tencia a Menores (Grgao Central >. n, 8,005, de 27 de setembro de 1945,
Verba: 1.0 00 ■— Custeio.
destina a referida Fundagao, e cum
Consignagao; 1.6.00 — Encargos di- limite maxim0 foi fixado em
CrS 25.0"0.000,09, a Presidencia oa
cersos.
Subconsignagao: 16.17 — Servigos Republica considerou oporfuno acotar as vanas prtvidenclas.
Je Assistencia Social.
Redija-se:
Tais providencias, er.tretanto- su4i Pagamento pelas in tern a goes a jeitas a tram.tes legislativos e adnusefun reaiizadas peio Servigo de Assis- j nistrativos raturalmente demoraoos
tencia a Menores e despssas com i talvez nao surtam efe'tos praticos
outras tormas de protegao a infancla. ainda no exercicio proximo. E. senQo
sendo Cv$ 500.000.00 oara assistencia i assim, e bem de ver que aqueia Funa menores realizada nela Socieaadc dagao nao podera supr.rtar os vanaPestalozzi do Brasil e Ci'S 3 0 000.00 dos e oesados encargos com que en-,
oara o Amparo Sao Jose, de raquari tao se defrontara — encargos esses
Rio Grande do Sul — Cr$ 20.000. x/j.OO agravados peio "deficit remar.escente no exercicio em curso tCr$
Justificacdo
10.000.000,00) — se o Seraoo FeCom a aprovagao da emenda ou 1 deral, nao adotar emenda capaz ce
mediante subemenda para destaque evitar ral gravame.
ou acrescirao de dotagao oropria
Sala das Comissoes, em 21 de nodeve ser reservada a importancia de vembro ^e 1955. — Filinto Muller.
Cr$ 300.000,00 para o Amparo
Jose dada a existencia do coir-fnio
N. 93
celebrado a 28-3-55 iDidno Oficial de
3''-3-55. paaina 5.790) entre o Vlt- Repartigao; 24.10 — Adminislragao
alsterio da Justiga e a referida -as- do Territolio do Acre.
lituicao.
Verba; 4.0 00 — investmientos.
Sala das Comissoes, em 21 de noConsignagao: 4 100 — Obras.
Subtronsignagac; 4.1 03 — Prossevembro de 1955. — Daniel Krieger.
guimento e cor.clusao de ooras.
N. 91
Alinea;
Repartigao; 07.04.02 — Divisao do
Irciua-se:
Orgamento.
— Escoia Normal Rural do InstiVerba: 1.0,00 — Custeio.
tute Santa Juliana — Xap'-ro —
Consignagao;
1.6.00 — Encargos Cr$ 5tm 000.00.
D, versos.
— Escoia Normal Regional do Ir.s- Subconsignagao: 1.6.17 — Servigos tituto Divina Providencia
— Sena
de Assistencia Social.
Frovidencia — Cr$ 250.,'CO.(K!.
Alinea:
— Penri'nato No-sa Senbora das
i Dores — Rio Bianco — Cr$
26 — Sergipe.
— Associagao Dircesana de Araca- ; 1.000.000.00.
ju, Sergipe, pora assistencia a mcnoJustificacdo
t
'es lilhos de mendigos — Aracaju —
Cr$ 501.000,00.
A emenda restabelece dotagoep
constartes oo atual Orgamento,' a
Justificacdo
A entidade mencionaoa na presen f m de que essas obras educaciona-.s
te emenda desenvoive mentor.amen nan venham a sotrer soiugao de conte atividade de amparo a filhos de tmuiiade.
Sala das Comissoes, era 21 de nomendigos. Merece, assim, ser contemplada com os favores do pv,,lc; vembrc de 1955. — Alfredo Dual/be.
publico, a flm de poder prosseguii
N. 94
em sua elevacn missao.
Repartigao; 16 — Departamento do
Sala das Comissoes, em 21 if novembro de 1955. — Julio Leite. — Interior e da Justiga.
Verba: 4.0 00 — Investimentos.
Lourival Fontes.
Consignagao:
4 3.00 — DesaproN. 92
priagao e Aquisigao de Imdveis.
Inclua-se;
Repartigao; 07.04.02 — Divisao do
Subconsignagao:
4.3.00 — initio
Jrgamento.
Verba; 2.0,00 — Transferer.cias. de desaprcpnagao e Aquisigao do
Ccnsignagoes: 2.1 00 — Auxilios e Imdveis.
Alinea;
: hvenc6es.
1) Despesas com a desapropriagao
Subconsignagao: 2.1.01 — Auxlda totabdaoe ^as areas do novo U,s.iOS.
6 — A Funaagao cnada pela Uniao trito Federal inclusive mdenizagEc ao
1) A' Punaagao Brasil Central Governo de Goias — Cr$
■ Decreto-lej n. 8 005, de 7 de setem- 120.000 000,00.
bro de 1945), sendo CrS 5.0'0,000 0^
Justificacdo
<
para prosseguimen'o da obra de ccnsObedecendo
ao
dispesto
no
Ato
das
trucfio
ponte de concrete annad'entre Aragargas iGoias) e Barra aa Disposigoes Transitdrias da Consuuigao Federal
1." e 2.° do art)
Gareas. (Mate Grosso) .
go 4.°), o- Presidente da RepuliiicJ'
Onde se cfiz:
nomeou uma Comissao ue procedeu
CrS 26.000.000.00.
ao estudo de localizagao ''o Novo DisDiga-se:
trito Feoerai.
Cr$ 30.000."00.00.
O Congresso Nacional, torn: rdo coJusliUcacdo
nhenmento do resultmjo dense estuA subvengao oe Cr$ 25.<!OO.OOO.Co do, e atraves da Lei n. 1.803, de 5
atribuiida a Fundagao Brasil Centra; de iane-vn de 1953. dpcbm .=6bre a
na Proposta Orgaintntana nao c:im- "posigao" da futura capital e estaporta qualquer modificaga", seja no oeleceii n nra.zo nara o m'c^ da ciesentido de reduzj-la. seja, mesmo. no limitagan da area a ser incorporada
sentido de sujeita-la a destaque jo donPbin da Uniao.
conforme ectef.deu de tazer a Cams
O? otuoos detin'avos realizados
lela Oomissae de Localizagao da No"a dos Deputados.
A situs can cvgamentaria da Pun va Capita) Ffderal. permitiram a dedacao Brasil Central apresentava, ja ijnvt?rao da area do novo Distnfo
em meados de 1954, um "deticit" oe Federal bomo'ofada peio Pre-"!)«:.!e
ma's de CrS 20/00.000 00, e man- da Reni'ibbcn. em 26 tie iulbo uitrmo,
Win-«e ainda extremamente dific 1 despachando o Procetss n. 19.685 de
nao obftante as medidas de crmprc !0"E
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O Governo do Estado de Goias, por
sua vez, baixou o Decreto n. 430, de
' 30 ae aoni ae 1955, aeclaranao de
UtUiaade pubiica e de mteresse scciai
E a area deititiada a iocaJiza?ao do
Kova Disirito Federal, tendo, logo
apdi. a lei' estaaual n. :.0*l, de 11
de nmo cie 1955, autorizan^o o Vo1 der Execuuvo do Fstado a efetivar a
desapropnasao' da niesma area, na
1 6ua tutaliaade.
O meiino governo de Goias. sempre cooper anao com o da Umao, e
1 oujstrvar.do corbir a especulasao em
tdrro das terras, determmou, pelo
j Decreto n. 500, de 11 de maio de
3955, a sm-pensao de toda e qualquer
alienaQao ae terras devoiutas e outran do domrnio estaduai, compreendidas ua area o Novo Distnto Feaeral
8 suas adjaeencras.
Essas providencias visaram a facllitar medidas capazes de dar cabal- r .cumpnmento ao que dispoe a Cons. trcaigao soore o assunto.
A emenda que apreser.tamos
jusf.tica pienamerte, pors constltui
ma is uma etapa que se vencs na
' granae cbra ca translerencra da 'capital da RepubUca para o pianalto.
Sala das Comissoes, em 21 de hot
< vembro cie 1955. — voimbra Bueno.
• — Juracy Magalhaf-s: — G lado de
. Castro. — Paulo Ferr.andes. — Kerginaldo Cavalcanti. — Pursifal Barroso. — Alencastro Guhtiardes. —
Tai Cisco de Miranda. — Alvaro Adolpho. — Georgnio Avehno, — Eiechias
, da Pocha. — Domntgos Velasco. —
Mathias Olympiu. — Alberto Pasqualini. — Novais: Filho. — Lourival Fontes. — Freitas, Cavalcanti. — Frisco
dots Santos. —' Julio Lctle. — Carlos
Lima Gmmaides. — Ar.il'o Vivacgua
— MOises Cupton. — Heny Archer. —
Dinarte Mariz. — O icaldo MOura
Brastl. — Otnon Mader. — Jarbas
Maranhdo. — Mourao yieira. — Liviu Tenena. — Fihnto Mullet. —
Joao Arruda. — Alfredo Duahbe. —
Leomclas de Mello. — Aid Guimardes
— Francisco GallofU. — Saulo Ramos. — Cunha Mello. _ Armando
Ca.mo.ra. — Mario Molta. — Fernan. d't Tavora- — Cesar Vergueiro. —
' Ray Pxilmeira. — Argemiro Figueiredo: — Ary Vianna. — Apoldnio Sales — Vivaldi Uma. — Lima Guivunes. — Pedro Ludovioo. — Daniei
Krieger. — Gomes de Oliveira. —
Alagalhdes Barata.
N.0 S5
Repariicao; 16 — Departamcnlo do
latecioi e da Justica.
Verba; 1.0.00 - Custeio.
Cousignacac; 1.6.00 — Encargos
Diveisos.
Subceasigna^ao; 1.3. IS — Diversos.
Al.nea:
Inclua-se:
Comissao de Localiza?ao da Nova
Capital F. deral — Para o prpsseguimento dos estudos e planejamentos
previslo.- na lei numero 1 803 ae 5 ae
janeiro de 1853, a cargo da Co'iassao
cte Localrzaqao da Nora Capital Ffc. deral — Crj SO.OBO.OCO.CO.
JustUicaqdo
A Dei 1.803, de 3 de Janeiro de
1953, autorizou o Poder Executivo a
manaai proceder aos estudos t plarrejamentos relatives a traasferen" cla da Capital federal.
A Comfcsao de Locaiizacac da Nova Capital, 'endo em vista o d. po-.c
nessa lei, efin decreto^ e leis oo roverno goiano p em decisoes do Senhor
Presirienfe da Bepublica, vein praticando os atos necessdrios tend ■rites
a favore er o total cumorimfnto aq
disposto no artigo 4.- 55 1° e l.". 3°
e 4. da Constituicao lAto das Dispcsiqoes Trarfsitorlaf)
Acontece que os trabalhos di referid.i Comlssao estao dificultados. presentement?. cor falta de recurscs!
A emenda. consienada a ref-*nda
C" nlsspfi a dntarao d? trinta miP'oes
de cruzeiros, tem. rorlscto, •icvada
flip 'blade, merecenrto todo o amnavo.
Si'a d-as Combsoes. em "I
novembro de 1955. — Pedro tndivica.

DlARiO DO CONGRESSO NACIONAL
N. 96
Repartiqao; 05 — Agenda National.
Verba; 1.0. CO — Custeio.
Consignaqao; 1.3.00 — Material de
consumo e de transformagao.
Subconsignacao; 1.3.10 — Materias
primas, etc.
Alinea: — Suprima-se a dotagao de
CrS 2.330.000.00.
1.6.00 — Encargos Diversos.
1.6.13 — Services educativos e culturais.
Para atender a despesas de qualquer natureza inclusive de material,
etc.
Onde se diz: — CrS 6 000.000,00.
Diga-se; — Cr$ 8 330.000,00.
Justtficacdo_
A emenda tem a finalidade de evitar entraves quando da movimentaqao do credito, ja que a dotaqao para
a qual e proposto transteren.-ia permite o regime especial de adiantamento e se destina. " exatamente, a
-atender a despesas de qualquer natureza inclusive material".
Sua aplicaqao. na forma proposta
pela emenda. torna-se, assim, mais
vantajosa, permitindo. com maior
presteza, a aquisicao de material de
consumo especializado.
Sala das Comissoes, em 21 be novembro de 1955. - Caiado de Castro.
N.0 97
Repartigao: — 07.04.02 — Divisao
do Orqamento.
Verba: — 2.0.CO — Transferencias.
Consignaqao: — 2.1.00 — Auxilios
e subvenqoes.
Subeonsignacao; — 2.1.03 — Subvencoes extraordinarias;
Alinca: 10 — Goias.
Inclua-se;
Fscola Agricola Dom.Bosco — Silvania — CrS 200.C00,00.
Juslijicaqao
Mantem 100 menores em regime de
mteira gratuidade, devendo prosseguir
suas obras em construcao.
Sala das Comissoes. em 21 de novembro de 1955. ■— Coimbra Bueno.
N.c 98
Repartiqao; — 07.04.02 — Divisao
do Orqamento.
Verba. — 2.0.00 — Transferencias.
Consignacao: _ 2.1.CO _ Auxilios
e subvenqoes.
Subeonsignacao: — 2.1.03 — Subvencoes extraordinarias.
Alinea: 10 — Galas.
Inclua-se:
Patronato Agricola de Pires do Rio
— CrS 2.000.CC0.0O — (Estado de
Go last .
Jusiilicacdo
O Patronato Agricola de Pires do
Rio e uma instituiqao que merece todo o amnaro possivel dos poderes piibliccs, vlsto ser realmente a obre assistencial que vem efetuando naquela
idade.
Sala d?s Ccmissoes. em ?1 de novembro de 1955. - Pedro Luiovicd.
N ' 99
Repartiqao; — 07.04 02 — Divisao
do Orcamento.
Verba; — 2.0.00 — Transferencias
Consignaqac: — 2 1.CO — Auxilios
e subvencbes.
Subconsign a qa q; — 2 1.03 — Subver-oes, extraordivarias.
Aline?: 05 — Bahia.
Intlua-se;
Vila Medalha Milagrosa — Salvador — Cr$ 100.000 00.
Justijicacdo
Trata-se de entidade, que presta
mais serviqos a drfao? desamparados
dando-lbes asllo, e edreacao primaria, e que vive a rusta de Unenjas dificuldades financeiras.
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Digna, portanto, da proteqao doi
poderes publicos.
Sala das Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Neves da Rocks.
N.0 100
Repartiqao; 07.04.02 — Divisao do
Orqamento.
Verba 2.0.00
Consignaqac; 2.1.00 — Auxilios e
subvencoes.
Subconsignaqao; 2.1.03 — Subveaqoes extraordinarias
Alinea; 05 — Bahia
Acrescente-se:
— Instituto Santo Antonio CCasa
do Tie Juca) — Salvador — Cr$,..
100.000,00.
Jusiificacdo
A casa "Tib Juca", em Salvador, e
obra notavel de amparo a crianqa desvalida, digna de ser conhecida peloa
brasileiros, em geral — um desprendido cidadao drdica-se, com todo o
desvelo e carinho, a educaqao desses
Infelizes e, em sua propria residencia,
abriga e assiste a dezenas de desvalidcs. O auxilio previsto nesta emenda tem em vista facilitar-lhe um meIhor aparelhamento para a proteqao
dtsses deserdados da sorte.
Sala das Comissoes. em 21 de novembro de 1955, — Neves da Rocha.
N.0 101
Repartiqao: 07.04.02 — Divisao do
Orqamento.
Verba; 2,0.00 — Transferencias
Consignaqao; 2.1.00 — Auxilios e
subvenqbes.
Subeonsignacao 2.1.03 — Subvenqbes extraordinarias.
Alinea: 05 — Bahia
Acrescente-se:— Casa Pia e Colegio dos Orfaos
de Sao Joaquim — Salvador — Cr|
100.000,00.
Jusiijicagdo
A C.sa Pia e Colegio dos Orfaos de
Sao Joaquim e uma benemerita instituiqao fundada ha 156 anos e tem
prestrdo a orfandade balana .os mais
assinalados serviqos,
Abriga, uma media de 150 orfaos,'
internades, aq^tie 6 a 18 anos, que reoebem mstrucao primaria e profissional. absolutamente gratuita.
Atualmente luta a Instituiqao com
as maiores dificuldades financeiras e
vem desenvolvendo inaudito esforqo
para nao sucuihbir.
O seu Edificio-Sede, velho casarao
colonial, acha-se em ruina, com a restauraqao ha anos paraiisada por falta de recursos. Esta secular instituiqao necessita do auxilio da Uniao para
que nao feche as suas port-as -no- orfaos que ali abngados. Foi a 1.* escola
profissioual fundada na America.
E' digna, por todos os tltulos, do
amparo requerido nesta emenda.
Sala das Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Neves da Rocha.
N.0 102
Repartiqao: 07.04.02 — Divisao do
Orqamento.
Verba; 2.0.00 — Transferencias.
Consignaqao: 2.1.00 — Auxilios e
subvenqbes.
Subconsignaqao: 2,1,03 — Subvenqbrs extraordinarias.
Alinea; 05 — Bahia.
Acizscenle-se:
— Crfanato Sao Raymundo — Salvador — Cr$ lOC.OCO.OO.
Justijicr.qdo
O Orf.ma'to Sao Raymundo, e dirigido peias religicsas da Oongregaqao
d' Nossi Senhora da Conoeiqao dos
Humildes e deaica-ss a asslstencia a
crianqa reconheeidamente pobres, dando-lhes casa. alimentaqao, vesiudrio,
serviqos medicos e deniario, educando
a mais de 100 merrnas de seis a. dezo;to -anas, as quats ministra mstrucao primdr.a prendas e serviqos domesticos, inclasive arte culirdria. costura e dactllografi-r. Etta instituiqao
mantem e dlrig? do's orftratos: um
ua Capital e outro na cidade de San.o
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Amaro, no interior do Estado, lutanda
com as maiores dificuldades financeiras, sendo os recursos obtidos quase
que exclusivamente pelo produlo doa
trabalhos das religiosas, costura, cutinaria, etc.
Sala das Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Neves da Rocha.
N.0 103
Repartiqao: 07.04,02 — Divisao de
Orqamento
Verba: 2.0.00 — Transferencias.
Consignaqao; 2.1.00 — Auxilios e
subvenqbes.
Subconsignaqao: 2.1.03 — Subvenqbes extraordinarias,
Alinea: 05 — Bahia
Acrescente-se:
— Orfanato Sao Francisco — Atagoinhas — Cr$ 100.000,00.
Jusiificacdo
Trata-se de grande obra de asslstencia Social prestada e mantida peios Prades Menores Capurhinhos —
na cidade de Alagoinhas, para onde
convergem os fiagelados que abaudona mas regibes aridas e secas do Nordeste Baiano.
E' o unico Orfanato existente numa extensissima regiao do interior do
Estado, destinado ao asiio de meniaas
orfas e desamparadas.
Sala das Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Neves da Rocha.
N.0 104
Repartiqao: 07.64.02 — Divisao do
Orqamento.
Verba; 2.0.CO — Transferencias,
Consignaqao: 2.1.00 — Auxilios 9
subvenqbes.
Consignaqao; 2.1.03 — Subvenqbes
extraordinarias.
Alinea: 05 — Bahia,
Acrescente-se:
— Casa Pia e Orfanato de Noaia
Senhora da Salete — Salvador - On|
200.000,06.
Justificaqdo
A Casa Pia e Orfanato de N. S.
do Salete — em Salvador e uma instituiqao merecedora da maior acoliiida por parte dos poderes publicos, em
face da importante obra de asslstencia
sorial que empreende.
Alem do asiio a ietnenas de brtftos,
mantem curso ginasial e profisstonal.
Sala das Comissoes. em 21 de novembro de 1955. — Neves da Rocha,.
EMENDA N.* 105
Anexo; 4.16 — Ministerio da Justiqa e Negbcios Interiores
Repartiqao; 07:04:62 — Divisao da
Orqamento
Verba; 2.0.00 — Transferencias
Consignaqao: 2.1.00 — Auxilios 3
suovenqbes
Subconsignaqao; 2.1.05 — Subvanqbes extraordinarias
Alinea;
251 — Sao Paulo
Inclua-se;
Cr?
Educandario Analia Franco, de Santo503.009,66
justijicagdo
Instituiqao destinada a assistencta
a menores. mantem oficinas de carpinaria. txpogratia, lavandaria, etc.
alem de gabinete uiedicc e dentaria.
Empenha-se sua diretoria na consiruqao de novas instalaqbes samtanas, revestimento do predio e can5"3
truqao de galpbes para as oficinas
parque infantil.
Sala das Comissoes. 2) de novem"
bro de 1355. — Senador Moura tlndtade.
EMENDA N.0 106
Repartiqao; 07.64,02 — DivlsJo do
Orqamento
Verba. 2.0.00 — Traflsfer&ncias
Consignaqao: 2.1.00 — Auxilios 3
subvenqbes extraordiirias
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Alinea:

25) — Sao Paulo
Inclua-se:

Cr?
Abrigo de Menores de Igarapava, de Igarapava 100.000,00
Jusli/icacao
Entidade que presta gratuitamente relevantes servigos aos menores
abandonados necessita da subvenqao
federal para continuar sua obra liumamtaria em prdl da infancia.
Sala das Comissoes. 21 de novembro de 1955. — SenadOT Moura Andrade.
EMEND A N.0 107 '
Reparticao; 07.04.02 — Divisao do
OiQamento
Verba: 2.0.00 — Transferfencias
Consignagao; 2.1.00 — Auxilios e
subvengoes
Subconsignagao; 2.1.05 — Subvengoes extraordinarias
Almea;
25) — Sao Paulo
Alinea;
Cr$
Patronato Madre Mazzarello, de Ribeirao Preto 200.000,00
justificagdo
Obra destinada a beneficiar criangas pobres de Ribeir-ao Pi'eto, bem
como r. jovens operarias, oferecendo
a estas cursos noturnos inteiramente
gratuitos.
Sala das Comissdes. 2i de novembro de 1955. — Senador Moura Andrade.
EMENDA N. 108
Repartigao: 07.04.02 — Divlsl'.o do
Orgamento
Verba: 2.0.00 — Transferencias
Consignagao; 2.1.00 — Auxilios e
Subvengdes
Subconsignagao; 2.1.03 — Subvengdes Extraordinarias
Alinea;
08 — Espirito Santo
Onde se diz;
Cr$
Colegio de Muqui, para
menores
100.000.00
Diga-se;
»
Colegio Santo Agostinho
de Mugui, (para menotes) — Muqui
100.000,00
Onde se diz;
Sociedade Coboniana Brasileira de Sao Mateus,
para assistencia a menores — Sao Mateus ..... 70.000,00
Diga-se;
Sociedade
Camboniana
Brasileira de Sao Mateus, para assistencia a
menores, em Sao Mateus 70.000,00
justificagdo
Esta
emenda
apenas visa retificar
0
s nomes dos Estabelecimentos, que
oa proposta constam incorretamente.
Sala das Sessdes, 2i de novembro
"e 1955. — Carlos Lindenberg. — A'y
l'io7io.
\
EMENDA N." 109
Repartigao; 05.04.02 — Divisao do
Orgamento
Verba; 2.0.00 — Transferencias
Gonsiynagao: 2.1.00 — Auxilios e
■subvengdes.
Subconsignagao; 2.1.03 — Sub'cngdes extraordinarias.
07 — Distrito Federal
s uAcrescente-se;
® oi_agao dos Escoteiros
Sarao de Maud, para o
Abrigo de Menores .... 50.000 00
Essa Associagao, sediada no morro
oe Sao Carlos, Distrito Federal, abricerca de 30 criangas abandonadas.
a subvengao objeto desta emenda
a em re
n<fVo
P gada pois
na construgao
urn
barracao,
p atual naode ofeo® laQualquer
conforto.
v^i das Comissdes em 21 de noSrti j0
— Senador Moura
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N.' 110
Repartigao: 07 — Departamento de
Administragao.
07 — 04 — 02 — Divisao do Orgamento.
Verba: 2.0.00 — Transferencias.
Consignagao: 2.1.00 — Auxilios e
subvengdes.
Alinea; 1) Para pagamento nos tfirmos do art. 12 da Lei n." 1.493, de 13
ae dezembro de 1951, conforme discriminagao constante do Anexo —
Cr$ 80.397.687,00.
Aumente-se de Cr$ 1.931.190,00 e
incluam-se as Instituigdes constante
da relagao anexo:
04 — Amazonas
Cr$
Fundagao Amazdnica ..
150.000,00
05 — Bahia.
— Ginasio Afranio Peixoto, de Lengois
40,000,00
— Ginasio Divina Providencia, de Itabuna
50.000,00
— Patrocinio Sao Jose,
Senhor do Bonfim ...
100.000,00
06 — Ceara;
— Casa da Providencia
de Rerintaba
10.000,00
08 — Espirito Santo.
— Asilo a Velhice Desamparada — Para assistencia a Menores —
Vitdria
70.000,00
18 — Pernambuco.
— Escola D. Bosco de
Artes e Oficios, de Recife
110.000,00
— Pardquia de S. Miguel
de Saire, Bezerros,
para obras d e assistencia aos menores ..
110.000,00
21 — Estado do Rio de Janeiro.
— Associagao Balbina
Ponseca, para os Lares Jose Ponseca e
Balbina Ponseca
500.000,00
22 — Rio Grande do
Norte.
— Casa da Empregada,
de Natal
50.000,00
— Centre Regional dos
Escoteiros do Agu, de
Agu
30.000,00
— Curso Sao Jorge, de
Natal
30.000,00
23 — Rio Grande do
Sul.
— Abrigo A. Leivas, de
Jaguarao
SI.500,00
— Abriga Espirita "Oscar Pithan" — Santa
Maria
25.000,00
— Cidade dos Meninos,
de Livramento
3.800,00
— Educandario Sao Vicente de Paulo — Santa Maria
30.000,00
— Instituto S. Francisco
dfe Paulo, de Pelotas .
20.000,00
— Patronato Agrlcola
Antonio Alves Ramos,
Santa Maria
3.000,00
— Patronato Lauro Dorneles — Alegrete
89.000,00
—Sociedade Adventista
Dorcas, para a Casa
da Crianga — Santa
Maria
50.000,00
— Sociedade Beneficente
N.S. de Fatima,. Alpestre — Irai
20.000,00
— Sociedade de Auxilio
aos necessitados, mantida pela Uniao Bentogongalvense de Estudantes, para assistencia
ao menor
80.000,00
25 — Sao Paulo.
— Instituto Padre Chico,
Sao Paulo
200.000,00
— Orfanato Monsenhdr
Botte — Rio Claro ..
4,890,00
26 — Sergipe.
sbrigo de Menores —
Antonio Franco —
Riachuelo
60.000,00
— Orfanto Sao Vicente
— Estancia
54.000,00
1.931.190,00
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[ de 1955, de acordo com a Lei numeJustificagdo
I
ro 1,493, de 1951.
A
emenda
tern por unico objetivo
Sala das Comissoes, em 21 de novembro de 1955. — Alfredo Duailibe. coirigir um engano de redagao, porquanto a Prelazia do Rio Negro nao
firmou acordo com o Ministerio da
. N.» 111
e Negocios Interiores para
Repartigao: 07 — Departamento de Justiga
ofeito de manutengao de seus nucleos
Administragao.
educacionais e assistenciais. Deve ser
07 — 04 — 02 — Divisao do Orga- Incluidos,
entretanto, a indicagao da
mento (Encargos Gerais).
legislagao que autoriza o auxilio em
Verba: 1.0.00 — Custeio.
causa — Lei n." 2.515, de 1-7-1955.
Consignagao: 1.6.00 — Encragos di.- Sala das Comissdes, 21 de novemversos.
bro de 1955. — Alfredo Duailibe.
Subconsignagao: 1.6.23 — Diversos.
N.° 114
Inclua-se:
Alinea: 3) Para aender as desposas ~;r-~rtigao; 07.04.02 — Di. 'o do
c.ecorrentes da filiagao do Brasil a Oigamento.
.
Comissao Internacional de Policia Verba 1.0.00 — Custeio.
""*1
Criminal — Cr$ 50.000,00.
- 1.6.00 — Encargcs Diversos.
Justificagdo
Subconsignagao 1.6.17 — Servigos
A emenda tern por fim consignar,
Assistencia S"Cial.
no orgamento para o proximo exerciAcrrscenta-se:
v'
cio, recursos para atender sa despesas 29) Escola Padre Sacramento, d./
decorrentes da filiagao do Brasil a Co- Sao Joao D'el Rey, Minas Gerais —
missao Internacional de Policia Cri- Cr$ 1.000.000,00.
minal .
Justificagdo
A cota de adesao paga pelos paises
aderentes e proporcional as respecti- O credito proposto destina-se a um
vas populagdes. A importancia indi- dos mais tradicionais estabelecimentos
cada correspondente a contribuigao do Estado de Minas Gerais e que vem
anual do Brasil, para manter a referia infancia desvalida reieda Comissao, e foi calculada na base prestardo
vantes servigos. Em 1954, pela dotagao
de 5 francos suigos por fragao de .... referente
ao "piano de emergencia",
25.000 habitantes.
aquela instituigao obteve uma parcela
Na proposta orgamentaria para 1956, para
prosseguimento das obras que vem
por urn lapso, deixou de figurar cre- rcalizando.
A importancia pleiteada
dito para atender as despesas em cau- sera empregada
no prosseguimento dasa. A dotagao proposta e igual a con- quelas obras, indispensiveis
ao estabesignada no orgamento vigente.
Sala das Comissdes, 21 de novem- lecimento em causa.
Sala das Comissoes, 21 de novembro de 1955. — Alfredo Duailibe,
bro de 1955. — Alfredo Duailibe.
N.» 112
N.0 115
1
Repartigao: 07 — Departamento de
Repartigao: 18 — Policia Militar do
Administragao.
05 — 02 — Devisao do Pessoal (En- Distrito Federal.
Verba: 1.0.00 — Custeio.
cargos Gerais).
Consignagao: 1.2.00 — Pessoal MiVerba: 1.0.00 — Custeio.
Consignagao: 1.6.00 — Encargos di- litar.
Subcons'gnagao: 1.2.03 — Etapas
versos.
Subconsignagao: 1.6.17 — Servigos pair alimentagao — Cr$ 90.000.000,00.
Aumente-se
para Crt 135,000,000,00.
Assistencia Social — Cr$ 500.000,00.
Altere-se para:
Justificagdo '
:
Subconsignagao; 1.6,17 — Servigos
A emenda tern por fim dotar a Pode Assistencia Social.
Alinea; 1) Despesas de qualquer dcia Militar do Distrito Federal, de
natureza com os seraigos de Asmsten- recursos para atender aos gastos' decorrentes do Decreto n.® 36.797, de
cia-Social — Cr$ 1.500.000.00.
21-1-55 que majorou para Cr$ 29,60 fc
Justificagdo
Cr$ 33,30, respectivamente, os valores
O aumento da dotagao em causa fixados em Cr| 23,10 e Cr$ 31,80 pelo
torna-se imprescindivel, face aos Decreto n.® 34.953, de 19-1-54.
novos setores dos servigos assisten- Acresce, amda, a circunstancia de
ciais, recem-instalados no Ministerio, que, pera Lei n.® 2.283, de 9-8-54, o
principalmente da creche que vem benefioio se estendeu, tambem, aos reatender a uma das mais prementes formados que a eie nao faziam jus.
aecessidades do Departamento de Ad- Sala das Comissoes, 21 de novemministragao," dando-se asim cumpri- bro de 1955. — Alfredo Duailibe.
mento ao que determinam os arts 160
, N.® 116
e 161 do Estatuto dos Funcionarios.
Repartigao: 18 — Policia Militar do
Por outro lado, vem o referido De- Distrito
partamento, outrossim, de por em fun- Verba; Federal.
1.0.00 — Custeio.
cionamento seu restaurante, o que
pennitird, fornecer aos funcionarios Consignagao: 1.2.00 — Pessoal Miuma alimentagao sadla e a pregos moSubconsignagao; 1.2.04 — Gratifidicos.
Tratando-se de servigos que por sua cacoes militares — Cr$ 47,000.00)00
natureza " sao especializados, nao po- Aumente-se para Cr$ 64.000.000,00*
derao ficar sujeitos as normas atmenJustificagdo
tes aos servigos burocraticos comuns,
A
presente
emenda tern por fim dorazao por que se toma imprescinatvel
dar maim flexibilidade a emenda da a as Corporagoes Militares de recur•• .os gas; - ■
rubrna em causa, para evitar entra- sos para ■ da rjbrica e • r rego,
ves na movimentagao do credito.
em fac" da
-a class
Sala das Comissoes, 21 de novembro de 1955. — Alfredo Duailibe.
dada as localidades previstas no C6digo de Venciipentos e Vantage is dos
N.0 113
MT1 ares como, ,a" n, >eia «• u ,o
Repartigao; 07.04.02 — Divisao do da gratificagao de tropa a que se reO' gamento (Encargos Gerais).
fere a Lei n." 2.283, de 9-8-54.
Verba 2.0.00 — Transferencias.
Sala das Comissoes, 21 de, novemConsignagao 2.1.00 — Auxilios e bro" de 1955. — Alfredo Duailibe.
Subvengoes.
N.3 117
■
Subconsignagao 2.1.01 — Auxilios.
Repartigao14
— Corpo de BombeiS) Prelazia do Rio Negro, para
manutengao de seus nucleos educacio- os do Distrito Federal.
nais e assistenciais (Acordo firmado Verba: 1.0.00 — Custeio.
'Xmsignacao: 1.3.00 — Material de
com o Ministerio) .
Consumo e de Transformacao.
Siibstitua-se por; ■
3) Prelazia do Rio Negro, para Subc.nsignagao: 1.3.04 — CombueJustificagdo
manutengao de seus nucleos0 educacio- tiveis e lubrificantes — Cr$
A emenda restabelece as subvengoas nais e assistenciais (Lei n. 2.515. de 810.000,00.
Aumente-s-- para OrJ 930.000,00.
ordinarias constantes do OrgameirtC
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Justificaqdo
N.0 122
Asilo de orfaos e DesvaliProtepao A Maternidade a Infancia a
dos de Joinville
50.000,00 A velhice de Rosarlo do Catete) —
Decorrente dos novos agios cobra- Repartiqao; 07.04.02 — DivisSo do Sociedade
Crisciumense
de
CrS 160.000,00.
■dos sobie o petroleo bouve, no ano Orgamento (Encargos gerais).
Assistencia aos necessi. en curso, um aumento conslderavei no Verba; 1.0.00 — Custeio.
Diga-se:
50.000,00
pre<,'o dos combustivels e lubrificantes. Consignacao: 1.6.00 — Encargos; tados
Associapao de Protepao e AssistenBn race disso a despesa ultrapassou
Diversos.
300.000,00 cia a Velluce. a Maternidade e a Inde muito a dotagao pr 'Vista na le: or- Subconsignacao; 1.6.17 — Services;
fancia de Rosario do Catete (para •
. (jart.entaria, almgido ao montante de dc Assistencia Social.
Justificacdo
Abrigo de Menores) Rosario do CaCri 913.000,00, que, como se verifica e
Alinea;
Os desafortunados da sorte, em ge- tete — Cr$ 160.000,00.
inferior ao credito consignado na pro- 281 Associagao dos Servidores do
posta do Poder Executive.
Mmisterio da justica e Negocios Inte- ral. e as crianpas pobres ou abandonaJustificacdo
Sala das Comi&soes, 21 de novem- riores • AJUS i, Distrito Federal — CrS das. em particular, vem recebendo a
melhor assistencia possivel das entida- Trata-se de uma emenda de redapia,
. bit. de 1955. — Alfredo Duaihbe.
500.000,00.
des referidas na emenda. Esta se jus- visando a retificar o nome de instiJustificacdo
N.0 113
tifica, portantc. plenamente.
tuipao contemplada, sem aumento d«
Sala das Comissoes. em 21 de no- despesa.
Repartiosk); 14 — Corpo de Bombei- A dotapao pleiteada destina-se a asvembro
de
1955.
—
Carlos
Gomes
de
ros do Distrito Federal.
Sala das Ocmissdes, em 21 de nosociagao dos Servidores do Ministerio
Verba; 1.0.CO — Custeio.
da Justiqa e Negocios Xnterioies Oliveira.
vembro de 1955. — Dinarte Mariz.
Consignacao; 1.2.00 — Pe&soal Mi- AJUS i, instituicao reoem-criada ej
litar.
que merece todo o amparo por parte •
N." 126
N.o 129
Subconsignacao; 1.2.04 — Gratifi- dos Poderes Publicos, a fim de que
Verba
2.0.0C
—
Transferencias.
possa,
de
modo
eficiente,
dar
cumpri".aqoes militares — CrJ 24.604.000,00.
Reparticao: 07.03.02 — Divisao da
mento as suas atnbuicoes precipuas.. Consignapao; 2.1.00 — Auxilios e Obras.
,c41tnea;
A Auinenxe-se para Cr$ 25.300.000,00. Sendo inna associacao de classe, tem j subvenpoes.
Verba; 1.0 00 — Custeio.
entre os seus multiplos encargos diver- ! Reparticao: 07,04.02 — Divisao do Consignapao: 1.5.00 — Servipos da
Justiftcacdo
Orpamento.
sos
services
de
assistencia
social,
tais
|
Terceiros.
A presente emenda tem por fim do- como a manutencao de "restaurante' , 24 — Santa Catarina.
Subconsignapao; 1.5.15 — Outroa
tat as Corporacoes Militares de rccur- creche,
Inclua-se:
Cr$
etc.
os
quais
nao
poderao
iunservipos contratuais.
sos para atender aos gastos decorren- cionar apenas com a contribuicao dos Assistencia a Infancia a
li Acordo com os seguintes Estates da rubrica em aprego, inajorados,
cargo das Damas de Caassociados.
nac so em face da nova classificagao servidores
ridade -- Laguna
50.000,00 dos tc..
Sala
das
Comissoes,
21
de
novemAcrescente-se:
dada as localidades previstas no C6- bro de 1955. — Alfredo Duailibe.
Sociedade Criciumense de
digo de Vencimentos e Vamagins dos
12) — Obras penitenciArias no Ama»
Assistencia aos necessiMilitares como, tambem, pela cnacao
tados — Criciuma
50.000,00 zonas — Cr? 1.500.000,00.
N.* 123
da-gratificagao
0 de tropa a oue se reDamas
de
Caridade
—
palei" a Lei n. 2.283 de 9 8-54.
Juslificaqao
Reparticso; 07.04.02 — Divisao do ra assistencia a menores
Sala das Comissoes, 21 de novemMafra
50.000,00
Orpamento
(Encargos
Gerais)
.
bio de 1955. — Alfredo Duailibe.
A penitenciAria do Amazonas, h4
i Verba: 2.0 00 — Transferencias. I Casa da Crianca — Urus50.000,00 muito precisa sofrer reparos, a luz da®
N." 119
Consignapao: 2.1.00 — Auxilios e; sanga
modernos desenvolvimentos cientifiOrfanato Nossa Senhora
Reparticao; 07.02.02 — Divisao do Subventoes.
Material lEncargos Geraisi.
das Grapas — Lages ... 50.000,00 cos. Nada se faz. No presente, prs»
j Subcnitsignapfio; 2.1.01 — Auxilios.
tendermos obter o primeiro auxiU®
Verba: 1.0.00 — Custeio.
Caixa de Socorro aos MeAlinea: 7 — Outras entidades.
para a execupAo de obra tao meritoConsignagao; 1.5.00 — Services de
nores Abandonados da
1) Patronato de menores, etc.
ria e oportuna.
Tercelros.
11 Instituto Mario de Andrade Ra- maica de Sao Francisco
Subconsignacao: 1.5.04 — Ilumma- mos. etc. — Cr$ 6.400.000,00.
do Sul
50.000,00 Sala das Comissoes, em 21 de no»
vembro de 1955. — Mourdo Vieira.
qao. fore a motriz e gas — Cr$
Aumente-se para Cr$ 10.000.000.00.
SSO .OOO.Wj.
300.000,00'
N." 130
A lima:
Justifieaqdo
Justificacdo
Aumente-se para Cr$ 1.201,100,00,
Repartipao;
07.04.02
— Divis&o d®
A emenda nao acarreta aumento de As entidaden referidas prestam, toJustificacdo
(flncargos Gerais).
despesa. Visa, apenas, incluir na ru- das, assistenc.as aos necessitados, es- Orpamento
Verba: 1.0 00 — Custeio.
A emenda visa atender a majoracao brica aestinada ao Patronato de Me- pecialmente aos menores,
Cons.gnapao. 1.6,04) — Encargos Dida despesa, em face da Povtam mi- nores a importancia de Crs 3.600.000,00 A emenda e assim, justificada.
iiicio 584. de 18 de jumo do corrente correspondente ao pagamento pela in- Sala das Sessoes, em 21 de novembro versos
Subconsignapao: 1.6.17 — Servipos t
ano, do Mimsteno da Agriculture, que ternapao de menores mediante contra- de 1955. — Xuulo Ramos.
Assistencia Social.
autoriaou o aumento da tarifa em to com este Ministerio. Deste modo.
Inclua-se:
40 "...
ficarao centrabzados com grande vanN." 127
Fundacao Amazonia — Mauaus -•
Saia das Comissoes, 21 de novem- tagem.
em
umr.
so
dotacao.
todos
os
C'S 300.000,00.
bro cie 1955. — Al'redo Duailibe.
creditos destinados aquela instiuicao.
Repartipao; 07.04.02
Divisao de
0
Sala
das
Comissoes,
21
de
novembro
N. 120
Orpamento.
Justifieaqdo
Verba: 2.0.00 — Transferencias.
Reuartigao: 14 — Corpo de Bom- de 1955. — A!/redo Dualibe
A
Fundapao
Amazonia vem realiConsignapao;
2.1.00
—
Auxilios
e
ben os do Distnto Federal.
zando
servipos
e
assistencia social |
N."
124
subvenpoes.
Verba; 1.0.00 — Custeio.
merece
a
ajuda
do
Poder publico.
i
Subconsignapao;
2.1,03
—
SubvenConsignaqao; 1.5.00 — Services de
Repartipao; 20.01 — Service de As- !
Sala das Comissoes, em 21 de noTeiceir.s.
•istencia a Menores • orcao Central'. cbes Extraordinarias.
vembro
de
1955,
Alinea: 26 — Sergipe.
' uboonsignacao: 1.5.04 — IlununaVerba: 1.0.00 — Custeio.
Ondc se diz:
•
Cao, fore a mo triz e gas — Cr$
Consicnacao: 1.5.00 — Services de
N.« 131
Abrigo • de Menores de Rosario do
521.000.00.
Terceiros.
Alinea;
Subconsignacao; 1.5.15 — Outros Catete iconstrupao de predio prdpno
Aumente-se para Cr$ 602.000,00.
servicos confratuais"— CrS 25.000.000, cargo do Governo do Estado) — Ro- Repartipao: 07.04,02 — Divisao d®
Orpamento.
Redu/a-se para Cr$ 21.400.000,00. sario do Cattete — Cr$ 245.400,00.
Justificacdo
A emenda visa retirar a parcela de Associapao de Protepao e AssistAn- Verba: 2.0.00 — Transferencias.
Consignapao: 2.1.00 — Auxilios •
A emenda visa atender a majoracao CrS 3.600,000.00 destinada ao Patro- dos, etc.
da cTcSpesa, em lace da Povtaria nu- nato de Menores do Distrito Federal cia a Velhice, a Maternidade e a In- subvenpbes.
mero .5'44, de 18 de junho do corrente para inclui-Ia na rubrica referente a fancia de Rosario de Catete, para Subconsignacao: 2.1.03 — Subvenano, do Mmisterio da Agricultiu-a. que csse organ. £ uma consequencia da construpao do predio proprio do Abri- poes extraordinArias.
go de Menores de Rosario do Catete Alinea 12 — MaranhAo.
avitorizou o aumento da tarifa em emenda anterior.
Acrescente-se;
Cr|
40 %.
Sala das Comissoes, 21 de novembro — Cr? 245.400,00.
Asilo Orfanalogico de Sao
Sa'a das Coimssoes, 21 dc novemLuiz
100.004),01
bre de 1955. — Alfredo Duailibe.
Justificacdo
N.» 125
Patronato SSo Tarcisio da
N.0 121
Verba: 2.0.0<I — Transferencias.
A emenda tem por objetivo retifi- Prelazia de Pinheiro ... 300.000,0#
Hepartigao: 21 — Departamento de Consignacao; 2.1.00 — Auxilios e car o nome du instltuipao contempla- Paroquia de Anajatuba,
Subvenpoes.
para a escola de menoImprensa Nacional.
da. sem aumento de despesa.
Alinea; 24 — Santa Catarina.
50,000,0#
Verba; 1.0. Go — Custeio.
Sala das Crmissoes, era 21 de, no- res abandonados
Repartipao:
07.04.02
—
Divisao
do
Paroquia de Brejo. para
Ounsignacao: 1.6.00 — Encargos
vembro de 1955. — Dinarte Mariz.
Orpamento.
Diversos.
obras de assistencia a
menores
50.000,0#
Subconsignacao: 1.6.21 — 6rgaos Inciso: 24 — Santa Catarina.
N.« 128
Inclua-se;
Cr$
Associapao Educadora Sao
•••:« regime especial.
Obras
Assistenciais
Do2 — Material - CrS 73.112.140.00.
Repartipao: 07.04,02 — Divisao de Francisco de Assis, para
mingos Savio (para meAumente-se para Cr$ 73.327.140,00.
o internato para menoOrpamento.
ninos
pobres>
Rio
Sul
..
50.000,001
res abandonados
50.000,00 Verba: 2.0 00 — Transferencias.
Justificacdo
Sociedade Bau do Menino
Paroquia de Montes Altos,
Consignapao:
2.1.04)
—
Auxilios
e,
Pobre
de
Cnsciuma
50.000,00
A emenda visa atender A majoracao
para a -escola e obras de
Subvenpoes.
assistencia a menores
ctu uesp.'sa, ein face da Portaria nu- taixa de Socorro dos MeSubconsignapao; 2.1.02 — Subven- abandonadrs
mera 534. de 18 de junhu -'o corrente nores Abandonados da
50.004),00
cOes ordinArias.
ano, do Mmisterio da Agricultura, que Comarca de Sao FranJustificacdo
au!.oiiw>u o aumento da tarifa em cisco do Sul
50 .000,00 Alinea; 26 — Sergipe.
Vsociapao do Posto de PuOnde se diz;
40 %.
Sala da Comissoes, 21 de novem•la das Coi --jes, 21 '.e no-.emAbrigo de Menores de RosArio do bro de 1955. — AUredo Duailibe. —
ericultura Darcy Vargas
brp de 1955. — Alfredo Dnailib*.
Catete,
imantido
pela
AssociapAo
cle
cm
Herval
d'Oeste
50,000,00,
Assis
Chateaubriand.
l
:
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HJ
As supress* 2 sao determinadas pelo Nenhum Sr. Senador desejando
fato de ja teiem sido ooncluidas, neste usar da pala\Ta, encerrarei a disexercicio, as obras referidas.
f
A inclusao visa conceder recursos cussao. (Pausa).
( .
suficientes para proporcionar o pros- Encerrada.
Em votagao.
seguimento das obras jd iniciadas.
Os Srs. Senadores que aprovam a
Releva acentuar que, trata-se de redagao
final, queiram ficar sent aobra cujo contrato foi recentemente dos. (.Pausa).
«
aprovado pelo Congresso Nacional.
•B
Sala das Comissdes, 21 de novembro Aprovada.
A
materia
vai
a
Camara
dosDenude 1955. — Vivaldo Lima — Mourdo tados. Na forma do Regimento CoVieira.
mum, designo o Sr. Senador A-v
Vianna para acompanhar. naquela
N.° 139
Casa do Congresso, o cstudo das
Verba:
2.0.00
—
Transferencias.
Justificagdo
do Senado. (Pausa*.
[
Consignagao; 2.1.00 -— Auxilios e emendas
ser lido outro pareoer checaSubvengoes.
j aoVai
a
mesa.
(Pausa).
/
' Ti-ata-se de instituigao que vem
Subconsignagao; 2.1.03 — Subven ■{
N.0 136
prestandb relevantes servigos e que
£ Udo e vai d imprimir o segoes extraordinarias.
por isso mesmo merece a ajuda dos
gumte
Repartigao: 07.04.02
Divisao do Repartigao; 07.04.02 — Divisao doi
poderes publicos.
Orgamento.
Sala das Comissoes, em 21 de no- Orgamento.
PARECER
Inciso: 24 — Santa Catarina.
Verba: 2-0.00 — Transferencias.
/y
vembro de 1955. — Remy Archer.
N.» 1.343, de 1955
Consignagao; 2.1.00 — Auxilios e Acrescente-se:
Cr$
subvengoes.
O SR. PRESIDENTE:
N. 133
Abrigo de Menores
Subconsignagao: 2.1.03 — SubvenHsta fin da a hora do
(Obras)
—
Floriandpogoes
extraordinarias.
Repartigao: 07.04.02 — Divisao do
SR. FERNANDO CAMARA Z
lis
13 — Minas Gerais.
40.000,00
Orgamento.
Pego a palavra. Sr. Presid"nte
Casa da Crianga — UrusVerba; 2.0.00 — Transferencias.
Acrescente-se;
O
SR. PRESIDENTE:
sanga
10.000,00 A hora
Consignagao; 2.1.00 — Auxilios e
CT$
do expediente est& eso-ofa la
Casa
da
Crianga
—
Crisubvengoes.
1 — Orfanato Santo Antociuma
10.000,00 sendo improrroaivel .a- H'-<6es ex"
Subconsignagao: 2.1.03 — Subven- nio — Curvelo
75.000,00
traordiparias. V. Ex," tera oportuEducandario S. Jose —
. goes extraordindrias.
2 — Orfanato Santo Antomdade de usar da palavra depo;s das
Herval
d'Oeste
50.000,00
17 — Parand.
75.000,00
nio — Belo Horizonte ..
votagoes.
Institute
coragao
de
JeInclua-se:
3
Lar dos Meninos de
1) Orfanato "Manoel Ribas" — Belo Horizonte . ...
50.000,00 sus' — Piratuba
20.000,00 Passa-se a
Matinhos — Paranagud —
Sociedade Criciumense de
4 — Abrigo Jesus — Belo
ORDEM DO DIA
Cr$ 100.000.00.
50.000,00 Assistencia aos NecessiHorizonte
2) Servigo de Assistencia a menores 5 — Abrigo de Menores de
tados i obras) — CriDiscussao unica do Prcjetc de
de Baranavai — Parana — Cr$ ....
50.000,00
ciuma
40.000,00
Uberlandia
Decretd Legislativo n." to. dc 1955
100.000,00.
Conmnidade
Evangelica
que aprova o Protocolo de Bmen3) Lar das criangas — Curitiba —
300.000,00
fobras) — JaraguA do
da a0 Acordo International' -iie
Cr$ 100.000,00.
Sul
visa garantir uma nroterao e'icr.z
30.000,00
Justificagao
4> Orfanato do Exercito da Salvagao
. contra o trafico criminoso conhePorto Amazonas — Cr$ 100.000,00.
Sao entidades que prestam meritdcido uelo nome de trafico de b-an200.000,00
5i Casa do Pequeno Jornaleiro — rios servigos pela do menor abandoca-s, firmado era Pa. . a 18-5-1904
Curitiba — CrS 100.000,00.
e a Convencao IntP^tiar-iona] -enado.
6) Orfanato Sao Luis — Curitiba — Sala das Comissdes, em 21 de no, lativa a repre.ssao do trafico de
Justificagao
Cr$ 100.000,00.
vembro de 1955. — Lima Guimardes.
brancas, assinada em Paris a 4
de maio de 1910. conciuido era
Ajustarem-se
ao
que
dispde
o
ar0
Jusli/icacdo
Lake Sucess. New Yo.-k:, a 4 de
N. 137
tigo 4.° 5 2.° da Lei n. 1.493, de
de 194 9
13
de
dezembro
de
1951,
as
institui. de
'projeto
oferecido
Trata-se de instituigoes cuja obra Repartigao: 24.04 — Administragao goes acima enumeradas, e pela sua
pela Comissao
Conslifniego
e
de assistencia e amparo a menores do Territorio do Rio Branco.
Justiga
eomo
conclusi.-,
de te,
alta
finalidade
e
de
justiga
o
aumerece o auxilio da Uniao.
parecer n." 1.320, de 1955. s6b?e
Verba; 4.0.00 — Investimentos.
mento de suas dotagdes.
Sala das Comissdes, em 21 de no- Consignagao: 4.1 00 — Obras.
a Mensagem n." 90, de 1955 do
vembro de 1955. — Senador Aid Gui- Subconsignagao: 4.1.03 — Prosse- Senado Federal, em 21 de novemSr. Presidente da Reuudllca ,, tenbro de 1955. — Francisco Gallotti.
mardes — Senador Aloises Lupion. guimento e conclusao de obras.
PARECE' RES FAVOR 4VEIS NT'Incluam-se;
N,0 140
N.o 134
MEROS 1.321 e 1.322. Dp 1955)
15) Prosseguimento e conclusao do
das COMISSOES DE EDUOA.
Internato Mixto e Pdsto Medico da Verba: 2.0.00 — Transferencias.
Repartigao: 24.04 — Administragao Serrv da Lua — CrS 2.000.000.00. _
T RAEDSRELAC0es
do Territorio do Rio Bianco.
16) Prosseguimento da construgao Consignagao: 2.1.00 — Auxilios e ex?IRS .
Subvengoes.
Verba; 4.0.00 — Investimentos,
do Porto Fluvial de Boa Vista — Ci'$
O SR. PRESIDENTE:
Consignagao; 4.1 00 — Obras.
5.000.000,00.
Subconsignagao: 2.1.03 — Subven- ; Em discukssao.
Subconsignagao: 4.1.03 — ProsseRepartigao: 07.04.02 — Divisao do Nao havendo quem pega a palavra
guimento e conclusao de obras.
Justificagao
Orgamento.
Aumente-se;
encerrarei a discussao.
1> Prosseguimento da construgao do As inclusdes visam conceder recur- Inciso: 07' — Distrito Federal,
fi aprovado e vai a Comissao
sos
suficientes
para
atender
a
exePaldcio do Governo de CrS
Acrescente-se:
de Redagao o seguir.te
cugao das referidas obras, considera1.000.000,00 para CrS 3.000.000,00.
Abrigo
da
Crianga
Pohr
—
Disfi
Prosseanimento da construgao do das de capital importancia para a trito Federal — Cr$ 200.000,00.
PROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO
Quartel da Guarda de CrS 500,000,00 Administragao do Territorio.
N." 60, de 1955
Releva acentuar que, recentemente,
Para CrS 1 500.000,00.
Justificagao
Art. 10 £ aprovado 0 Protocolo do
10i Prosseguimento da construgao 0 Congresso Nacional aprovou os conEmenda ao Acordo Internacionai' due
do Hosoital de Boa Vista de CrS tratos respectivos,
Sala das Comissdes, 21 de novembro Pelos relevantes servigos que presta visa^ a garantir uma protecao efical
500.000,00 para CrS 4.000.000,00.
a
infdncia
desvalida.
merece
n
elhor
contra 0 trafico eriminos. c-nh^Tdo
de 1955. — Vivaldo Lima — Afourao
Vieira.
contemplagao a instituigao acima pelo nome de trafico de jranca^ toJusti/icaqdo
mencionada.
rnado em Paris, a 18 de ma.o de ,9m
Senado Federal, em 21 de novem- e a Convencao Internacioml relatoa
N.0 138
Os aumentos visam conceder recurbro de 1955. — Francisco Gallotti. k renressao do trafico de brancas assps suficientes para atender as reais
sinada em Paris, a 4 de ^io de 1910
necessidades das citadas obras. cuja Repartigao; 24.04 — Administragao
conciuido em Lake Sucess, New Yoi>
execucao esta prevista num prazo de do Territorio do Rio Bianco.
a 4 de maio de 1949.
'•
tres (g) anos. '
0 SR. PRESIDENTE.
Verba: 4.0.00 — Investimentos.
Releva acentuar que, os contratos Consignagao: 4.1.00 — Obras.
Art.
2.°
£ste
decreto-legisiativo
endas obras supra citadas estao apro- Subconsignagao; -4.1.03 — Prosse- Val ser lido um requeriaiento ciie- trart em vigor na data de sna Dubliv
gado i mesa, iPausa).
ados pelo Congresso Nacional.
guimento e conclusao de obras.
aS
Suprimam-se:
,
Sala das Comissdes. em 21 de no6 lido e aprovado o snguinte S&oreVOS
era
Vfmbrn dp 1955. — Vivaldo Lima — 3) Prosseguimento da construgao da
REQUERIMENTO
Afouroo Vieira.
Divisao de Produgao — CrS 500.000,00.
Discussao unica da red---ao fi41 Prosseguimento da construgao da
N,0 488, de 1955
nal (oferecida pela Comissao de.
Divisao de Educapao — CrS 500.000 00.
N." 135
Redagao em seu Pareeer
6) conclusao da construgao da Usi- Requeiro dispensa de publicagao
de 955
para « imediata discussao e votagao
. ' ' don.«Proieto
Dp.
na
Termo-Eletrica
de
Boa
Vista
—
Repartigao;
07.04.02
—
Divisao
do
cretc
Lgislativo
27 qcde igcc
u
da
redagao
final
do
Projeto
de
Lei
da
Cr$ 500.000.00.
rcamento.
onginario da Camara dt* r^puInclua-se;
, Camara n." 151-55 Orgamento SubVerba; 2.0,00 — Transferencias.
todoe, que mantem a dee^go do
ae anexo n." 406 — Comissao do Vale
,, Vonsignagao: 2,1.00 — Auxilios e 14 > Prosseguimento do servico ern
Tribunal de Contas dsnA t6°a
do S. Francisco.
calQamento da Av.
■-ubvengdes.
ao registro do eonf—1,0 e ao aeu
Sala das Sessbes. em 21 due novem1 Bda Vista — CrS 1.500.000,00.
Subconsignagao;
2.1.03
—
Subven"■oes extraordinarias.
bro de 1955. — Alvaro Adolpho
Dto? ?ditivo ^lebl-ado entre a
Justificagao
Minns Gerais.
O SR. PRESIDENTE;
De
conformidade
com
voto
do
0
4s modificagdes propostas tern oomo Plenario. ironho em discussSo
Phn OBato de Menores N.S. da Pe« re
obietivo atender as reais necessidades idagao
,ie
, Cja-- Para fo—=en to
final
que
acaba
de
ser
lida
W.oS,.^onte Ca™el0 -Cr*
i da Administragao do Territdno.
?ubSS.ivete e —^
N.° 132
Repartigao: 07.04.02 — Divisao do
Orgamento.
Verba; 2.0.00 — Tiansferencias.
Consignagao; 2.1.00 — Auxilios e
Subconsignagao: 2.1.03 — Subvengoes extraordinarias.
r
12 — Maranhao.
»
Acrescente-se:
" Paroquia do Codo — para assistencia a menores abandonados e Obras
Sociais Sao Sebastiao tAlto da Fabricat — Cr$ 250.000,00.

Patronato do Colegio N. S. do Amparo — Monte Carmelo — Ci:$ ....
100.000,00.
, Patronato Modre Mazarelo sob a
diregao do Ginasio e Escola Normal
N. S. Auxiliadora — Ponte Nova —
Cr$ 100.000,00.
Justificagao
Os estabelecimentos acima relacionados prestam inestimaveis servigos
ao p'ovo das respectivas cidades, nao
podendo presoindir do auxilio do governo da Uniao.
Sala das Comissdes. em 21 de novembro de 1955. — Bernardes Filho.
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Ucenciados novos produtos que pos- todo de apuragao do pauperismo, e o futuro valerao na medida em que
O SR. PRESIDENTE:
sam provocar graves consequencias constitui um sinal negativo na cri- os encarnarem, no interior de novas
Em discussao a reda?ao final.
se do mundo moderno. Utilizado co- circunstancias histdricas, traduzindoNao havendo quem faga uso da pa- por uso inadequado.
Art. 3." Esta lei ent.ara em vigor mo instrumento de realizagao do os em ordenamentos sociais mais
lavra, encerro a discussao.
na date de sua publicagao, revoga- pan-eslavismo, e encontrando na con- Justos e perfeitos.
Em votagao.
Os Srs. Senadores, qu-^ aprovam a das as disposigoes em contrdrio.
fusao moral, na crise espiritual de
Tradigao A permanAncia na continossos dias um saldo de cultura, o nuidade, e um feixe de tendencias
reaagao final, queiram conservar-se
O
SR.
PRESIDENTE:
marxismo possui, entre nos, legioes e de habitos que."buscam manter a
sentados. iPausa).
£ aprovada e vai p. promulgade discipulos langados na faina re- sociedade no equilibrio das forgas
Esta esgotada a ordem do dia.
cdo a redaqdo final constante do
que a' geraram, e a cuja fidelidade
Tern a palavra o nobre Sena dor Ar- volucionaria e escravizante.
Sofremos, assim, a dilacerante esta condicionada a sua duragao.
seguinte
mando Camara, inscrito para esta
Redacdo final do Projeto ds oportunidade.
pressao de duas forgas perturbado- Ela A, como observou Hipolito Taine,
Decreto Legislativo n." 27, de
O SR. ARMANDO CAMARA — ras do ritmo e da continuidade de a autentica constituigao de um povo.
, 1955.
IN do foi revisto pelo orador) — Sr. nossa evolugao social; uma in- As constitui^oes escritas, as cartas
Relator: Sr. A16 GuimarSes.
Presidente, senhores senadores, con- terna — peculiar as caracteristicas politicas sao, apenas, tradugoes suas.
grave a situagao nacional. des- de nosas condigao hlstorica; outra Ela A a constituigao ditada pelo pas' A Comissao apresenta a redagao siderei
11 de novembro deste ar.o. Meu externa — derivada da situagao in- sado; a segunda natureza da sociefinal iff. anexa) do Projeto de De- de
pensamento
no telegrama lernacional, do cheque de dois mun- dade.
creto Legislativo n. 27, de 1955, orl- que dirigi a expressou-se
Ex.a dizendo que, se- dos ideologicos. Sociologicamente
Este A o sen tido politico-social da
ginario da Camara dos ■ Deputados. gundo mer V.
modo de pensar, o Sr. considerada, a gravidade dessa si- tradigao. A poiitica nela tem ou deve
Bala das Ccmissoes, em 18 de no- Geenral Teixeira
Lott
lesaia
gravetuagao
exaspera-se
e
culmina
pela
ter
a sua materla, seu objeto proprio
vembro de 1955. — Julio Leite. Pre- mente a ordem constitucional e o reagao de um movimento de opiniao — deve traduzi-la, aperfeigoa-la, colidente. — Aid GvJmardes, Relator. gime
democratico do pais, ac depor politico nacional impugnador da har- laborar com o seu dinamismo espon» Saulo RamOi.
o Pi'esidente da. Repiiblica, Dr. Car- monia natural existente entre
a taneo, respeitando suas leis imanenT'
NEXO AO PARECER N. 1.333, 1X2 ;os Luz. Disse mais: que em meu tradigao e o progresso, que sugere a tes, Uma poiitica autentica A uma
1955.
| bumilde entender o Governo que, no existencia entre ambos de uma an- sabedoria e uma tAcnica de trata„ , - final
v
^ Projeto
r>
ocupa o Catete tinha tido tinomia irredutivel, responsabilizan- mento dessa realidade que constitui
Redacao
do^
de momento,
uma inyegtidura inconstitucional.
o passado pela atual crise do pais 0 proprio ser social e que se denoDecreto Legislative n." 27, de 1955, Considero no pressuposto de corres- do
que mantem a decisdo do Tribu- ponder a realidade a dendrcia do e pela injustiga social dominante. mina tradigao.
civillzagao es'taria para ser invenUma poiitica que Ihe seja hostil
nal de Contas denegatorla de re- meu eminente colega e am.go, Sena- Atada,
a justiga social acabaria de ser A uma Utopia anarquica, uma consgist-o ao contrato e eeu termo dor Alencastro Guimaraes considero. descoberta
e o passado seria a cupi- trugao artificial e caduca, um desafio
aditivo, celebrados entre ^ Dire- repito,. gravissima a sit .agio naciocapitalista e burguesa.
a realidade e a natureza.
toria Regional dos Correios e Te- ^ gm face das atitudes de impug- dezDistingamos
em meio a essa conA poiitica dominante no pais lelegrafos e a firma Correa, Costa & na?ao do ge^ do Sr. Cafe Pilhq, de fusao, propicia
a
ditadura
ou
a
va-nos a um salto no escuro, a uma
Cia.
ca nor, Governo
rimtarryrt Ha
reintegrar-se
da Repiibli-— anarquia.
aventura louca e suicida quando toEn .q saber que o Congresso Nacio- ca.
— A tradigao, o vocabulo o diz em lera a presenga do marxismo, como
ral aprovcu tios termos do art. 77
Sr.
Presidente.
senhores
senadores,
sua
etimologia,
nao
e
a
imobilidade
|
forga de colaboragao no que se can§ 1.", da Constituigao Federal, e eu considero, -porem nao grave, nao gra- do ser social, a fidelidade a um pas- vencionou
denominar ironioamente
promulgo o seguinte
vissima, mas uma agressao mortal a sado morto. Ela expressa, ao con- defesa da legalidade.
DECRETO LEGISLATIVO N." DE 1955
a todo nosso_ ser trario, dinamismo, tendencia para a
A indole revolucionaria da poiitiArt. 1.° E' mantma a decisao por realidade nacional
o fato de, no Governo frente, atitude transitiva, forte ten- ca dominante, ainda se deixa surpreque o Tribunal de Contas em sessao historioo,
estar presente uma forga re- sao vital; ela simboliza um gesto de ender em sua agressoa a forga rerealizada a 15 de dezembro de 1953, atual,
que e a maior tecnica de doagao e de oferenda.
guladora de nossa evolugao social
recusou registro ao contrato oe 18 de volucionaria',
desagregagao
das nagoes soberanas o
No ser social, como no blologico, quando .ensaia praticamente, a imjunho e re pectivo termo aditivo de comunismo, ateu,
materialista.
oposto
a lei da constancia original dos se- posslvel utilizagao da forga poiitica
11 de setembro do mesmo ano, celetodas as liberdade' humanas.
res e sempre a mesma: a fixidez e trituradora de toda a tradigao humabrados ertre a Diretoria Regional dos a Sobre
o
carater
dessa
gressao,
deprincipio; a evolugao e a conse- na que e o comunismo, com o mais
Correios e Telegrafos no Estado do sejaria repetir, nesta hora. algo que oquencia,
o cordlario.
A natureza, organico esforgo de sua utilizagao,
Para e a firma Correa. Costa e Com- disse ha meses. quando nos horizon- como a sociedade,
tern horror das va- para o bem comum da espAcie hupaiihla. para fornecimento de com- tes da vida poiitica ja surgi mi as nubustiveis e materials de lubrificagao. vens que denunciavam o caos que se nagoes; elas nao realizam saltos. A mana que A o realizado pela Igreja.
evolugao e um processo de fidelida- Para a teologia catolica, a tradigao
qac
de do ser a si mesmo, de resistencia assume ate o valor de uma fonte de
Art. 2.9 Revoggm-se as disposigoes aproximava.
>p.n contrario
Peco a atengao Sr. Presidente do as forgas que Ihe ameagam a vida: verdades informuladas e de riquezas
!Senadc da Republica. para a gravi- ele se adapta e evolve para perse- dogmAticas potenciais, enquanto paOs Si-s. Senadores que aprovam a : dade do fato de nossa evolucao social verar na existencia. Evolugao, enfim, ra o marxismo a tradigao A literalredagao final, queiram conservar-se ! estar na iminencia, de assumir um e auto-protegao do ser.
mente o erro, o mal, o capitalismo
sentados. (Pausa) .
rit-mo revolucionario e catastrolicc em
Sem tradigao, como ja se observou, e a putrefagao burguesa. Em suma,
£ aprovada e vai d promulga- ; iirtude da presenga. em ssu nroces- cada geragao humana estaria no
utilizar politicamente, concao a redacdo final constante do ' samento. de forgas. politicas hostis a mesmo ponto inicial da primeira ge- busca-se
ferindo-lhes igual valor instrumenseguinte
iessa energia reguladora do eeu di- ragao; nao havendo progresso esta- tal,
duas irredutiveis concepgoes do
discussao do Projeto de Lei namismo de sua diregao e unidade, riamos fixados na idade da pedra mundo, associando-se dentro de uma
e a tradigao nacional.
lascada...
dialetica perturbadora, Marx com
do Senado n," 70. de 1954. que dis- queEnvolvemos
sob a dramatlca ten"A tradigao, como sugere recente Pio XII. os evangelhos com o' mapoe sobre a venda de modutos sao de duas polarizagoes distintas e
e luminoso documento pontificio, 6 teriallsmo dialetico, a verdade que
farmaeeulicds com nrdnriedades opostas — a da civilizacao que gerou gggp
dinamismo pelo qual o homem liberta com o erro que escraviza, a
ocitocicas (substitutivo da Comisa
nossa
realidade
histdrica
e
da
bar■
e.jerno se inscreve no tempo, limitan- tradigao que conserva e aprefeigoa
sao de Saiide -rjrovado na l dis- barie marxista que agride.
do-se a um certo contdrno tecnico- 0 ser social, com a Utopia revolucussao em 8-11-551, tendo Parecriada por transplantagao material e aceitando determinadas cionAria que Ihe ameaga as estrutucer n " 1,332, de 1955, cia Comissao i deNagao
cultura,
carecendo
de
forte
esde Reda'-So, oferecendo redagao dc pessura historica e de denso espago circunstancias, sem renunciar a sua ras e a existencia.
essencia supra-temporal. Atraves devencido.
Esta A a paisagem de desastre que
psicologico e humano, portadora de la concilia-se o que ha de fundaO SR. PRESIDENTE:
rarefeita tradigao, ^sse estado social mental, de inerente e de imutavel no se desenha no ambito de nossa reanmeaga permanentemente a normal homem, as exigencias constantes de lidade social — ela revela a ameaga
Em discussao.
Nenhum Sr. Senador fazendo uso continuidade e o processamento or- uma natureza que e sempre a mes- que pesa sobre a continuidade e o
da naiavra. encerro a discussao.
ganico de sua evolugao. A essa amea- ma, com o que Ihe e acessdrio, ex- processamento organico de nossa evoEm voracao,
ca acrescenta-se a da presenga de terior e variavel, com novos ambieiL lugao — pela hostilidade a forga que
Os Srs. Senadores que aprcvam o uma forga desagregadora de carater , tes e palsagens histdricas, com for- Ihe regula diregao e o dinamismo.
irojeto. queiram permanecer senta- iuterncional — o comunismo, que mas novas de produgao, de trans- Essa forga, embora rarefeita e de
dos. 'Pausa..
agredindo as estruturas mais sdlidas porte, de processes tecnicos desco- jninima espessura historica, A a tra£ anrovado e vai (t Camara dos de Estados do Velho Mundo. tentan- ! bertos ou inventados pelo homem '. digao nacional. Destrui-la seria
Devutados
o seguinte:
do subverter tradigoes milenarias, j as instituigoes tradicionais, disse guardar dum processo civilizador de
pnoJETO DE LEI DO SENADO
corroi, igualmente, os fundamentos ;1 De Bonald, nao sao validas por se- tres ou quatro seculos, como A o nosN" 70 de 1954
de nosso processo historico.
rem antigas, sao antigas por serem so, apenas sua forma cadavArica...
Dispoe sob'e a venda de pro1 E retornariamos a fase colonial de
Herdamos com a civilizagao que vAUdas.
dutos iarmacetiucos corn proprie- nos constituiu suas grandezas e suas
Tradigao nao, e, pois, um simples nossa historia. E apos essa regressao
dades ocitocicas.
miserias. Essas grandezas integram terna sentimental, arcaismo estranho, i o Brasil do futuro nao seria aquele
O Oon^resso Nacional decretal
tudo que de humano e fecundo exis- ! satldade oposta a exigencia de per- I "que o Portugues criou", na expresArt. 1.° As especialidadcs farma- te na realidade nacional. Entre as feigao social, nostalgia dos cemitA- ' sao de Gilberto Freire, mas tao so
ceuticas com aronriedades ocitocicas miserias herdadas. a maior e a cha- ' rios, amor a um mundo de fosseis : um feudo marxista modelado pelo
hiper e hipotensirrs. vermifuges, an- ga do pauperismo. Sendo o drama ou mdrbida necrofilia... Tradigao chicote de um comissArio politico...
bibi.dticos e dir'vpdos de Hormonios. da miseria economica um fato uni- nao e paixao pelas ruinas, fidelidaSepultemos do passado tudo que A
cujo uso indevido nossam apresentar versal, la onde se manifestar a fo- de aos desvalores e as taras de um morto, libertemo-nos de suas taras,
risco para a saude. sd poderao ser me estarA presente para Ihe superar passado, que, dada a contingencia ■ de suas injustigas e experiencias fravend das mediante receita medica.
a realidade dolorosa, uma tecnica humana, possuiu, como possui o pre- cassadas, mas para que nossa evoArt. 2,'' CaberA ao Service Nacio- de tratamento politico-economico de sente e possuirA o future, males, lugao social nao se torne uma cann! de Piscalizacao dr. Medicina bai- inspiragao marxista. Essa ideologia ; erros, imperfeigoes e injustigas so- tAtofre histdrica, guardemos com
xar no-taria relac'onando quais as e a negagao frontal de uma civili- ciais. O que se deve amar e servir lucidez e energia seus valores eteresoecialfdades one deverSo s.t inclui- zagao de dois milenios — a civiliza- , na tradigao A o seu conteudo de va- nos — unicas fontes das normas e
das nas exigencias do artico 1.' e
oeidental e crista. Enquanto gss- lores positivos, comprovados, por ex- impulses criadores de uma forma 0!<JC
determmar as Instrugoes para sua gao
to de piedade humana face a explo- periencias hlstoricas seculares,
j convivio mais justa e humana, P "
cxecugAo.
ragao do homem pelo homem, ela
E' a Asses valores que devemos fi- ; que mais fiel a nossa tradigao caPararrafo unico; Essas relr c6?s ye- representa um valor pasitivo na his- | delidade, nAo por serem passados, \ tdlica e latina". (Muito bem; niuito
r&o ataalizadas, sempre que forem . tria; enquanto interpretagao e me- 1 mas por serem eternos. O presente 1 henq! Palmas),
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Nao hbuve, porem, votaqao alguO SK. PRESIDENTE — Tem a pa- e Presidente da Republica, em exercima nem poderia haver quanto ao Prelavra o nobre Senador Argemiro Fi- cio, o Sr. Joao Cafe Filho!
Qualquer forqa, que se oponha, e sidente da Republica, Sr. Jo5o Cafe
gueiredo, terceiro orador inscrito.
rebelde, ilegal, inconstitucional e Filho, que, anteriormente e volunta0 SR. ARGEMIRO DE EIGUEI- traidora da Patria.
riamente, se declarara impossibilitado
BXDO:
O SR. ARGEMIRO DE PIGUEI- de exercer suas funqoes, naquela emer(Ndo ]oi revisto pelo orador) — Se- REDO — Agradeqo a V. Exoia, o gencia, por motive de molestia.
Ora, Sr. Presidente, hoje, a pretexnhor Presidente, ouvi com a maior aparte esclarecedor.
Na verdade,' Sr. Presidente, vemos to de se haver reconhecido impediatengao os discursos pronunciados
legitimo presidente da Repuauca mento entao existente, Presidente da
pelo nobre Senador Alencastro Gui- odeclarar
que reassumiu suas funqoes. Camara dos Deputados, da-se ao fato
maraes e Armando Camara — o primeiro pertencente ao Partido Traba- encontrando-se, porem, materialpjer..- interpretacao extensiva, a fim de casIhista Brasileiro e o ultimo, ao Par- te impossibilitado de exerce-lo no lu- sar os direitos de Presidente da Regar proprio, ou seja, no Palacio do publica
ao Sr. Joao Cafe Filhd.
tido Libertador.
Er atitude pouco recomendavel, i!cOuvi — devo confessar ao Senado Catete. As forqas materials o impegitima
e
ilegal. E' a Cdmara dos
— essas duas alocusoes brilhantes e dem de faze-lo. Ai, Sr. Presidente,
Deputados tentando firmar, nesta
sinceras, com a mais profunda tris- esta a gravidade da situaqao.
Se procurarmos definir, em ilngua- hora dolowa para a vida do Pais, a
teza, porque parece que neste instante estamos realizando, nesta Casa, gem mais clara, o que ocorre, conclui- tirania do Poder Legislativo.
Examinemos, serenamente, do ponnma sessao com alguma coisa de remos que o Pesidente da Rep'iblica
iiinebre, uma sessao em que assisti- enconta-se sem forcas materials para to de vista constitucional, o oue consmos, compuagidos a morte do regime. se manter no Poder. E', consequen- tit m impedimento do Sr. Cafe
E' indisfarqavel a gravissima situa- temente. um Presidente da Repiiblica Filho. o que fdi ate ha poucos inscao em que nos encontramos nesta ssmi-deposto. ,
tantes. antes da declaraqao de S.
hora.
Exa., de que voltava, de fatp, ao
Entretanto,
nao
e
somcnte
a
queda
Ainda ha poucos dias, formulava eu ou o colapso que verificamos no exer- exercicio da suprema magistratura
desta tribuna um apelo ao elemento cicio do representante do Poder Exe- da Naqao.
, ,
.
civil e ao elemento militar da Naqao, cutivo, impedido de exercer suas funFoi a impossibilidade mvoluntaria
no sentido de que recobrassemos o qoes.
— desejo reoetir por se declarar Sua
bom-senso e cumprissemos o dever
Exa.. doente e, cdnsequentemente,
fato mais grave, ainda. sem
sagrado de salvar a Patria e as Ins- noVerificamos
poder exercer a presidencia da
que lerei ao Senado, o Republica.
tituicoes republicanas. Esse apelo, qua],documento
estas horas, esta sendo objediante dos acontecimentos que so- to de adiscussao
Hoie
Parlamento chama a si a -atnbrevieram, ficou no ar. E, na verda- dos Deputados. e votaqao na Camara buiqao de considerar que S. Exa. nao
de, o que hoje observamos, nesta sesmomento, esta aquele Ramo pode voltar a Presidencia, ^ porque
sao historica, e que estamos com sis doNeste
Poder
discutindo Re- o impedimento votado em rF""'ao ao
instituiqoes republicanas inteiramente soluqao que,Legislativo
podemos
dizer, conta Sr. Carlos Luz e tambem extensive ao
subvert idas; com um Congresso Na- com apoio da maioria dos
Sr. Cafe Filho.
cional desviado da sua verdadeira fi- ts ntes do povo brasileiro represenSr presidente. e um disfarce, uma
naquela
nalidade, fugindo aos seus grandes Casa. E' a seguinte:
farsa, que precisa ser repelida, com
deveres na hora exata, em que mais Considerando que, par deliberaqao todas as fdrcas, por todos nos compoele precisava agir dentro da sua fun- tomada na sessao da Camara de 11 nentes do Congresso Nacional !
?ao organica.
Nao e possivel, que o impedimento
na mesma data homoloO nobre Senador Alencastro Gui- do corrente.
pelo Senado, reconheceu o Con- proclamado espont&neamente, peic
maraes deu noticia ao Senado de uma gada
gresso Nacional a existencia do im- Sr. Cafe Filho — que.. hoje. vem deComunicacao do Presidente legitimo oedimento
previsto no art. 79, 5 1.° clarar que o motivo desapareceu. que
da Republica, a o Sr. Joao Cafe Piiho, da Constituiqao
Federal e apontou esta apto a voltar a sua funqao
em que S. Ex. informava ao Congrese possivel. que tal impedimento.
so Racional haver reassumido as suas a soluqao do chamamento ao exercicio nao
nao mnis reconhecido pelo Presidenda
presidencia
da
Republica
do
Viceumqbes constitucionais de Presidente Presidente do Senado Federal;
te da. Republica, seja admitido pelo
da Republica. Essa comunicaqao sigSenado.
nilica que, dentro da normalidade do Considerando que, assim agindo, a
se pudessemos aceiregime, o legitimo Chefe da Naqao. (Vista da situaqao de fato criacla pelos tarSr o Presidente,
Nacipnal com atnate ha poucos instantes impedido de graves acontecimentos desenrolados no buicdes Congresso
semelhantes, iriamos yuolar
exercer as suas funqoes, agora se jul- Pais, exercitou o Congresso Nacional frontalmente
o principio da divisao
ga apto para reassumir a suprema o poder politico que Ihe e irrecusavel, de Poderes, adotar a teoria — do
de' decidir, na presente emersencia, Poder Legislativo habilitado a cas'
magistratura da Naqao.
Dentro da normalidade constitucio- sobre os impedimentos quer do en- sar outro poden. constitucional da
nal, quero repetir. Sr. Presidente ou- tao Presidente da Camara, quer do Naoao, a cassar o mandate do Pretra coisa nao teriamos a fazer senao Vice-Presidente da Republica;
sidente da Republica. Violado, assim,
dar gracas a Deus pelo restabeleci- Considerando que tendo convocado 0 principio da Ind^pcdencia dos poneao
exercicio
da
suprema
magistratumento da saude do Chefe da Naqao ra dos Pais o Vice-Presidente do Se- res» teria desaoarecido o poder Exe£ seu retorno as atividades governacutivo, com todas as suas atnbuimentais. Mas, na verdade, nos esta-. nado Federal, por reconhecer o impe- qoes eonstitucionais. com toaas as
mos, nesta hora historica, sentindo o dimento ocorrido com as autoridades suas prerrogativas juridicas asseguiadeve. de definir atitudes, e nao pode- anteriormente referidas, so ao Con- das na Carta Magna, e dar-se-ja
"ms disfarqar a verdade das oconen- gresso cabe soberamente resolver s6- Poder Legislativo, nao a cspastlfunqao
bre a cessaqao de tal impedimento;
Cias.
constitucional precipua, ™ .
^ O que ha, Srs, Senadores, e um Considerando que ao Congresso Na- nal, mas a de um orgao ditatonal na
cional
cabe
o
dever
institucional
de
- residente da Republica legitimo, eleide fato cue ova rvenvos.
'o pela vontade livre do povo brasi- preservar o regime, agora como antes, situaqao
Sr.
Presidente.
esta shuaqao de iaameaeado,
resolve
declarar
que
perfiro, comunicando a sua disposiqao
to parece-me mui'o mais grave, mu.manece
o
impedimento
anterior
rede voltar a suprema magistratura da conhecido ate deliteracao em contra- to mais seria. muito mais agrsssiva a
"aqao; e a forqa material impede que rio do Congresso Nacional.
1 cultura e a civillzaqao brasileira do
'-1e o faqa.
■que se estivessemos abertaroente em
Sr.
Presidente
esta
a
Resolucao
Sr. Presidente, o fato define per- objeto de discussao na camara dos regime ditatorial. ou na verdade as''•itamente a atual situaqao juridico- Deputados e que viiA ao Senado, para sistindo a instalaqao de uma ditaduia
"onstitucional. H& uma subversao os devidos fins.
no Brssil.
, , ,^„n.
"vidente da ordem constitucional; ha
Tivemos o golpe de Estado de I93u,
Se anlisarmos bem a natureza ju- tivemos.
"m Poder integrante da Uniao, um dos
tambem,
o
de
1937, mas
ridica desse documento convencer- en. todos esses, vimos alguma
■rgaos do poder publico. impedido nos-emos
coisa
de
que,
alem
da
queda
do
'yexercer suas funqoes. Conseqiien- Poder Executive, estara o Congresso de idealismo servindo de conteudo
r
' mente, hi uma constituicao violada; Nacional, na verdade. subvertido em aos movimentos que se processaiam.
"eduzirJa a trapos pelo poder material, sens deveres eonstitucionais.
Havia, pelo menos uma afirmaqao de
forqas. Agora, o que vcmos e muito
hora representado, infelizmente,
r 1
Um
documento
com
tais
premlssas
pior, porque e um golpe disfarqado,
"f'
a tas autoridades do Exercito na- e conclusao...
r
unal.
sinceridade. sem lealdade: com one
O Sr. Rvy Palmeira — Absoluta- sem
se procura ludibriar a opiniao pubhn Sr. Presidente, o Senador Aien- mente iniquas.
ca do pals; golpe que promove j fe-■'stro Guimaraes comunica a Casa
O Sr. Argemiro de Figueiredo — • ■ ■ chamento das cstaqoes de radio e or, ; Senado a disposiqao cu a resonais, para que a Naqao n5o tenha
rj7 o do Presidente da Republica em esta longe de representar a dignidade, conheclmento de sua extensao e mo^totnar aq exercicio de suas funqoes os brios e a cultura do Congresso Na- tives,
cional (Muiio bem) .
''ernamentais.
O Sr. Rug Palmeira — Chegnm
Ha referenda, Sr. Presidente. a
Sr. Alencastro Guimaraes — Per- impedimento anteriormente votado pe- ate a nrender radlalistas. como • ha
V
e hflmologado pelo Sena- pouco flzeram com um operador da
Excia. um aparte? (Assenti- la Camara.
Qual o impedimento, admitido Radio Globe.
t> n a a or"dor'1 — Ns" comuniquei do.
O SR aARGEMIRO FIGUEIREDO
Rr. ?? .Ca disposiqao
do Presidente da pelo Congresso?
te
Fci ontem a.sua votaqao nesta Casa, — V. Ex denuncia fa'c gravissimo,
Iuf
n
'
'
reassumir;
comuniquei
mas
que nao me causa surpresa, porj, ~ S- Excia. havia reassumido, hoje com o aoolo da maioria, e a toleranque. na verdade, de regime fora da
n««t. ' 11 Presidencia fia Republica, c:a, ate, da mesma, oje alguns ele- lei so se espera o cerceamFnto das fim termos da Constituiqao: infer mentos que a ela nao per ten com berdaries individuals a falta de gaao Senat5
entao. a pxist^ncia de
"ara1 'i fat<3
o e a Mesa dei- Reconheceii-se,
a
in pedimento do Presidente da c£ma- raitfa d" todos cs direitos e li'-erdatifll ■ Desde
rf ler as
ccmunicaqilo
presidend«8 (J, atb, da propria vida.
cinco boras da tar'dc ra dos Deputados.
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Diz a Resolucao que ora se discute na Camara dos Deputados, cue
so ao Congresso, cabe sob: ran amente, resoivsr sdbre a cessaqao oe
tal impedimento.
Sr. Presidente, qual o ccnstiineionahsia des.a Casa, quern pod ora afirma. que so ao Congresso case u-.o]ver sobre impedimento consistsnte
so e exclusivamente no estado de
saiide do supremo ma^isirado da
Nacac?
•«iue consfitucionalista do S'nado
podera es.guer a voz para "dor iundsmento iuridico, sentido legal ao cue ,
esia occrveado neste momento?
O Sr. Ruy Palmeira — Nao e preciso um consUtudonalista, qualquer
rabuia teria acanhamento de subscrever e defender tese tiesta na.uveza,
O SR, ARGEMIRO FIGUEIREDO
— V. Ex " tem razao.
Sr. Presidente, a Camara dos Deputados mandara dentro em pouco pa- :
ra o Senado votar. uma cesoluqac que
significa a subversao da ordem constitucional do Pais; que sianifica o aniquilamento ds um dos Poderes da Republica e o ceresamento das prerrogativas eonstitucionais do Presidente da
Republica.
Mas, tsr. Presidente, o documento
que vem da Camara dos Deputados
para o Senado Federal tem outro
cunho. e eu nao sei de que qualificativo possa valer-me para bem oetini-Io. Declara que ao Congresso Nacional cabc o dever de preservar o regime e nessas condicoes e oropesta
a cassacao do mandaio do presidente
da Republica, para dar lugar a -ubs! tituiqdes ilegais.
Preservar o regime, sr, Presiden|te; Nao enccntro qualificativo para
I bem definir esse documento. mas dire! que e agressivo a nossa cai'tura,
e um documento acintoso. um documento que nao deveria ser proposto em nenhum momento. em nenhu-'
ma c.rcunstancia, ao Congresso Na1 ciunal ^ Ele tem algo Qe disfarce,
e tambem. — e grosseira a exprtssao
|sr. Presidente, mas V. Excia.'ira toj iera-la — tem algo de cmico.
Sr. Presidente, documento chsta ori dem nao pode ter tramite legal nf-o
06
j P ® receber o apoio da maioria do
| Senado brasileiro. Vem com o apoio
j da Camara qos Deputados. onde as
i exaitaqoes parece que ja compromete| ram o bom senso e o racioeimo dos
nossos homens piiblicos dos . nii-sos
repiesentantes. Mas, aqui, no Senado, oiide temos analisado todos esses
.atos com serenidade excepeicnal,
dentro de um clima de respeito uns
aos outros. de respeito as instituiqoes
republicanas, esse documento. 'sr.
Presidente nao pode receber nomologaqao nesta Casa.
Estamos — acentuo bem — numa
hora de tempestade, numa hora gravissima; e, no .nstanle em que titsaparecem as prerrogativas do Presidente da Republica quando a CLmara dos Deputados, pelo apatxonamento em que esta, chega a votar
documento desse tipo, apelo para o
oenado brasileiro. para os meus companheiros sem distinqao de partido
politico. Que, tendo em vista a responsabilidade a assumn perante a
Histdria, jaibam manter■ se a aiturd
do momento, saibam repelir com 16da a forqa do seu civismo e ratnetismo essa tentativa de aniquilamento da Consti'uiqao da Republica, jA
nesta hora tiio violada. quase reduzlda a retalhos. para que mais tarde
a Historla venha a registrar que o
Senado Federal hem compreendeu
suas ■resuonsabilidades. Se desaparecera mas garantias, se um Presidente
da Republica foi depesto se uma das
Casas do Congresso perdeu a conscij "neia df srus deveres, pela mencs a
Senado Federal se salve cisia hora
colooando-se, — vepito — a altura da
gravidade da situaqao, deixando que
(ndo la fora oereca. menos a dignidade e a For.seienqirt dt suas r.sponsabilidades
Era o rme tinha a dver. (JihutO
bem. Muito bem. Pulmun,

s
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representantes mais credenc'ados do correr os riscos da minha classe. Ao
O SR. JURACY MAGALHAES ~
que eu (2Vdo apoiados); sou, sim- sair desta sessao apresentar-me-ei ao Com todo o prazer.
O SR. APOLONIO SALLES — A
plesmente, um soidado. Trouxe, para Ministro da Guerra, disposto a petder
esta Casa, todos os defeitos e algumas nandato. Sei que, se assumir o co- maioria do Senado, se nao esta indas virtude de minha classe. Iniciei mando, o perderei, entretanto — re- terrompendo V. Ex.® e os oradores
a vida num Regimepto que chegou ao pito — estou disposto a perder o man- da chamada minoria, ou melhor da
o faz em respeito a opiniao
Rio de Janeiro com a frota de Mem dato que o povo me confiou, como a oposiqao,
dessa oposicao e nab absolutamente
de Sa, defendeu esta capital contra correr todos os riscos da minha classe porque
esteja acovardada ou por nao
a invasao dos franceses; atravesscu o na defesa do regime e da Constitul- pretender
argumentos ao SeItorord perdendo dois tercos de seu qao. (Muito bem; muito bem. Palmas) I nado. V. trazer
Ex.a, no caso, apenas se
efetivo- fez a retirada da Laguna e, ■ O SR. JURACY MAGALHAES — ; adiantou um
porque a maioem Monte Castelo, ao primeiro ata- (Nao foi revisto pelo orador) — Se- i rie falaa'a nopouco,
momento opomino.
que do inimigo, perdeu 33 Dor cento nhor Presidente, a farda do ilustre ! quando se discutirem
os assuntos que
do efetivo mas no quinto vitonoso, General Caiado de Castro, que colevados em conta. Era a exali, plantou. bem alto, a bandeira do mandou o Regimento Sampaio, ncs ' torem
pressao
que
desejava
trazer a Vossa
campos de batalha da velha Europx
Brasil.
Excelencia.
traz,
a
esta
sessao.
colorido
especial,
a
■Traao para aqui. repito, todos os
O SR. JURACY MAGALHAES —
Veio S. Ex. fardado e declara
defeitos e algumas das vircudes. da
ira apresentar-se ao Sr. Minis- V. Ex.® labora em equivoco. Quando
minha classe. Da mesma forma, tra- que
da Guerra. disposto a assumir falei em maioria acovardada, nao
go os defeitos e as vlrtudes do povo tro
funqao de comando, corrsndo falei absolutamente em acovardacarioca. desta cidade boa s generosa. uma
todos os riscos com seus companhei- mento da palavra dos humildes oraO Sr. Rui Carneiro — Muito berll. jros;
mas sabe o nobre General Caia- dores da minoria. mas diante dos
O SR. CAIADO DE CASTRO de Castro que o Exercito, neste arreganhos da forqa. E isso e que se
Sou constitucionalista semure o ful. do
momento, nao corre nenhum perigo; estti processando.
Meu passado e minhas atitude." _ em correm-no, sim, • as instituicoes civis
O Sr. Jarbas Maranhao — Vossa
todos os momentos da vida brasilei- da Republica. iMuito bem)'.
esta equivocado. A maiora, bem o demonstram. Ate hoje ! Por esse motive, soldado como Sua Excelencia
deve ser constituida pelo Partido
semnre estive ao lado da lei e do Excelencia. ergui a voz, na tarde rne- ria
Social Democratico. Esse Partido —
governo.
moravel de hoje. a fin^ de alertar o
fatos sao recentes — na reuniao
A linica vez em que, aparentemen- Congresso, sobre o cumprimento de edoosseu
Nacional para escote, me coloquei fora da lei. toi quan- um dever sagrado para com as ins- Iha de Diretbrio
candidate a Presidencia da
do ao lado de Sao Paulo, tutei nela tituicoes.
Republica, na sua Convenqao NacwSabia que. a pretexto de um movi- na'
voita do Brasil ao regime c-nistitue em todos os atos ate a cleiqao
cional. Mas. na ocasiao, como hoje, mento de defesa, forjava-se um ato do seu candidate, decidiu sob a presi para impossibllitar a reassunqao do sao da imprensa golpista e de toda
eu era constitucionalista.
O Sr. Bernardes Filho -*■ Perm it e Governo pelo Presidente Cafe Filho. sorte de ameaqas do golpismo, deciSr. Presidente, estou habituado a diu — repito — livre, soberana e toV. Ex.® um aparte ?
O Sr. Bernardes
Filho — Naquela jassistir a ouedas de regime: tenho
rajosamente, defendendo o direito
3
vinte
e cinco anos de vida publica- e, que
ocasiao, V. Ex. nao ficou fora da
Ihe assistia de escolher e eleger
nesses
momentos,
gosto
muito
de
filei. Lutou, como eu e outros, para que
candidato. E o fez sem recuar, rem
xar
jis
atitudes,
inclusive
a
minha
se reintegrasse o Brasil no regime
transigir, sem ceder, sem medo ue
propria. Por isso nao calei um mi- arreganhos
rjo if»i
de golpistas, dos qua
nuto,
quando
senti
que
meu
dever
O SR. CAIADO DE CASTRO pregavam o golpe no Parlamento e
Exatamente. Eis por que Jerlarei es- era denunciar a Nacao a traraa que fora dele e da imprensa golpista, ditar entao. anarentemente Rra da lei se urdia contra o regime.
rigida por correligiondrios de Vossa
Mas na realidade. estava den.ro deia, Fui visitar o Presidente Cafe Fi- Excelencia que abcaCamente pregalutando pela volta do Pals ao regime lho. na sua residencia, e encohtrei vam a subversao, afrontando as auS. Excia. feliz, com sua atitude A toridades constituidas, procurando
Constitucional.
casa estava cercada de forqas. e Sua achincalhar
Sr. Presidente. vimos que. nelo mea autoridade e atb a
1
com toda a autoridade do
do Ministro da Guerra, envenos por omissao, o Sr. Cafe EJ' " Excelencia
que atendia aos chanumen- pessoa
faltou com o dever sagrado de Onsie homem
nenando
a
opiniao
publica, qiiebranda consciencia. passei pelo Pala- do o respeito aos Poderes
constituido Executive; que S. Excia., doente. tos
cio
do
Catete
e
senti
que
o
Senhor
N
abandonou o cargo, entregando-o ao
dos, as decisoes da maioria, as deliNereu
Ramos,
nosso
grande
PreSr Carlos Luz, o qual traiu seu Par- sidente. era, naquele momento. muito bcraqdes do Congresso, querendo lea Camara dos Deputados e o re- mais prisioneiro do que o Sr. Cafe rir, enfim, a Oonstituigao. Nao
^ O SR. CAIADO DE C A'STHO — tido,
aime.
adianta a Uniao Democratica Nacioou qualquer um de nos.
" o SR. JURACY JMAGALHAES — Filho,
nal querer, agora, passar como deContesto
o
nobre
General
Caiado
Nao apoiado !
fensora da Lei Suprema, quando nao
de
Castro
quando
afirma
que
as
ForO SR. CAIADO DE CASTRO — cas Armadas nao estejam amedrun- reprovou em nenhum ato ou pronunss ssrwwfey <S: Quando
apeiamos,
desta
Casa
e
eu
ciamento piiblico aquela atitude de
base Exercito hoje acusad^
um dos que se bateram. junto aos tando o' Congresso para tomar uma correhgionarios seus contra a legatrangeiro. por um membiq do Parla fui
companheiros neste sentido — nara decisao: mas^ tenho depoimentos de lidade, contra a Constituicao, commento de ter Imolantado o tegime que o Sr. Cafe Filho, reassumisse o certo General'do Exercito que decia- prometidos assim com as tentativas
comunista no Brasil Governo, fomos informados de que d rou a funoionario desta Casa que se e ameagas de subversao da ordem
tra o golpe. dando um contra gelp estado de saiide de S. Excia, era de o Congresso nao votasse hoje o que legal.
dentro da tecnica m'htar.
ordera a nao Ihe permitir o retomo Ibe estava sendo oxisddo, as insO SR. JURACY MAGALHAES —
O sr. Apolomo Sa'ea-^.Muito benn a Presidencia da Republica e tao grave tituicoes republicanas teriam chegaV. Ex.® terminou o seu discurso?
ao seu ocaso.
O SR. CAIADO DE CASPRO
a ponto de sequer receber a visita doApelo
O Sr Jarbas Maranhao — Precipara o Senado, em cuja
Todos o sabem. Ninguem lgnoir Que dos membros do Congresso.
vejo homens' de valor, de ca- sava responder assim a V. Ex.®; nao
o Exercito sc tem sempre n^'do
E', portanto. extraordinario quo, maioria
rater e de dignidade civica muito importa se foi longo ou breve o meu
fiel ao regime, em defesa aa
poucos dias depois, re torn a do o regime deles
tao afervorados na defesa do aparte, nesta oportunidade. Se lontul?ao.
normal, o Sr. Cafe Filho fique comdesculpe-tne y. Ex.® Qufs, pordm,
bom e deseje reassurmr — regime quanto eu proprio; apelo para go,
- O Sr. Moyses
— pletamente
o Senado, poroue nao desejo um falar com sinceridade e clareza, em
alias,
segundo
-se
deciarou,
ia
reassun QP CAIADO DF CAbl--cu
ocaso triste nara uma situaqao que defesa da ombridade do Partido Somiu — o Governo !
custou tanto a restabelecer na cial Democratico.
fSfpfn.'depor
Nada tenho que objetar; trata-se de nos
vida do Pa is.
O SR. JURACY MAGALHAES —
questao
one
somente
os
medicos
podeo Presidente^arlos Luz,«-la-iasaPbeni rao decidir ou ja deoidiram.
Por esse motive. Sr. President? Devo dizer a V. Ex.® que ouvi com
denunc^ndo c ato aue se i todo acatamento seu discurso paraQuanto ao aspecto politico da omis- aqui falei,
forjando E tanto eu tinha lelo. e entendo que o nobre colega,
sao de S. Excia, e da falta de cumpn- estava
General Caiado de Castro, no fato a que alude, agiu com toda a
deu tomar conta^ do Go
mento dos seus deveres. quando a Na- razaoV.Sr.Excia.,
neste instante, dese.e nobreza, defendendo o direito do seu
cao ma;s precisava dele, compete ao pue
C
- Se«dflSf |- rT Congres-so Nacional — it Camara doe da sua condicao ds Senador para so Partido de escolher candidato e neles
assim procede. pratica legaUdad.,
Deputados e, depois, ao Senado — investir nas atrJbqljoes de Ofioial do votar, contra todo os arreganhos da
Exercito.
forca. Lamento, apenas, que Vossa
nao Lima ilegalidade.
aprecia-lo.
nesta oportunidade, nao
Penunciei o ato, Sr. General Caia- Excelencia,
O
que
quis,
Sr.
Presidente,
com
Sr. Presidente era co QU^
desejava
venha formar fileira conosco para
declarar aos nobres a° ®g^gU£ com- estas simples palavras, foi apenas de- do de Castro, poroue era meu dever mpedir atos de prepotencia contra
prefiro ver essas instituicoes teren ' vida democrdtica do Pais.
nado. principalmen « nadorcs ,)uvacy fender a classe a que pertenqo. o Exer- um
fim glorioso, masculo. do que
panheiros de A enc
suimarafs cito Brasileiro. que jamais penson ou
Sr. Jarbas Maranhao — E' claacovardada o Oque
Magalhaes e i ^„ SvtA.-citP; este pensa em coagir o Parlamento. como presenciar a maioria
estamcs dtffendendo a Consceder
a
tddas
as
imposiqoes
(muilo
nao'esta
impedindo
retome
o
Sr.
Cafe
Nao ha coacao do
^
. Ltuicao.
bem).
Filho
ao
poder.
nao coagiu o
hA orUpo de
A prova;_ Sr. Presidente, e que, O SR. JURACY MAGALHAES O Exercito esta usando do direuo
■ legltima defesa e procurando pre- enquanto nos nos debatemns desta Que Constituicao? V. Ex."s rasgaiSKfflo Svn/r- caK de
servar o regime, fazendo com que r.os tribuna, clamando e conclamando a ram-na; V. Ex,®s. estao planejando
S' realms o
da salvemos da situaqao para a qual Naqao a uma reaqao, a maioria esta o impeachment contra o Presidente
a passos largos.
0
a
a 0
tranqiiila, deliberada a exercer o seu d"0 Republica. desrespeitando a Ee5
la^tlma defesa pela- P « a Jto- marchamos,
noder de forqa, nao o, seu poder de
O
Exercito
Brasileiro,
segundo
code 10 de abril de 1950.
regime. Em bora eu nao
T?vf*rrito municaqao que recebi, esta dispostd a convicqao para levar o Pals a mais i a. O 1.079,
Sr. Jarbas Maranhao — A Consrlzado. posso aflrmar uque ^atlamen. cumprir as ordens que o Congresso Na- uma pagina de oprobio na vida pu- tituicao
foi ameacada com a conspfdefender^ apenas o n e o
blica .
cional ditar.
raqao instalada no Catete. T6da a
to d^cidlx.
Acer,
Esta. Sr. Presidente. a razao por O SR APOL6NIO SALES - Vwo
Nao quero entrar
no ^^^ ^ que m'e apresento fardado neste am- Excelencia di 11 c e n c a para um
O SR. a JURACY MAGALHAES -p
a
questao. owe f« . P meu ^a'*! Jo e bient?: tambem, eu estou disposto a aparte ?
VV. Ex. s. esquecem completamente
cutido pdo Dder do

. B SR. CAiVDO DE CASTRO:
(iVao /oi revisto pelo oraior) —
3 Sr. Pr-esidente, ao chegar b-ije a esta
Casa, ouvi, como todos os Senhores
Seuadores duas comunicacoes que eu,
1 peio suenos ignorava: que o Dr. Joao
£ Cafe Filhq havia reassumido o Go. Verno da Republica e que a Caniara
dos Depufados estaria discutindo uuia
R?5q!ugao lida, ha pou.-os luftantes,
peio nobre Senador Argeruiro de Figueiredo.
Sr. Presidente nao fa:o como representante do Par^do m Trafcalhlsca
' Bvasileiro, mas apenas e llleu uome
j pessoal.
Ouvi, na sessao da lardfl o nobre
. Senador Juracy Maga'naes atuvnai
que as Forcas Armadas estavam
■ coagindo o Congresso Naccrwl e ago. ra. i noite, o ilustre Senador Aiencash > Guimaraes dizer que urn gruf^V) de generais imped'a a posse do
Sr. Cafe Filho.
Sr. Presidente. ialo apenas como
soldado. comb general para afmnar
qua i a no ro estejam as Forcas Arm a das coagindo o Congrosso Kacional,
acrescentando que jamas o lizeram.
Da mesma forma nao acredifo que
a Camara dos Deputados e o.Senado
Fsdefal sejam capazes de sp submeter a pressao da coaqao das Classes
Armadas.
O .nobre Senador Alencastro Gu.tnarSes deciarou que urn grupo de
generais impedia a volt a Co Sennoi
Cafe Filho. Ignore, Sr. Presidente
a exlstencia desse golne. Sr. apenas,
qua o Exercito em peso, por unantniidade - dois ou tres generais
que
n ;lcl
nao tenham concordado
unanl.' ;J,
sentam. em face da
"im.
cumprindo seu dever, qn-s
pleamente. preservar o re6'".c. Na_
houve como se tem dito no ^on- - •
so Nacional, nas estacoes de fadio, ou
atraves da imprensa um golpe w
dij U de novembro. Houv'''
.
um contra-golpe, porque o golpe
Iniciado.
, , .
«Mu
T,nto
O Sr. Moyses Lupion

