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PRINCIPAl

MATÉRIAS ESTUDADAS

Entre as ma té ri as cuj o estudo se concluiu nesta sessão legisl ativa merecem
menção. pela sua importâ nci a. os seg uintes projetos:
que regula a liberd ade de lmprensa;
- qu e dispõe sõbre as fin alidades do
ensi no do Serviço Socia l. sua strU l!.lrilção. e sõbre as prerroga tivas dos portad ores de diplo mas de Assistentes S ucia is e A ge ntes Sociais;
que di põe sõbre a o rgolO ização
ind icaI;
que a utoriza o Poder Executi vo
realiza r estudos definitivos sõbre a
localização da Nova C apital da R epública;
- que cria o Laboratório C entral de
Contrõle de Drogas e Medica mentos;
- que fix a no qüinqüênio de 1951 1956. a divi são administrativa e judiciá ri a do T erritório do A cre. e dá outras
provid ências;
- qu e dis põe sõbre o Plano de V alori zação E conõmica da Ama zõnia. cria
a Superintendência da sua execução e
dá o utras providências;
- que a utori za o Poder Exec utivo
conceder facilidades públicas aos que
instalarem fá bricas de cimento no país:

que aprova o Plano do C rvão
N a ional e dispõe sõbre sua execução;
- que a utoriza o Instituto N acional
do S al a promover a construção. adaptação e a parelha mento de a rmazéns para depósito do sal nos principais centros
de o ns umo. e dá o utras providências;
- que prorroga a té 31 d e dezembro
de 1954 a L ei noO 10300 de 28 de dezembro de 1950 ( L ei do Inquilinato);
- que prevê recursos p a ra o programa nac io nal do petróleo e para o fundo rodovi á rio nacional. e dá outras providênci as;
- que alte ra dispositivos da Co nsolidação das Leis do Impõsto de C o ns u-

•

mo;

qu e dispõe sõbre o onsumo de
provas pa ra o ingresso na mag istra tura
vitalícia;
- qu e regula a a ção popula r instituíd a pelo a rt o 141 . § 38. d:1 Co nstituição Federal;
- que regula o estud o. o orça mento e
a construçã o dos açudes t:m lOOp 'ração
da União. com os Estados. muni cípios
ou pa rticula res. e dá outras providências;
- que define os c rimes con tra o Estado e a Ordem P olítica e Social:
que regul a as operações de â mbio o

•

•

•

PROJETOS SANCIONADOS. PROMULGADOS E VETADOS
Dos 171 projetos de I~i wviados à
sanção 135 o for am pelo Senado c J6
pela Câmara dos Deputados.
Dêsse total. 107 projetos foram sancionados pelo Presidente da República.
Por não terem recebido pronun;:iamento expresso de Sua Excelência 110
prazo constitucional voltaram ao Senado 64. que foram promuigaclos: 40
pelo Presidente desta C asa. 9 pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência e 15 pelo 1.. Secretário. também nêsse caráter.
Sôbre 11 projetos se exerceu o poder presidencial do veto. atJl1\.lido:
4 projetos na totalidade.
7 parcialmente.
Dos vetos acima enumerados apenas
os dois últimos ainda não foram apreciados pelo Congresso Nacional. Selo-ão na sessão legislativa seguinte.

Dos 5 vetos parciais já apreciados.
um atingiu uma só disposição do pl'Ojeto: um incidiu sôbre duas. um sõbre
cinco. um sõbre seis e um sõbre 23.
Nos demais -casos. deixaram de SE.r
mantidos os textos vetados. exceto num
caso (projeto do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União). em
que três dos vinte e três dispositivos
atingidos foram mantidos .
Em 4 casos o número ele votos pela
rejeição dos vetos foi majoritário: mas
não alcançou os dois têrços exigidos pela Constituição.
Das matêrias da competência exclusiva
do Congresso Nacional (decretos legislativos) tiveram promulgação 49.
sendo 31 pelo Presidente do Senado. 14
pelo Vice-Presidente e 4 pelo 1.· Secretário.
Finalmente. promulgaram-se 10 Resoluções pertinentes a assuntos privativos do Senado (8 pelo Presidente e
2 pelo Vice-Presidente).

·_· 4 -

Tra tava-se de 1 veto tota l e 1 par cial. Foram ambos mantidos

o

Nos últimos dias foi recebido :nais 1 veto, cuja apreciação ficou para
a sessão legislativa ordiná ria de 1953, nos têrmos do a rt. 176, § 2.°, letra iI
<do Regulamento Intern o
o

Nos traba lhos das ComIssões rcgis traram-se os seg uintes n umeros:
C omis ões

A)

Reuniões

Projetos

Permanentes:

Agricu ltura, Indústria e C omércio . .
Constituição e Justiça
D iretora ......................... . .
Educação e Cultura .
Finanças
Fôrças Armad as .

29
31
71
19

Red ação de Leis
Relaçõ.es Ex teriores
.Saúde
Traba lho, Indústria e C omércio . . .
Vi ação e Obras Públicas .

60
18
19
28
23
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Pareceres

o

o
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30

44

30
523
1'10
38
470

35
611
160
42
512
41

42
182
25
16
46
33

180
28
15
42

:ll

Especiais:

P a rlamenta r de Inquérito sôbre o ci·
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especial p ara emItir p a recer sõbre o
Proj eto d e Reforma Constitucional
noO
I, de 1952 .............. ..

.. .
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TRABALHOS REALIZADOS PELO SENADO
A 192 dias úteis. no sentido regimental da expressão. corresponderdm
197 sessões. sendo 179 ordinárias e 18
ex!raordinárias. das quais 14 noturnas e
uma especial para comem'Jra 'à') cívicél.
Os trabalhos realizados podem ~u
sintetizados nos algarismos que passamos a mencionar.
Como câmara iniciadora. teve o Senado a oportunidade de começar o estudo de 49 projetos de I'!i " de prosseguir no de outros 24 provenientes de
sessões legislativas anteriores.

Dos primeiros. 4 foram encaminhados à Câmara dos Deputados. e 45
continuam ainda em estudo.
Dos ú 'timos (de anos anteriores). 7
passaram à revisão da outra Casa, 6
foram rejeitados e 52 permanecem no
Senado.

dadas, à asa de origem 25 foram rc jeitadas e 114 permanecem em estudo.
No capítufo das matérias da comp.etência exclusiva do Congresso Nacional (decretos legislativos). houve 1
projeto iniciado no Senado. o qual' :lepois de passar à Câmara dos Deputados
para revisão. jz. foi ultimado.
Os projetos de decretos legisla tivos
recebidos para revisão e~evaram-se a
125. dos quais 36 foram aprovados. );
rejeitados e 16 devolvidos com emllndas à Câmara dos Deputados. Permanecem em estudo 70.
Quanto aos dos anos éIélteriores g
foram aprovados. 1 rejeitado e 5 voltaram ao outro ramo do Poder Legislativo para
apreciação de emendas.
Ainda restam em exame 7.
No que concerne aos assuntos da
competência privativa do Senado. foram apresentados 12 projetos de resolução dos quais 5 foram aprovado~. I'
rejeitado .1' 6 continuam em curso.

No papel constitucional dr . élsa re visora. coube ao Senado receber da
Câmara dos Deputados 341 projetos.
dos quais 204 já tiveram aqui ultimado
o seu exame (164 pela aprovação e
remessa à sanção. 14 pela rejeição I!
16 pela devolução à Casa de origem
com emendas).

Dos 12 que restam de anos an teriores tiveram prosseguimento 7, sendo 5
aprovados. 1 rejeitado, 1 arquivado e.
5 passam para il sessão legislativa se·
guinte.

Das proposições recebidas em anos
anteriores teve prosseguimento o estudo
de 128 das quais 49 for:lI!1 \1ltimadas
e enviadas à sançllo. 37 voltaram. emen-

Os vetos do Prefeito do Distrito Federal a projetos de lei m\1nicipals apreciados na sessão legislativa qu'! or~
encerra foram em número de 2.

RELATóRIO DA

PRESID~NCIA

No momento de se encerrar a segunda sessão legislativa ordinária do
5egunda leg'slatura, a Mesa cumpre, com satisfação, o dever de dar conta
dos trabalhos realizados neSSe período que se desdobrou de 15 de março
a 16 de dezembro de 1952.
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PROJETO DE EMENDA
Procede nte da Câmara do D ep utado. onde tivera início sob o n 9 de
Emenda Constitucional n9 6 e fôra
a provado por mai de dois têrços dos
membros daquela casa em doi turnos.
chegou ao Senado. em 26 de setembro,
projeto de emenda à Constituição. destinado a da r a utonomi a ao Distrito Federal .

À CONSTITUIÇ~O

Aqui tomou o número de Proj eto de
Reforma Constitucional n9 1. de 1952.
e foi aprovado em primeira dis ussão.
ficando . entretanto. impossibilitado de
pro seguir no seu urso. visto h,lVcr
recebido. em segunda discu ão. apenas
31 votos (3 1 contra 17.) não alcançando a maioria absoluta neces ária à sua
aprovaçao.

ESCOLHAS DE AUTORIDADES
De conformidade com o art. 63 nO I
da Constituição. coube ao Senado manifestar-se sõbre a escolha de 14 autoridades (Prefeito do Distrito Federal e

13 chefes de missões diplomáticas permanentes em países estrangeiros).
Em todos êsses casos tiveram aprovação desta Casa os nomes propostos pelo
Chefe do Executivo.

•

REUNIõES DO CONGRESSO NACIONAL
15 foram as sessões conjuntas do
Congresso N acional em que tomou pa rte
o Senado na sessão legisla tiva ordinária
de 1952 :
A da instalação solene da sessão legisla tiva, em 15 de ma rço;
treze pa ra a preciação de vetos prE sidenciais, quatro das qu ais ocupadas
com um único caso - o do Estatuto
do ' Funcionários Públicos Civis da
Un ião .

No comêço desta sessão legislativa,.
havi am sido convocadas sessões pa ra
deliberação sõbre mais de 1m vldo em
cada um a.
N a de 6 de feve reiro, entreta nto, houve ma nifestações do Plenári o no sentido ·
de que em cada sessão não se tra tassede ma is de um veto. Acolhendo essas
manifestações, a Presidência no uso da
sua com petência constitucional (a rt. 70 ~
§ 3.·), deliberou qu e dali por d13nte n J t
Ordem do Dia de cada sessão não figurasse mais de um veto .

VAGAS E SEU PREENCHIMENTO
Ao se iniciarem os trabalhos desta
sessão le,:,islativa achava-se vaga uma
das cadeiras pertencentes à banca ~a
do Estado da Paraíba.
Em abril último re alizo u ·~. e ,) s.:u pn'vimento, com a eleição do Senhor Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira
.de Melo. que. empossado a 25-4-52,
passou a integrar a representação do
Partido Social Democrático.
Tendo sido eleito, no pll"ito realizado
em 23 de outubro último. pa ra o cargo de Govern ador do Estado de Pernambuco, o Sr. Etelvino Lins, empossado em 12 de dezembro, deixou o lugar que exercia. na rep rcsent.lção daquele Estado nesta C asa. onde era o
titula r da \ ' Secreta ria, desde 1951.
Ao registrar êsses dois fatos, é grato
à Presidi'ncia externar o seu justo jú-

bilo em ver participando dos trabalho
da Casa o Sr. Assis Chateaubriand.
que é uma das figur as culminantes do
jornalismo brasileiro: e, por igual. a
satisfação com que vê consagrado pela
confiança dos seus coestaduanos na vida
memorável c em momento de excepcional significação na vida pernambucana .
o nome ilustre do Sr . Etelvino Lins.
embora lastima ndo a fa lta que fará ao
Senado. onde deixa uma nobre e brilhante tradição. quer como jurista e político. quer co mo admini.,trrtoo r • a qUE'rtl
esteve afeta . nos dois últimos anos. a
direção dos trabalhos da S~ c r('t<lri .l dês·
te ramo do Legislativo.
Para a vaga do Senador Etelvino
Lins convocado na form a do Regimento. o seu su plente. Sr. Djair Falcão
Brindeiro .

-MISSôES NO ESTRANGEIRO
Atendendo a convite recebido, o
Congresso N acional enviou, em visita
ao Parlamento britânico, delegação composta de três membros de cada um a de
suas Casas.

Fizeram parte dessa delegação os
Srs. Senadores D ario C ardoso, Plínio
Pompeu e Olavo Oliveira. Acompanharam-na, como Secretário, o Dr. Flávio
Amorim Goulart de Andrade, Dire<or
da Contabilidade, e como cbse r v~dor o
jornalista João Austregésilo d(' Ataíde.
Conforme foi divulgado na ocasião
exp ressivas for am as homenagens pro?stadas ao Brasil, através dessa emoaixada, pelos parlamentares inglêses e
pelos círculos oficiais e 30ciais da Gri:íBretanha .
A Conferência Inter-P arlame ntar rcunida em Berna o Senado mandou, orno seus representantes, os Srs. Senadores H amilton Nogueira, Domingos Velasco, Ismar de Góis e Magalhães Barata.
Como Secretário da representação figurou o Dr. José Euvaldo Fontes P eixoto, Diretor da Taquigrafia e como c.bservador o jornalista José Ribamar Martins Castelo Branco .
A convite do Poder Ex<!cutivo, participara m de delegações do Brasil a Congressos e atos internacionais alguns
membros desta Casa, por ela devidamente a utorizados, a saber :
A 35' Sonferência Intunaciona l. do
Trabalho, em Genebra - os Srs. Senadores Francisco Gallotti, João Villasbõas e Victorino Freir ;

à Assembléia Geral das N ações Unidas, em Nova York, o Sr. Senador
Georgino A'vdino;
à XVIII Conferência Internaciona l
da Cruz Vermelha, em Toronto, Cana- ,
dá, o Sr. Senador Vivaldo Lima;
às comemorações do Cioqüentt!nário
da Dirigibilidade do Ar e Inaug uração
do Monumento a Santos Dumont, em
P aris, o Sr. Senador Assis Chatea ubriand.
Ausente também esteve o Presidente
desta Ca a, autorizado pelo Congresso
N acional (Decreto Legislativo número
60-52), chefiando a embaixada especial
do Brasil à posse do novo Presid<!nte
do Chile, tendo estendido a viagem às
repúblicas do Perú, da Coloml'i"l, e do
Equador. Em tôd as essas nações irmãs,
teve o Presidente do Senado brasileiro
oportunidade de receber significativas
homenagens, que, por certo, menos se
dirigiam à sua própria pessoa que a
esta Casa do Congresso brasileiro c ao
Brasil.
Desejo focalizar, de modo especial as
homenagens recebid as no Perú e na Colômbia, onde os respectivos Senados
realizaram sessões especiais para receber o Presidente do Senado brasileiro,
dando a êsses atos especial relêvo, demonstrativo do especial carinho que vota m ao Brasil.
Em missão oficial da Comissão Diretora des ta C asa visitou vários países
da Europa o Sr. Senador Marcondes
Filho, Vice-Presidente do Senado, I!studando as instalações, a organização e
o funcionamento das principais casas
de Parlamento do velho continente.

L -_ ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _
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LICENÇAS E SUBSTITUIÇõES
•

No decorrer dêsses nove meses que
hoje se encerram. várias licenças e substituições se registraram entre os componentes desta Assembléia.
do Sr. Senador Assis Chateaubriand,
solicitada por mais de 90 dias, a partir
de 29 de abril e encerrada a 21 de
maio;
do mesmo Sr. Senador, por 30 dias.
a contar de 24 de julho;
do Sr. Senador Nova ~s Filho. ror
30 dias. a partir de 1 de julho;
do Sr. Sílvio Curvo, por 180 dias,
a partir de 15 de julho;

do Sr. Pereira Pinto, por 120 iias,
a partir de 21 de julho (" prorrogada
por dez dias;
do Sr. Olavo Oliveira. por mais de
90 dias .a partir de 1 de agõsto e encerrada a 1 de dezembro.
Para a substituição do Sr. Assis Chateaubriand, na sua prim e l~a licençél,
foi convocado o Sr Drauldt Ernanny,
que assumiu o mandato em 2-5-52; para
as dos Srs. Silvio Curvo, Pereira Pinto
e Olavo Oliveira. os Srs. Mário Mota,
Altivo Linhares e Carlos Saboya. que
entraram em exercício em 22 de juliJI).
1 de agõsto e 1 de agõsto de 1952, respectivamente .

•

•

COMEMORAÇõES E HOMENÁGENS
Vários acontecimentos de significado
nacional tiveram registro nesta C asa .
Foram, assim, celebrados os centenários de nascimento de Generosb Pais
Leme de Sousa Ponce, em 7 de julho
(oradores: Senadores Vespasiano M artins, Ferreira de Souza. Gomes de Oliveira, Attilio Vivacqua e Roberto Glasser); de Tomás Pompeu de Sousa Brasil, em 30-6-52 ('Oradores: Senador
Onofre Gomes); de José Cândid,) da
Costa Sena, em 18 de agôsto de 1952
(orador: Senador Mello Vianna) ' de
Miguel Balhazar Pereira Diegues Júnior,
em 29-10-52 (orador: Senador Cícero
de Va concelos); de Joaquim Ferreira
Chaves, em 5- 10-52 ('Orador: Senador
Kerginaldo Cavalcãnti); do Major Isidoro Jerônimo da Rocha, em 2-9-52
(orador: Senador Júlio Leite); do Professor Licínio C ardoso, em 2-5-52 (orador: Senad'o r Mozart Lago); do Doutor Joaq uim M aurí cio de Abreu, em
16 de maio de 1952 (orador: Senador

Hamilton Nogueira) e do Dr, João
Evangelista de Bulhões Carvalho, em
5 de maio de 1952 (orador: Senador
Clodbmir Cardoso).
Em obediência à Resolução número
3-52, o Senado realizou sessão especial, em 19 de novembro, comemorativa da Festa da Bandeira. tendo usado
da palavra os Srs. Senadores Marcondes Filho, Gomes de Oliveira, Ezechias
da Rocha. Kerginaldo Cavalcãnti, Domingos Velasco, Novaes Filho, Hamilton Noguei ra e Victorino Freire,
A criação do terceiro Cardinalato brasileiro e a conseqüênte elevação à púrpura cardinalícia db ArcebiSpo Primaz
do BrasU, Dom Augusto Alvaro da
Silva tiveram no Senado justa repercussão, que se traduziu em voto de regozijo, requerido pelo Senhor Mozart
Lago e mais 21 Senhores Senadores, e
discursbs proferidos pelos Senhores 0cero de Vasconcelos, Aloy , io de Carvalho. Landulpho Alves e No'\lücs Filho,

•

,

•

-------------------------------------------------

COMISSõES ESPECIAIS
-

'

Foram constitüídas, nesta sessão legislativa, as seguintes Comissões Especiais ;

B)

para investigar as condições materiais das instalações da Justiça do
Distrito Federal e órgãos a ela relacionados;
b) para representar o Senado nos
festejOs comemorativos do primeiro centenário de Terezina, Piauí;
No 11 Congresso dos Municípios Brasileiros, em São Vicente, Estado de
São Paulo;
No Congresso Econõmico de Blumenau;

Na missa em ação de Graças pelo
aniversário do ex-presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra;

•

,

No desembarque do Presidente desta
Casa, ao regressar de sua viagem ao
estrangeiro;
Nas comemorações do Dia de Ação
de Graças;
c) para emitir parecer sõbre o Projeto de Reforma Constitucional nO I, de
1952 (Auton'omia do Distrito Federal).
Duas Comissões de Inquérito passaram a existir, por iniciativa, respectiva,
dos Srs. Mozart Lago e Ferreira de
Souza, secundados pOI' ,)utros Senhor. s
Senad'o res; para proceder a investigações sõbre a produção e o comércio do
cimento (Resolução nO 4-52); e para
apurar os fatos de que resultou a retirada do diplomata Hugo Gouthier da
chefia da representação do Brasil junto
a'o Govêrno do Irã (Resolução nO 10,
de 1952) .

-

CONVOCAÇ AO DE MINISTROS
Convocado, em virtude de requ erimento do Sr. Mozart Lago e outros Senhores Senadores, compa receu ao Senado, em 27 de outubro, o Senh or Ho-

ráci'o Lafer, Ministro da F azenda, para
presta r, em sessão pública, esclarecimentos sõbre créditos pedidos pelo Govêrno para pagamentos relacionados ao
Espólio de Henrique Lage.

•

•

VISITANTES ILUSTRES
Em -4 de julho reuniu-se o Senado
em Sessão especial para homenagear
o Sr. Dean Acheson. Secretári'o de
Estado do Govêrno Norte-Americano,
Coube ao Sr. Senador Bernardes Filho expressar a satisfação da Casa
em recebê-lo.
Em 5 de julho. registrara-se a visita de vários representantes de universidades norte-americanas. Dirigiu-lhes
a palavra de saudação do Senad'o o
Sr. Kerginaldo Cavalcânti.
Outras personalidades ilustres aqui
vieram em visita. sendo recebidas em
Plenário. que interrompeu para êste fim
os seus trabalhos, na forma do Regimento:
O Sr. Carlos Gruber. Ministro das
Relações Exteri'Ores da Austria. em 31
de julho. saudado pelo Senador Alfredo Neves;
A Senadora Oominicana Félix LoflideI e a ex-Senadora uruguaia Sofia

Alvarez Dhelicheli em 1 de agôsto. saudada pelo Senador Kerg\Duldo Cavalcânti ;
O Senador italiano Vincenzo Monaldi. em -4 de setembro. saudad'O pelo
Senador Luís Tinoco;
O Senador da União Sul Africana.
Sr. Heaton Nicholls. em 30 de outubro. saudado pelo Sr, Senador Mello
Vianna;
Lord Reading. sub-Secretário parlamentar da Inglaterra, em 12 de novembro. saudado pel'o Sr. Senador Alfredo
Neves;
O Senador norte-aml.'ricano Allen I.
Ellender em H de novembro de 1952.
saudado pelo Senador Novaes Filho;
O Senador norte-americano Patrick
Mc Carran, em 28 de novembro. saudado pelo Sr, Senador Mello Vianna;
O Sr, Juan Manuel P'?Ód Prado. Presidente da Câmara dos Deputados do
Perú. em 3 de dezembro. saudado pelo
Senador Novaes Filh.:> ,

,

•

MANIFESTAÇÃO DE PESAR
Por seis vézes o Senado encerrou os
seus trabalhos do dia em sinal de pesar
pel'o fale cimento de personalidades ilustres :
Em 25-8-52, pelo Dr . Agamemnon
Sérgio de Godói M agalhães, Governador do Estado de Pernambuco, ex-Ministro de Estado, ex-Constituinte de
1934 e 1946, e ex-Deputado Federal em
vá ri as leg islaturas ;
Em 22-5-52 pelo Dr. Joaquim de
Abreu Sampaio Viana, ex-constituinte
de 1946;
Em 26-5-52, pelo Deputado Soares
Filho, representante do Estado do Rio
de Janeiro;
Em 28-4-52, pelo ex-Deputado Gastão de Broito, ex-constituinte de 1934;
Em 11-6-52, pelo Dr. João Guimarães, ex-constituinte;
Em 6-11 -52, pelo Dr. Aral Moreira,
Deputado Federal por M ato Grosso .
Outros registros de pesar se verificaram pelo desa parecimento dos Senhores Chaim Weizmann, Chefe de Estado da República de Israel; Doutor
João Augusto Bezerra, ex-suplente de
Senador; Dr. Heitor C astelo Branco;
Dr. JOSé Ca rdoso Ra malho Júnior, exGovernador do Amazonas; Conde C a rlos Sforza; Sir Sta fford Cripps; Sra.
Eva Duarte Peron; ex-Deputado Alva-

ro de C arvalho; Doutor Samuel Ribeiro; Engenheiro Ernâni Bittencourt do
Amaral Cotrim; Dr. Luis Caetano Guimarães Sobral; Monsenhor Wenceslau
de Espoleto; Desemba rgador Edgar de
Lima Pereira, Aviadora Ma rise Bastié;
Doutor Ra fael Ferna ndes Gurjão, exGovernador do Estado do Rio Grande
do Norte; Desembargador Otávio de
C arvalho Lengruber; Dr. Fábio Aa rão
Reis; Consul Perilo Gomes; Dr. Carlos Duarte; Dr. Tobias do Régo Monteiro; Pr·o f. Alva ro Osório de Almeida; Dr. Olival Vieira Pimentel; Agnaldo C amargo; cantor Francisco Alves;
ex-Deputado Nelson Coelho de Sena;
Almira nte
Jon as
Howa rd
ln gram:
Dr. M anuel Clementino C avalcânti de
Albuquerque; Professor Arduino Bolivar; ex-Deputad'o Federal Dr. M anuel
Tomás de C arvalho Brito; Dr. Antônio Augusto Clementino da Silva .
Também repercutiu nesta Casa através da palavra do SI'. Senador W alter
Franco, a consternação geral do povo
brasileiro p'or trágico desas tre, ocorrido
em Sergipe, no qual perderam a vida
nume roso colegiais, ao atravessarem o
Rio do S al.
O transcurso no 37° aniversário da
morte de Pinh eiro M achado suscitou
voto de saud ade requerido pelo Senhor
Senador Alfredo Simch.

•

,

INST ALAÇóES DO SENADO
No relatório referente ao ano anterior a Presidência teve ensejo de focalizar - como. aliás. já o fizera a sua
antecessora - a situação precária das
instalações do Senado.
Tais são as condições de 0csconfõrto
dessas instalações que não sabemos. afinaI. como tem conseguido êste ramo do
Legislativo levar a efeito a obra que
tem realizado.
•

Nisso certamente se há de ver. sobretudo. a expressão do espirito público
dos membros do Senado Brasileiro e do
seu corpo de funcionários.
Numerosos parlamentos me foi dado
conhecer. Em nenhum dêles. porém. encontrei "condições materiais tão desfavoráveis ao desempenho do seu pJ pel
como no Senado Brasileiro.
Das publicações feitas pela Comissão
designada pela Comissão Diretora para
o estudo do assunto se vê que êsse
estudo se encaminha no sentido da construção de novo edificio-sede para o
Senado.
No orçamento para 1953 já foi incluida. por iniciativa dos Senadores. que
"fazem parte daquela Comissão. verba
para as providências preliminares que
terão de ser executadas no proxlmo
ano com êsse objetivo.
Façamos votos por que a idéia. que
pOr tantas vêzes tem sido agitada e afinal abandonada em virtude de dificul-

dades supervenientes. desta vez chegue
a realizar-se. de modo a que o Senado
Brasileiro possa ter. em breve tempo.
instalações se não condignas da magnitude do seu papel. ao menos capazes
de oferecer aos que aqui se reunem
para servir ao Brasil - Senadores e
funcionários - as condições elementares de confôrto que fa ltam ao Palácio
Monroe.
de justiça realçar o esfõrço que
com êsse nobre objetivo tem desenvolvido o Vice-Presidente des ta Casa.
Sr. Senador Marcondes Filho. culminando com a viagem que fêz a expensas
suas. para ir observar nas principais
C asas de Parlamento da Europa que
de interessante pudessem ter. não só
quanto a instalações. mas também quanto à organização dos serviços e ao seu
funcion a mento a fim de que a experiência dos povos mais antigos no trato
das instituições parlamenta res pudesse
ser aproveitada pelo SenaJ.J Brasilei ro.
Dos resultados dessa observação deu
Sua Excelência conta ao Senado no
magnifico discurso que proferiu a 12
de ag ôsto. o qua l constitui sem dúvid a.
bem como o relatório que a presentou
à Comissão Diretora. farto e interessantíssimo repositório de elementos que
poderão ser de grande utilidade quando
se enfrentar a solução de problema de
tão a lta importância para êste ramo do
Legislativo N acional.

e
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NOVO REGIMENTO
Em d ata de 18 de novembro findo
de toma r o tempo dêsse órgão com o
entrou em vigor o novo R egimento.
seu estudo. suprimi u-se o período d e
elabora do pela C omissão Especial que
pa uta prelimin ar. para recebimento de
fôr a para êsse fim criada no comêço
emendas quanto às proposições d a Câ.
d o a no legisla tivo anterior.
ma ras; d efinira m-se mel hor as eventuaA circunstância d e ter entrado em vilid ades de inclusão em Ordem d o Dia
gor em fase de a tivid ade intensa qua l
de proj etos sem p a rece r proferido no
a d a discu são e votação. em Plenário.
pra zo regimenta l a bra ng end o-se n essa
do projeto de lei orçame ntá ri a. e. a pehipótese os o rça mento e o vetos d o
sar das modifi cações profuudas que inPrefeito do Di trito F edera l aquel es nos
troduziu em a lgumas d as normas Que
últimos 8 d ias do prazo pa ra a su a elaregiam o funcion a mento da Casa. nã o
bo ração e ês tes nos últimos três do peter g era do perturbação nesse traba lho.
ríodo em qu e o S enado sôbre êles deve
a ntes permitindo que êle se desenrolasse
manifesta r-se; a tribuiu-se à Mesa poscom a celeridade excepciona l que st'
Sibilida d e d e pedi r prazo p a ra organifazia nec essária. é eloqü ente demonsza çã o da matéria pa ra disc ussão e votração em seu favor.
ta ção. qua ndo ao proje to fôr conced ida
Entre as inovações d êle constantes.
dispensa de intersticio.
vale pôr em foco a lgumas. que se nOJ
D eterminou-se que qu a nd o d e regresafigura m indubitàvelmente salutares.
so a es ta C asa. depois d e emendados
pela Câmara. os projetos do S enado
Assim é que. no tocante às Comiscorra m com o número primitivo. evisões. tornou-se ma is simples o proceSSQ
tando-se a anterior dupli cid ade de num eda sua escolh a: procurou-se iguala r a
ração .
s ua d enominação à d os órgãos similaNo que concerne às emendas. limitoures d a Câma ra dos Deputados; re:luzi r-se aos membros das Comissões o d i-se o número dos seus componentes;
r eito de apresentá- las aos projetos sucriou-se a Comissão de Serviço PúbLco
jei tos ao seu estudo; estipulou-se que as
Civil ; disci plinou-se de mane ira mai s
emend as nas C o mi ssõe. só venha m a
lóg ica a distribuição dos projetos às CoPlenário se por e las ap rc,vadas; permi missões. dila tou-se p a ra trin t~ di as o
tiu-se a votaçã o em grupos. conforme
prazo de pronuncia mento d as de J u tiça
os pa rece res favorávei ou cont rári0s;
e de Fina nças .
instit uiu-se preferência pa ra os su bstit;.:N o fun ciona mento d as sessões de
tivos integra is ; d eterminou - e Pl'eced ênPlenário. restringiu-se ao o ra dor que
cia d a votaç'ío dos projetos sôbre as
estiver na tribuua o uso d a p a la vra
emendas. qu a ndo tiv erem pronun cianas prorrogações do expediente; demento contrá rio d as Comi sões .
termin ou-se que um a vez por semana
Entre os requerim entos restringir:1\n
d eixe d e se r ma rcad a Ordem do Dia.
se as hipóteses em que ca bem o d e lereserva nd o-se o tempo a ela destinad a
vantamento de sessão ou d e voto de pepa ra os tra balhos d as Comissões. sa lvo
sa r; regulou-se me lhor a c ri ação de coem casos excepcionais .perfeitamente demissõ es para representa ção ex te rn a do
fi nid os .
Senado.
N a tra mita ção dos projetos evitou-se
pr eliminar
Suprimiu-se a discu ssão
n sua d istribui ção à C omissão d e Justiob rig a tóri a d o projetos do S enado .
ça nos casos em que não há ne cessid ad e

-
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Instituiu-se a dos proJetos da Câmara
quando argüidos de inconstitucionalidade.
O instituto da urgência recebeu alterações profundas. com a discriminação de três categorias de urgência - a
dos projetos referentes a assunto de
ordem e calamidade públicas. a dos que
ficauam prejudicados se não fõssem
tratados no mesmo dia e dos que permitem exame em 48 horas.
Na primeira hipótese. a discussão e
a votação são imediatas. ainda que
com interrupção de oradores:! de outros
projetos; na segunda. o projeto é tratado ao fim da Ordem :lo Dia da
sessão em curso. devendo as Comissões pronunciar-se em Plenário. embora
dispondo de prazo máximo de duas
horas para êsse fim; na terceira. a proposição entra em Ordem do Dia na segunda sessão ordinária que se seguir. e.
se emendada. vai às Comissões. para
voltar à Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subseqüente.
No que diz respeito às votações.
transformou-se a votação nominal que

se fazia quando. em face de verificação.
a contagem dos votos pelo processo simbólico revelava falta de número. em
simples chamada para comprovação de
presença. seguindo-se-lhe. caso comprovada a existência de número. nova votação simbólica.
Para os orçamentos. reduziu-se a três
sessões o prazo de recebimento de emendas.
O capitulo referente às alterações da
Constituição também foi profundamente
modificado. Aumentou-se para 16 o
número de membros das Comissões quI'
deva dar parecer sõbre cad \ pr('J~to;
estabeleceu-se quorum no recinto para
discussão e votação; exigiu-se o mínimo
de dezesseis assinaturas para quaisquer
emendas que sejam apresentadas a tais
projetos.
Finalmente. qua nto às proposições.
tendo por fim alterar o quadro de pessoal da Casa. ou seus vencimentos e
vantagens. reservou-se à Comissão Diretora o direito de iniciativil.

•

ELABORAÇÃO ORÇAMENT ARIA
No relatório referente à sessão le~
gislativa ordinária de 1951. ao salien~
tar a melhora que se observara nos
trabalhos de elaboração orçamentária.
em virtude da instituiçã:J. pelo Rcç;i ~
mento Comum que naquele :.tno entrflra
,em vigor. de prazos dentro dos quais
o projeto devia ser encaminhado ao
Senado e. posteriormente devolvido à
Câma ra. manifestamos a esperança de
que nos exercícios subseqüentes, afastadas as causas de atraso que ainda se
haviam feito sentir fôsse a lei de meios
da União estudada sem os atropelos
que até então anualmente se verifica~
vamo
Infelizmente. ao abordar agora êste
assunto na prestação de contas referente à tarefa levada a efeito em 1952,
não posso registrar a concretização da~
quela esperança.
Ao contrário. na sessão legislativa
que se encerra ainda maior atraso se
verificou na remessa. ao Senado. das
diversas partes em que se subdividia o
projeto de lei orçamentária para 1953.
Enquanto o Regimento Comum (ar~
tigo 45) manda que o projeto esteja
no Senado. ao mais tardar. até 15 de
setembro, só a 30 de outubro - vés~
pera da data em que todo êle devia
estar de volta à outra C asa do Con~
gresso aqui deram entrada os anexos
referentes à despesa do Ministério da
Educação e â Receita. O do Ministério
da Viação só fôra recebido uma semana
antes. isto é, a 23 de outubro.
O que foi o estudo dessa matéria
no Senado. o atropelo com que houve
de faze r~se. o sacrifício que exigiu de
Conllssão. P1ené.rio e servi~
todos ços auxiliares - ainda estão na 1em~
brança dos Senhor,es Senadores.
Não haverá. por certo. exagero em
se afirmar que só a profunda compre~
ensão do seu papel. o senso exato das
re~onsabilidades e o ascendrado es~

pirito público de quantos compõem o
Senado da República ou lhe prestam
concurso como
auxiliares. tornaram
possivel evitar que o P a ís ficasse sem
orçamento para o exercicio futuro.
N ão é justo, porém, que tais fa tos
continuem a se verificar. M atéria dessa
natureza não pode ser estudada pela
Câmara revisora em condições tão desfavoráveis. ante o imperativo de minutos
contados e a perspectiva dos prejuízos que â administração do País cau.
saria qualquer delonga justificada por
uma tentativa de melhor .esclarecimento
de qualquer parte do projeto em exame.
Não posso, porém. encerra r êste capítulo sem uma palavra de louvor de
agradecimento a quantos. no S.enado.
se empenharam na batalha dos últimos
dias de novembro. para que o orça~
mento pudesse ser aqui votado e devol~
vido à Câmara a tempo de subir à
sanção no prazo constitucional.
Bsse registro, altamente confortador.
envolve tanto os membros desta Casa pelo trabalho da Comissão e pelo Plenário como os funcionários que
naqueles momentos estivel'am semp r\! a
postos. dando d,e boa vontade tôda a
cooperação que dêles se exigia. em
condições de tanto sacrifício.
Essa menção não pode esquecer a
colaboração da Imprensa N acional que,
é de justiça assinala r. Jamais falhou ao
cumprimento do dever. naqueles mo~
mentos em que não raro se pedia do
seu esfôrço mais do que seria lícito
déle esperar .
Ao seu Diretor. Dr. Alberto de Brito P.ereira. que sempre foi encontrado
no seu pôsto. madrugadas a dentro. a
estabelecer articulações. a remover dificuld ades. a tomar medidas urgentes.
também não se podem regatear :\plausos pelo ex.emplo magnifico de devotamento que soube dar aos seus subordinados naquela eventualidade.
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PUBLICAÇõES DO SENADO
Acha-se em grande atraso a publicação dos Anais desta Casa. O último
volume saído do prelo correspol1d~ 30
mês de outubro de 1948.
Segundo informações prestadas Dela
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares, estão prontos e entregues à
Imprensa Nacional todos os volume;;
compreendidos no período subseqüentl',
até outubro do corrente ano.
Por outro lado, preparados estão,
aguardando impressão oito volumes de
Documentos Parlamentares comprendendo Atas da Comissão Mista de Leis
Complementares, D.ecretos Legislativos
e Convenções Internacionais, bem como
um volume do Plano Salte.
De anos anteriores a 1946 os volumes necessários a preencher os claros
que .existiam nos Anais também foram
preparados e encaminhados à repartição impressora, e ainda esperam publicação como os demais.
A simples
exposição dêsses dados
mostra, à evidência a impossibilidade
em que se vê a Imprensa Nacional de
dar vasão a tão vultoso trabalho.
P ar.ece, mais aconselhável não
se
aguardar maior acúmulo de matéria em
atraso, e cogitar de transferir a outra
instituição, oficial ou particular, o encargo da edição dos Anais e Documentos Parlamentares do Senado.
O exame dêsse assu nto leva inevitàvelmente, à consideração de outro, mais
a mplo, que também está a merecer reparos o das publicações do Senado em
geral.
São constantes as reclamações que em
Plenário fazem os Senhores Senadores
por motivo de incorreções na reprodução dos discursos, par~cere ~. votos (' demais textos insertos no Diário do Congresso Nacional.

Freqüentemente, tão truncados salm
êsses textos que quase se tornam Incom•
•
preenSlvelS.
Trata-se, principalmente, de defeito
de revisão.
Interessada em remover I!sses defeitos a Mesa tem procurado investigarlhes as causas. E estas parecem estar
nas condições de pletora que se observam na Imprensa Nacional, cujos serviços de revisão se vêem obrigados a
realizar cada di a tarefa correspondente
a muitas vêzes o mz.ximo de cada prcfissional pode fazer no decurs) dos
horas norm ais de trabalho . t:: óbvio que,
subordinada a tais excessos não pode
a produção apresentar-se em condições
satisfatórias.
Por outro lado sendo a parte correspondente ao Senado publicada no
Diário do Congresso Nacional após a
da Câmara, só é ate ndida depois desta, ao fim dos traba lhos de compOSIção
e revisão do órgão oficial. E sendo
os trabalhos do Diário do Congresso
feitos tarde da noite, já encontram dominados pela fadiga os que nêles se
devem ocupar, quase todos obrigddo~,
pelas necessidades decorrentes do alto
procurarem oulras
custo de vida a
ocupações, quiçá mais bem remuneradas, um suplem ento para os escassos
salários que au fer.em nos serviços públicos.
Afigura-se-nos que a Imprens.l Nacional com a organização atual e. sobretudo com o pessoal e o material de
que dispõe, já não está em cO!ldições
de arcar com o vulto enorme das suas
obrigações,
.enormemente
a gravadas
desde 1946 em razão do funcionamento
do Congresso Nacional e do Legislativo local , com o volume consideráv~1

,
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das publicações neces árins a um l! a
outro.
Trata-se, porém, de matéria da competência do Executivo, ao qual :10~
permitimos dirigir aqui um apêlo no sentido de fazer estudar, as necessid a d c~
do órgão impressor do Govêrno Federal a fim de fic ar aparelhado a a tender
a tôdas as suas obrigações, e em seguida solicite do Congresso N ac ional as medidas legislativas que entender adequadas para a solução do prob'ema.

23 ão deve ser também esquecida a
apresentação material do órgão oficial
do Congresso, pois muito deixa a dl'sejar, contrastando com as magníficas
publicações similares que se fazem nos
pa íses estrangeiros.
Bsse aspecto do problema também
merece estudo.
No tocante aos avulsos, conviria estudar providências que torn assem possivel ao Senado tê-los prontos 48 horas
depois da leitura dos pareceres no exped i en te das se sões.

•

•
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BREVES CONSIDERAÇOES SóBRE OS TRABALHOS
DO SENADO
Levando-se em conta as condições
desfavoráveis em que se processam os
trabalhos do Senado, fôrça é convir
que êles representam muito, graças
sobretudo ao esfôrço individual, à capacidade de improvisação e, até ao
espírito de sacrifício elos 8en:Jdor~s
e dos seus auxiliares .
Considerando porém, o número elevado de projetos que passam de uma
sessão legislativa para outra, não se
pode deixar de reconhecer que urge
tomar providências capazes de suprimir êsse acêrvo de matérias em atraso
e permitir que melhor rendimento se
tire dos esforços realizados.
O estudo do assunto leva sempre
à mesma conclusão, já várias vêzes
assinalada; as dificuldades que entravam o funcionamento do Senado se
resumem na falta de espaço e na carência de um órgão de accessória
técnica em condições de assistir aos
membros desta Casa no estudo dils
matérias sujeitas ao seu pronunciamento,
realizando
pesquisas,
coletando elementos elucidativos, organizando documentários, etc.
É evidente que a solução cabal dêsse problema só se poderá ter na nova
sede, cuja obtenção representa um
imperativo dos próprios interesses do
país. De fato, não pode o Brasil prescindir, na fase de desenvolvimento intenso que atravessa, de um Congresso
capaz de dar-lhe com presteza e segurança as leis de que tem necessidade
para disciplinar-lhes a vida e o trabalho e para facilitar-lhe a marcha na
direção do seu grandioso porvir.
Mas, também é óbvio que o Senado
não pode permanecer asfixiado e tolhido durante os anos indispensáveis
à consecução dêsse ideal.

Medidas de emergência poderiam
ser desde logo tentadas para desafogar
os serviços da casa, como a transferência, para edifícios das imediações,
de alguns dos seus órgãos auxiliares,
cuja presença não seja indispensável
no Monroe. E, paralelamente, poderse-ia pensar no recrutamento de técnicos, verdadeiramente mc~e :edores dêsse titulo, ainda que ;:>ertcncentcs a
outros setores de atividade, que viessem auxiliar os trabalhos do Senado.
Valeria, também, proceder-se a uma
revisão nos métodos de trabalho aqui
adotados, a fim de, se p.:l5síveI. simplificá-los e racionalizá-los, melhor
aproveitando a atividade dos serviços
auxiliares. Uma articulação mais perfeita entre êles e dêles com a Mesa
também por certo permitiria levá-los a
um funcionamento ainda mais produtivo.
Dentre as observações registradas
pelo ilustre Vice-presidente desta Casa,
nos Parlamentos do velho Continente,
algumas, por certo, poderiam ser adotadas com proveito, como a criação de
um órgão semelhante à Comissão dos
Presidentes, das casas legislativas da
França, ou a Comissão do Trabalho
Parlamentar, da Bélgica, para o estudo constante da situação dos trabalhos da casa e adoção de medidas tendentes a aperfeiçoá-los. A divulgação, no início de cada mês, da tarefa
realizada pelas Comissões do mês anterior, com a lista das proposições
ainda em estudo - tal como se vem
fazendo na Câmara dos Deputados permitiria o exame de provídências
cuja adoção se estivesse fazendo necessária, para facilitar a êsses órgãos
o desempenho da sua missão.
•
Interessante seria, tambéM, ('nSillarse a Cfiação de suplentes para os
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a fim de se evitarem as interrupções
decorrentes de eventuais ausências dos
titulares.
orno em outros P a rlamentos. seria
útil examinar-se a conveniência de se
altera rem os dias de funcion amento
do Plenário com os de trabalhos de
Comissões. de modo a que os membros
destas. livres dos chamamentos daquele. tivessem mais tempo para se dedicar ao estudo dos projetos. elaboração e debate dos pa receres no seio
dêsses órgãos técnicos.
O s assuntos que de ordinário prendem a atenção do Legislativo também
a
mereceriam constante ob 'ervação.
fim de que ambas as casas não estivessem a dispersar o seu tempo no
estudo de problemas renovados fr eqü ntemente. como as Jltcr ções r!(!
quadros e se rviços organizados pouco
antes, Um olha r sõbre os projetos votados por êste Congresso mostra o
acê rto dessa observação. pois numerosos órgãos. por êle há pouco estruturados. segundo as bases propostas pelas próprias autoridades interessadas.
já passaram por várias modificações.
solicitadas por essas mesmas autoridades.
Por outro lado. iniciativas de auxílios a classes ou a instituições. repetem-se fr eqüentemente ~ ~ m um sentido de conjunto. Isenções de direitos
a lfand egá rios para objetos cuja importação podia ser dispensada. ou. quando
desejad a. devia ser feit a com os õnus
naturais del a decorrentes, tomam. não
ra ro. o tempo dos legisladores com
propo icõ=~ cuj a elaboração talvez represente. para o pa ís maiores gastos
do que os que elas têm por fim dispensar aos solicitantes.
Chama a atencão do observador.
igualmente. o número elevado de projetos cuj a existência se não justificaria se houvesse maior cuidado de certas repartições da administração publica no desempenho das suas atribuições .
Já a êles se reportou. long amente.
o relatório des ta Presidência. referente
a sessão legislativa de 195 1.
Referimo-nos aos Projetos de Decreto Legislativo através dos quais se
profere a decisão do Congresso Nacio"

,-
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nal sõbre a tos do Tribuna l de Contas
denegatórios de registro a contratos
pa ra obras. fornecim entos e prestação
de serviços .
A quem se der ao traba lho de examinar as origens dêsses proj etos. impressiona a observação das ca usas que
impossibilitam o registro de tais contratos pela Cõrte de contas da Uni ão.
Trata-se. nas mais das vezes. de falta
de cuidado das repartições contratantes. ou de desconhecimento. por parte
delas. de exigências legai ou regul amentares a que estão sujeitos êsses
atos a fim de qu e possam obter registro. e. conseqüentem ·nte. prod uzi.
efeitos.
Não raro é a falta de exigência de
comprovação. pelas partes que contratam com o poder público. de procu racão ou mandato regular. de quitação
com o serviço militar. com o impõsto
de renda ou com exigência dn Ccnsolidação das Leis do Trabalho. Outras vêzes. são contratos para realização de obras cuj a duração óbviamente deva durar vários meses. feitos com
prazos de poucos di as; outros. ainda.
são a tos pressupondo despesas para
correr por verbas inadequada. até de
exercidos já encerrados.
Isso mostra lamen tável ignorância.
pelos órgãos contrata ntes. de dispositivos legais que devi am ser do seu trato diário. quando não seja índice de
mal maior. qu al o desprezo pelas normas legais que estão obrigados a
cumpnr,
Em numerosos casos. todos procedentes do mesmo se tor d a administração. os contratos são impugnados sob
o fundamento de desrespeito à Cons"
tituição.
Ainda recentemente. no se pronunciar o Senado sõbre projeto dessa natureza. vozes se levantaram no Plenário para verberar as autorid ades que
realizaram ta is contratos. a fin al submetidos ao Congresso quando já as
obras neles previstas estava m executadas, e. por conseguinte. as dívidas
já se achavam contraídas. vendo-se o
Legislativo ante o dilema de. ou ter
que dar validade a contratos manifestamente inconstitu ciona is. ou a decreta r prejuízos. às vezes vultosos pa ra
aquêles que de bõa fé executaram ser-

,
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pelo poder público, com desrespeito a
lei maior.
De parte de um dos oradores houve,
até, veemente apêlo aos órgãos de divulgação a fim de que alertassem as
pessoas e entidades que contratam
com as reparti~ões, no sentido de se
precaverem contra os perigos de contratos mal formulados e de se esclarecerem sõbre as formalidades indispensáveis para que tais atos possam
obter registro.
E não são poucos os casos dessa
natureza. Do número total de projetos recebidos éste ano pelo Senado
para revisão, cêrca de 1/3 é por êles
representado. A despeito das observações constantes do relatór!0 de 1951,

no qual esta Presidência pedi,~ .1 ,1 ten.
ção do Executivo para o assunto, êles
aumentaram, em número, na presente
sessão legislativa.
Justifica-se, pois, a renovação, aqui
daquêle apélo.
Fàcilmente, com os
elementos que podem ser colhidos em
qualquer das casas do Congresso, inclusive nesta própria Presidência, podem as autoridades cOlllJletentes identificar as repartições que estão a merecer críticas ou punição pela falta de
cuidado tão reiteradamente observada
em atos de tanta importância.
O que não é possível é que continue
o Congresso a suportar, anualmente,
essa sobrecarga imposta pela falta de
exação no cumprimento dos deveres de
órgãos da administração.

CO NVOCAÇ ÃO EXTRAORDINARIA
Conforme é do domínio público, o
Chefe da Nação. no uso da competência que lhe confere o art. 39. parágrafo único, da Con tituição, houve por
bem convocar o Congresso Nacio'Dl.
pela Mensagem n, O 515. ele 10 ào COirente mês. a fim de se reunir extraoldinàriamente de 15 de janeiro a 9 ele lI1ilr-

ço de 1953, para tratar especialment
dos projetos de lei, originários do Poder Executivo, já aprescntldos ou que
venham a sê-lo nêsse período,
O ato inaugural da sessão legislativa
extraordinária, assim convocada, rcalízar-se-á no dia 15 d janeiro, :1$ I ·
hora , no P alácio Tiradentes,

CONDIÇÕES EM QUE O SENADO DESEMPENHA O SEU
PAPEL CONSTITUCIONAL
âo devem. por outro lado. ficar
sem reparo as co ndições anõmalas quc
se impõem ao trabalho :0 Scni!do n<l
apreciação de matérias relevantes que
so lhc chegam às vésperas das datas
em quc hão de se transformar em leis.
O fato é comum nos finais dc scssõcs
legisbtivas. Problemas da maior gravidade. com funda repercuss::io na ,,;da uo
pais. sâo trazidos ao seu pronunciam"nto sem que. muitas vêzes haja siqucr. o
tempo necessário para o conhecime.1to
eXi!to dos têrmos das proposições c ua
documentação que as acompanha. obrigadas as Comissões a estudos superficiais c o Plenário a votações sem a
devida meditação. tal a pressa com 'luc
se solicita a ultimação das medidas em
c(tus~

.

Projetos da maior importância. que
exigiriam pesquisas. estudos cuidadosos
e consu lta às correntes de opinião. ::lqui
chegam no <ltropêlo dos últimos dias. com
solicitação dc imcdiata solução. sem yll e
est,) caSi! possa sõbrc êles exercer. Je
mane ira ao menos razoável, o seu papel
constitucion<ll.
A observação de tais fatos e o [nleri'5se do I: om funcionamento das in titUlçoes democráticas estão a exigir UIII ,1
radicnl mudançn nêsses métodos vicIOsos de (r<lbalho .
Impõe-se cada vcz mais uma estrelt;1
ilrti ulação dos dois rnmos do Leglsl'ltivo. entre si c dêles com os outros poderes. em bem da obra comum. Sc.!a
também de muito proveito que as Mes ,1~
e os orientndores politicos das .:luas lé.sas se reunissem freqü entementc pilr"
o estudo de mcdidas qUi! intcrcss~m
bom andamento dos traba lhos res pectivos. assentando providências e trocando
liUgestões que possam beneficiar a tarefa de ambas.

'I,

Aconselhável tnmbém Serld experimcntnr-se a orientação adotada em outros
Parlamentos. de uma .:las ca~-ts .Jesigndr
para os projetos relevnntes iniciados na
outra. rel a tores que lhes acompanhassem
o estudo desde o comêço. com is~o l;~
cilitando o trabalho da Câmil1"<1 revi,ora.

Essas ponderações c sugestões que
nos permitimos aqui deixar. não têm outro se ntid o que não o de pôr a servIço
do ideal comum a todos os legisla.:lores brasileiros
o do dp"rfei~().JnJell
to constantc dos tr<lbalhos legislativos
do pais - o fruto da nossa obscrvaçij()
de cada di a. haurida cm um a <ltivid.JJc
parlamentar não pequena no outro ramo do Legislativo e robustecida .Jqui.
desta cadeim em que tE'mos tido a fortuna de poder acomp<lnhar o funcionamento do Senado da República.
Delils decorrc um rcgistro construtivo c animador: o Senado F.:deral lutando contra t,l11tos obstáculos. jamais
renuncia ao papel. de excepcional relevância. que Ihc cabe na elaboração legislativa c na vida institu iona l do pais.
Ainda são de ontem as sessões. extremamente trabalhosas e exaustivas. a
que se viu forçada esta cas., para Ultimar o estudo de leis cu j.1 dl'l rct,1çi1o
era reputada dc especial urgência. n50
obstantc as dificuldades que se oferecem ao seu estudo c a prudência com quc
cumpria fõsse éle efetuado. E vimos os
ml'mbros desta casa. madrugad as a dentro. debruçados sõbre os textos propostos. a examina r. debater. 'l n<'. 1I $:,r ponto
por ponto as disposições nêles contid as e a conside ra r a repf"·;:ussão. fdvv '
rável Oll desfavo rável. qu .: roderbm ter
nos interêsses do pa is. antcs de d,lr-lhE's
o voto, desprezando a fnoi aa. qUJ e em
sessões permanentes. a fim de poder o

•
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Se nado. m prazos tão insignifi a nt(>:,.
dar a pala vra d a sua e' ' periência e o
con elh o do seu entendimento sõbre .:s
medid as propos tas.
Todos os gra nd e proble mas s u bme~
tidos à d eliberação d o Senado tê m sido
se mpre enca rad os com uid ado. sob a
inspiração exclusiva d os interêsses na~
.
.
lonals .
O resul tado d essa co nsta nte p reo upação d bem desem penh ar n slla missão
tem sido o de to rnar cada vez mnis r.itIdo
ex pressivo o ambie nte de confia nça q ue ce rca o S enado F edern l aos
o lho da nação. a atestar. de maneIra
inil udi el qu êste ramo do Lcgl~hti\'o
tem sabid o honrar as s uas trndições.
A o faze r ê se registro. é imperioso
nalt cer o e prito de comp ree n ·ão.
ordia li dade e patriotismo dos m muros
desta casa. irmanando-se a cada pa 'so
nnte os supremos inte rês es da nação.
M a . ressaltemos com a justa pa lavra
de admi ração as figuras dos lideres. esp cialmente daq uêles que. por hefiarc!1l
as correntes mais nume rosas. têm sõb re
os ombros maior soma de responsabili~
dades - os Senadores Ivo d'A quino e
'erreira de Souza - se:n:>rc m<1gnifkos
na sua atuação e. por i so mesmo. empre a atados no seu comando.
T a mbém não se há de esquecer n ori.?,tação austera que se vem imprimindo
à administração interna da casa. Nã
tendo a P residência pa rticipação nlguma nessa administração. pois é tarda
feta à C omissão Diretora. dirigida Fe~
lo Vi -Pre idente. entimo~nos à VOl1t ~
de para realçá-la pera nte o S enado e o
paIs.
Sem embargo das criticas que. ez
por outra. se fazem contra as ca as legislativa . principalmente no tocante ..lOS
atos rcferent s ao seu funcionalismo. críticas que freqüentemente escondem a
constãn ia do pendor de desprestigiar
a s olhos da nação os seus órgão ) I c~
tivos a observação desapaixonada
mostra a corr ção. o zê lo. a preocupação d d efe a d a o isa públi ca -lU!!
presid em. e m a mbas as casas d
on~
gres O. a tudo quanto d iz respeito à
sua adm inistração.
N o S enado. justo é se ressa lte a ('I ~
ação com qu e a sua Comissão D i r' ~
tora ve m d esem penh a ndo o se u m a nd a~
to. rea lizando um a adminis tração d e

pa r imõnia e res peitabilid ade. com o
objetivo de. sem a um ento dos gasto.
imprimir aos se us
erviços eficiê nda
cada vez maior .
C a a po liti a. uJos om po nentes
vêem natura lm ent assed iados de solicitações. há ma is de dois nnos não ad mi te um só fun cioná rio. não p ree nche
vagas inicia i d os seus qu adros. não cria
ca rgos .
~ de pro lamar- e. igualmente. a ~u
perioridade ainda há pouco demonstrada
pelos membros d ta casa. por o a.;ião
da reforma do Regimento. impondo-~e
uma ve rdadeira auto-limitação no ~eu
poder de iniciativa. para qu a medid<ls
que digam respeito ü estrutura dos serviços aux iliares da asa ou aos 5eus
se rvido res sejam propostas exclusivamente pela C omis ão D iretora. que tem
as respon abi lidadcs da adminiMra ;~I c).
~ de reg istrar-se. tamb ' m. o J' r:::J anente cuid ado revelado por é e órgão.
de promove r o aperfeiçoamento é:ddiJ
vez maior dos funcionários e a elevação cad a vez maior do seu nivel intelectu al. inclu i e com a in tituição de
ursos e normas rigorosas que presidam.
' 10 futu ro. à ndmis ão dos qu
se d,>r.tinem a colaborar nos trabalhos do Senado.
M erece. por igual. realce uma peculid~
rid ade desta casa a medida salu tar
da ins tituição de uma ComI são de Promoções. em sua maioria eleita anu,\l~
me nte pelos próprios funcionários. para
estud a r e propõr a promoções c substi tui ções . E é de ju tiça também Iri'ar-se o pensam nto ;n miàvclme 1fc
manifestado pela Comissão Diretora. de
prestigiar êsse órgão. Aind a há pouco
víamus a C omissão retroceder de umd
promoção. aliás. perfeitamenie legítima.
para atender a razões de servidor hum:lde que só tin ha a seu fnvor a melhor
claSSifi cação numn prova. cuja caducidade. decretada dias antes pelo próprio
enado. d era à administração Iiberd:::de
de escolh a .
A tos dessa natureza honram os que
os pra ti cam e a casa a que servem .
ão quero encerrar éste rela tório
sem uma a lusão especial ao grupo de
fun cion á ri os q ue se rve à Presid ência do
Senado F ed eral. Já me referi a t.")do o
pessoal da casa. mas consid ero um never. que cumpro pra zeirosamente. men-

,
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dona r , de mod particular, a equipe que
mais direta mente colabora com a àireção dos trabalhos legislativos dêste
ramo do Parl ame nto N acional. Sob a
chefia do Dr. l saac Brown, êsse grupo
de funcionários revelou mais uma vez.
durante o curso de 1952, a sua dedi cação e capacidade verdadeiramente excepcionais. É de justiça reconhecer e
proclamar que. se algum êxito pode ~er
atribuído a esta Presidência. deve-se, ~m
grande parte. a essa equipe de colaboradores tão desvelados, particularm~ntl!
ao concurso de Isaac Brown. Trab:1lhando não r.HO fora de horas. nu~a
faina silenciosa e anônima. preparando
e organizando a t:1refa diária da Presi-

dência. dando-lhe uma assistência p~r
manente, essa admirável equipe preslou
serviços cuja importãncia bem justifica
êste depoimento que não podemos áeixar de consignar com vivo ag rado.
Ao Dr. Isaac Brown, funcionário dos
mais zelosos, cuja competência o Senado conhece e cujo espírito público dese jo registrar, e també m aos seus aUXIliares, dirigimos daqui a expressão do reconhecimento da Presidência do Senado
Federal, pela cooperação magnífica e
não raro decisiva que prestara m, não
apenas nos trabalhos de rotina do G.tbinete, já de si tão absorventes, mas
também na assistê ncia direta junto ã
Mesa. no curso das sessões.

•

PALAVRA S F INAI S
Encerrando esta prestação de contas.
é de er nosso tanto maIs \Jrato
quanto mai imperioso consignar a
nossa admiração e o nosso reconh~ c i 
mento aos dig nos omponentes desta
ca a, pelo honroso e cordial a atamo:nto
om que nos têm distinguido. n':s
ambiente admirável de compreensão
d au teridade em que decorr m os t;'abalh,os do Senado Federal aos ilustres
com pa heiros da Mesa, pela constante
e soli ita cooperação que no têm prestado para o bom êxito da honrosa mi são que o povo brasileiro nos confiou,
d pr sidi r esta augusta assemblêia à
Comis ão Diretora, impecável nas U;:lS

•

relações com a Presidênd<l da C1Sil;
aos nobre lideres, pelo pre tigio que
dão à direção do trabalhos:::lo luncionalismo do Senado. empr tão devot.JJo
e exato no cumprimento do dever; - s
servidores de outros órgão da administração aqui destacados, pel
orre ,dO
com que desempcnhilm as tias funções;
e aos nobres repr sentanles da imprensa, pela elevação com que, na atividade
de cada dia, exercendo <1 e' alto mini têrio dentro dos ele c dos
ânones
da êtica e sob a milis sadia inspiração
do bem do Brasil, sabem impõr-se o
a prêço de quanto il qui 'e cong reg nm
para servir ;:lO pais .

ANEXO
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' E AnO COMO CÂMARA REVISOUA

EXPLICAÇÃO DAS ABREVIATURAS USADA
PLCD -

Projeto de lei da Câmara

PLSF -

Projeto de Lei do Senado

PDL

-

Projeto de Decreto Legislativo

PR

-

Projeto de Resolução do Senado

'ESTE TRABALHO

ANEXO N." 1

PROJETOS DE LEI 01\ CÂMARA DOS DEPUTADOS
RECEBIDOS PELO SENADO NA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDI TÁRIA DE 1952
PLCD - 55 - 1952 - Autoriza a
Un ião a constituir, com o Estado do
Ama zonas e o Mun icipio de sua capi tal, a Companhia de Eletricidade de
dá outras providências .
Manáus,
Lido na sessão de 17- 3- 52 - Publicano no D.e .N. de 1 -3-52, página 2.l ó ~.
Incluido em Ordem do D ia na sessão
de 25- 6- 52, com parecere: n.O 5~7 - 52,
da Com. de C onst. e J u tiça, pela
constitucionalidade; n.· 548-52. dro Com.
de Finanças, favorável. Aprovado . À
Com . Redação .
R edação fin al aprovada em 17-7-52.
A sanção:
Lei n." 1 .65~, de 23- 7-52.
Publicada no D .O. de 28- 7- 52 .
PLCD - 56 1952 - Concede,
pelo Ministério da Educação e Saúde,
o auxilio de Cr$ 100.000,00, para ere ção de um monumento na C a pital da
República, ao escritor Hum be rto de
Campos.
Lido na sessão de 17-3-52 - P ublicado no D.e.N. de 18- 3-52, pág.
Incluido na O rdem do Dia da sessão
de 17 -10-52. com pareceres : n." 1.071.
da Com. de Const. e Ju tiça. pela
onstit uci onalidade; n.O 1.072, da C om.
de Finanças, favorável co m emenda.
Encerrada a di cus ão, depois de falar o Senador A 10ysio c.' Carvalho.
Interrompida a ,'Jtação por falta de
numero.
Rej ei tado em 20-10-52 .
PLCD - 57 D ecretos-leis ns.

1952 - Revoga o
6.6 , de 13 - 7-H

(Lei da Mobilização Industrial) 7.265 .
de 24 -1- 45, 8.363, de 31 -1 2-45 e 9.778.
de 6- 9-4 8.
Lido na ses ão de 17-3-52 - Publiado no D .C.N . de I -3-52, página 2.165 .
D espachado em 25-3 - 52 às Comisões de Justiça. de T rabal ho e de Finanças.
Situação em 15-12 -52: Comissão de
Ju tiça (2 5-3-52) .
PLCD - 58 J952 - Au toriza
o Poder Executivo a abrir pelo M inis tério da Fazenda, o crédito especial de
Cr
6.000.000,00. para auxiliar o
Clube de Engenheria na construção do
se u edificio - sede .
Lido na se são de 17-3-52 Publicado no D. N. de 18-3-52, página 2.167 .
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 28-5-52 com pareceres: número
444-52 - da Com. Con t. e Justiça.
pela constitucionalidade; n." 145- 52
ela Com. Finanças, favorável.
Aprovado . A Com. Redação .
Em 5-6 -52 é aprovado o requ eri mento n.O 185-52. do Senador Alvaro
Adolpho solicitando dispm3a de intel'~
ticio para o parecer da redação final,
que é aprovado.
O proj eto vai à sanção .
PuLei n.O 1.623, de 10- 6-52 blicada no 0.0. de 14-6-52.

e.

PLCD - 59 - J 952 - Estabelece
va ntag ens para os servidores civis e
militares reintegrados no efeito da Lei
n .o 1. 050. de 13-1-50.

Lido na sessão de 17-3-52 - Publicado no D.e.N. de 18-3-52. página 2.167.
Despachado em 25-3-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (4 -9-52 ) .
P.L . C . D. - 60 1952 - Concede uma pensão especial de .. ... .. .
Cr$ 463,00 mensais a Hilda Ribe iro de
Almeida e Cleuza Maria de Almeida.
viúva e filha de JOSé de Almeida, extranumerário mensalista da fábrica de
Juiz de Fora. falecido em r O:1seqüe'1cia de explosão; e de Cr$ 558,00 mensais a Teresa Gianeschi Moreira. M ana Helena Moreira e Teresa de M edeiros Moreira, viúva e filhas de Manuel Medeiros Oliveira. extranumerário
diarista da mesma fábri ca, também VItima do mesmo acidente.
Lido em 18-3-52 Publi cado no
D .e.N. de 19-3-52, pág. 2.220.
Incluido em Ordem do D ia na sessão de 12-5-52. com pareceres : número
374-52. da Com. de Consto e Justiça,
pela constitucionalidade; n." 375-52, da
Com. Finanças, favorável.
Aprovado. À Com. R edação .
Aprovada a redação fin al em 6 de
junho de 1952. À sanção .
Lei n. U 1.631. de 26-6-52 - Publ icado no D. O. de 30-6-52.
P.L.C.D. 61 1952 - Declara de utilidade pública a Associação
dos Servidores Públicos do Estado da
Paraiba .
Lido em 18-3-52 Publicado no
D .e.N. de 19-3-52 pág. 2.220.
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 27-5-52, com parecer: número
439-52 - da Com. de Constituição e
Justiça. contrário.
Rejeitado.
P . L.C.D. - 62 1952 - Reajusta às divid as dos seringalistas financiadas pelo Banco de Crédito da Borracha e dá outras providências.
Lido em 18-3-52 Publicado no
D.e.N. de 19-3-52 - pág. 2.220.
Em 26-5-52 haviam sido pela Comissão de Finanças solicitadas informações ao Ministro da Fazenda .

36Remetidas com o aviso n ." 217, de
7 de julho de 1952.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 10-10-52, com pareceres favoráveis : n.o 967. da Com. de Consto e
Justiça; n." 968, da Com. de Finanças.
Encerrada a discussão. o projeto vol~0 11 às Comissões em virtude de em~n
das.
P . L . C . D. - 63 - 1952 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 15.000 .000,00. como auxilio à Fundação Alen car do Cristo Redentor.
Lido em 18-3-52 Publicado no
D.C.N. de 19-3-52 - pág. 2.220.
Incluido em Orc!em do Dia na sessão de 3-7-52, com pareceres: número
598-52. da Com. dc Const. e Justiça,
pela constitu cionalidade; n ." 599-52 , da
Com. de Finanças. favorável.
Aprovado. À sa nção.
lei n.o 1.644. de 17-7-'i2 P ~' l' :i
cado no D.a. de 21-7-52.
P.L . C.D. - 64 1952 - Concede isenção de direitos de im portação
para uma estação tra nsmis·;0r.1 destinada às "Emissoras Unidas" (Rádio
Record S. A .. de São Paulo ) .
Lido na sessão de- 19-3-52 - Publicado no D . e. N. de 20-3-52 - página 2.2-16.
D espachado em 27-3-52 às Comissões de Constit uição e Justiç a e de Fi~
nanças.
Situação em 15-12-52 : C omis ão de
Finan&as ( 17--1-52) .
PLCD 65- 1952 Decla ra de utili dade pública a Assoclação Sergipa na de
Imprensa. com séde na cidade de Ara caju, Estado de Sergipe .
Lido em 19-3-1952 Publicado no
D. e. N . de 20-3- 1952, pág. 2.246.
Em 6-5-52 é lido o parecer da Comissão de Constituiç ão e Justiça (reI.: Senador Joã o Villasboas), peh rejeiç50
do projeto (Parecer n. V 199-52) .
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 15-5-52 .
Rejeitado.
PLCD 66-52 - Autoriza a abertura.
pelo Ministério da Fazenda, do crédito
especial de Cr$ 54'6,80, para pagamento
resultante de sentença proferida pela

,
-- 37 Incluid o em Orde m do Dia na sessão
de 16-5-52. o m pa receres: nO 408-52
- d a C o m. C onsto e Jus ti ça. p ela constituciona lid ad e: nO 409-52 - da C om:sào de Fina nças. fa vo rá ve l.
Aprovado. À sa nção .
Le i n.O 1. 61 -B. d e 6-6-'> 2. Pu bli rada
no D.O. d e 13-6-52 ( Prom .)

Junta d e Concili a çã o e Julg a mento de
S ão Jerõnimo, R. G. do Sul. em fa vo r
d e Agenor M a rques d os S a ntos.
Lido em 19-3-1952 Publicado no
D .C.N. d e 20-3-1952 .. pág . 2 .247.
Incluído em Ordem do Di a na s são
d e 27-5-52. com p a rece res: nO 440-52 d a Com. C o nsto e Jus tiç a . pela constitu cio na lid ad e: nO 441 -52 - d a C om. Fin a nças. fav o ráve l.
Adi ad a em v irtud e d e reque ri me nto
( 173-52) do S en . F errei .. a ele lluza
a fim d e ser n ovamente ouvida a Comissão d e C onst. e Ju tiça sõbre a
o ns titu ciona lid ad e .
E m 4-6-52 é lid o o Of. nO CJ- I-6-52.
da Co m. d e Ju ti ça. d ecla ra nd o já estar
seu pro nun ciamento consub tanciado no
pa rece r nO 410-52 .
Em O rd m do D ia na sessão de 5-6-52.
Encerrada a dis ussão. voltou às Comissões com emenda .

P LCD 69-52 C ria a E scola d e
Agrono mia de M a na us e d á outras p rovidências.
Lido na se são de 20-3-52 - Publicado no D. C .N. d e 21-3-52, p ág . 2 .296.
D esp achado em 2-4-52 às C om issõe
de Justiça. de A gricultura e de Fin ança .
Situação em 15- 12-52: Comis ão de
Fina n ça~

( 16-9-52) .

PLCD 70-52 A u tor iza o P oder
Exec ut ivo a abrir , ao P ode r Jud iciário,
- Justi ça do Traba lho - t) credit::> l'~ 
pec ia l d e Cr 42 .377.00 p a ra pagamento de diversas d espesas 0,)5 Tl'ibuna::
Regionais do T rabalho d i ', 5' e 7'
Regiões.
Lido na se são de 20-3-52 - P ublicad o no O.C.N. de 21-3-52. pág 2 29 .
I ncluído em O rdem do D ;a n a ses ão
de 19-5-52. com pare('~res: nO 4 10-52.
da C omissão de C onstituição e Ju tiça.
pe la constitucionalidade; n. ' -111-52, da
Comissão de Finanças. favo rável.
Ap rovado. À Comis ã de R edação .
A provada a redação final em 9-6-52.
À sa nção.
Le i nO 1.6 3. de 1-7-52 - P ublicada
no O. O. d e 5-7-52 . R ep ublicada no
0.0. de 9-7-52.

PLCD 67-52 - D ispõe sõ bre o provime nto d e ca rgos da ca rrei ra de esrivão d e polí ia d o Quadro P ermanente do M inistério da Justiça e
egó ios I nteriores.
Lido m 19-3- 1952 - Publicado no
D. C . N. de 20-3-1952.
Em 6-5-52 é lido o parecer nO 39 -52.
da Com. Justiç ( R eI. : S .1. João 'i!lasbõa ). of. emenda substitutiva do
art. 1° . O.C.N . de 7-5-52.
In cl uí do em O rdem do Dia na se •
são de 13-5-52. A pro ados o projeto
e a em nda da C om . d e Justiça . À Comi ão d e R ed a ão .
Red ação fina l a prov ad a em 27-5-52
(Pa re er nO 16 -52 ) .
Lei n.o 1. 744. d e 26- 11 --2 . P ub licada no D.O. de 2 - 11 -52 .

P LCD 71-52
Autor 'za o P o::!er
Executivo a abrir, ao Ministério d as
Re lações Exte riores. o crédtio espec ial
de Cr 412.076.62. para o fim de atender ao pagamento de ontribuição do
Bras il em favor do Fund de Re -erva
da O rg a nizaçã M undia l d Sa' de.
Lido na sessão de 20-3-52 . - P ublicado no O. C. N . de 2 1-3-52. pág. 2.296
Inc uid o na Ord m do D ia d a sessão
de 19-5-52. com pareceres favoráve's:
n" 422-52. da Com issão d e C ons titu 'ção
e Justiça. pe la constitucionalid ade ; n'
423-52. da C omissão d e Fina nças .
Aprovado. À sa nção.
Lei nO 1. 6 1 \, d e 27-5-52 - Publica d a
no D . O . d e 3 1-5-52_

PLCD 6 -52 - Concede isenção de
tributo a materiais e imagens importado para templos religiosos (para a
IÇl reja d Sa nta T eres inh3. dos POldres
C a rme litas D esca lços. na capital d a
Repú bli a; p a ra a cape la da C ongregação d as Irm ãs F eli cia nas d o Saco de
ão F rtnci co ( Nite rói); para a Cong regação de S a nta D o rot.~i.l; para o
Co nve nto d os Frad es C a pu ch inho. de
N . S . d as M e rcês. de Cur itiba.
Lido na se são d e 20-3-1952 - Pub li a do no D. C. N . d e 2 1-3-1952. pagina 2.296 .

•

•

•

PLCD 72-52 - Declara de utilid3c'c
pli.')lica o Clube Marechal Floriano,
com séde no D. F .
Lido na sessão de 20-3-52 - Publicado no D.C.N. de 21-3-52, pág. 2.296.
Em 16-6-52 é lido o parecer n" 53952, da Comissão de Constituição e Justiça (rei.: Sen. Aloysio de C ' l,valh.) ,.
contrário.
Em Ordem do Dia na scssão de
23-6-52.
Rejeitado.
PLCD 73-52 Dispõe e fi X<1
normas a prestação do serviço militar.
pelos médicos, farmacêuticos e dentist<1S
e pelos estudantes de medicina, farmácia e odontologia.
Lido na sessão de 20-3-52 - Pub'ica·
do no D.CN. de 21-3-52, pãq 2.296.
Despachado em 2-4-52 às Comissões
dc Justiça, de Fõrças Arm adas e de Finança~ .
Situação em 15- 12 -952: Com issão de
Finanças (23-10-52).
PLCD - 74-52 - Restabelece a denominação de Professor do Museu N ildanaI. na carreira de N aturalista do
Quadro Permanente do Ministério dn
Educação e Saúde. (Proj. de Lei
n 9 253-B-51). Na Câmara.
Lido na sessão de 21-3-52 - Pllblil'1·
do no D. C. N'. de 22-3-52 - págir.a
2.339 - 4' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 18- 11-52, com pa reCl'res contrárics:
n9 1.231-52, da Comissão de Constituição e Justiça; n9 1.232-52, da Comissão
de Finanças.
Rejeitado.

•

PLCD - 75-52 - Cria, no Quadro
SuplemE'ntar do Ministério da Edu cilção e Saúde, um cargo isolado. de p ~o
vimento efetivo, de Entomologista. pndrão «M» . (Proj. Lei nO 1.423-A-51 )
na Câmara.
Lido na sessão de 21 -3-52 - Publicado no D. C. N. de 22-3-52. páginil
2.339 - 4' coluna.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 1-7-52. com pareceres favoráveis :
nO 591-52. da Comissão de Consti : uiç ~o
e Justiça; nO 592-52, da Comissão de
Finanças.
Adiada por falta de número pa ~a
prosseguimento da sessão.

38Aprovado na sessão d,' 2-7-52. À
sançao.
Lei n.' 1 . 637, de 14-7-52 .- l\.blicad 1
no D.O. de 16-7-52.
PLCD 76-52 - Considera de utilidilde pública a Associação Brasileira de
Odontologia, sediada no Distrito r ,'deral. (Proj. de Lei nO I. 271 -B-5 1
da Câmara).
Lido na sessão de 26-3-52 - Publicado no D.CN. de 27-3-52, pãg. 2.449.
3" coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 20-6-52, com parecer nO 538-52, dn
Com. de Const. e Justiça. pela rejeirão .
Rejeitado, depois de falarem os Se nadores Atillio Vivacqua e Ivo J·Aquino.
PLCD 77-52 - Concede auxilio ao
Capitulo Bras ileiro do Colégio Internacional de Cirurgíões, em São P aulo. e
dá outras providência. (Proj . de
Lei n." 1.074-B-51 da C3I1ld"a \.
Lido na sessão de 26-3-52 - Publicado no D.CN, de 27-3-52, pág. 2.449.
3" coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 2-10-52. com pareceres f.lVor ·jveb :
nQ 937-52. da Com. de Const. e Jus tiça; n 9 938-52. da Com. de Finanças.
Retirado da O. do Dia para audiência da Com. de Saúde, a requerimento
do Sen. Vivaldo Lima.
Em lO-li-52 é lido pa recer da Com.
de Saúde. favorável (relator, Sen. Vivaldo Lima). Publicado em 11 - 11 -52.
Proj. incluído na O. do Dia da sessão de 17- 11 -52. Aprovado sem debate.
A sanção.
Lei n 9 1 .752, de 4-12 -52. Publicado
no D.a. de 10-12-52.
PLCD 78-52 - Releva a prescrição em
que incorreu o díreito dos antigos escreventes do Ministério da Guerra , a fim
de que possam pleitear os benefícios a
que se julgarem com direito. - (Proj.
de Lei n. 9 1.229-C -51. .ia Cã'll " rn).
Lido na sessão de 26-3-52 - Publicado no D.C.N. de 27-3-52, pág.
2.449, 4' coluna.
Em 6-5-52 é' lido o parecer nO 397 -52.
da Comíssão de Const. e Justiça (reI.:
Seno Attilio Vivacqua), pela constitl1~IC
nalidade.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 14 -5-52. encerrada a discussão e
adiada a votação por falta de número
(Prejudicado req. do So?n. Aloysh.J de

•

-
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Carvalho so.'icitando a a udiência da
Com. de Fôr~ as Armadas) .
Aprovado na sessão de 15-5-52. A
sanrao .
Lei n 9 1.6 1 -C. de 6-6-52 - Publi cado no D .O . de 13-6-52.
PLCD 79-52 - Reduz para 1% ad
valorem os direitos alfandegários sôbre
aparelhos ortopédicos. isent -os do. i_mpôs to de consumo. e dá outras provldenias (Proj. de Lei n. ' I. 333-B-51 da
Câmara) .
Lido na sessão de 26-3-52 - Publicado no D.C.N. de 27-3-52 - Pág.
2.4'19. 4' coluna .
Des'pachado em 2-4-52. às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças .
~Ituação em 15-12-52 : Comissão de
Finanças (7-5-52).
PLCD 80-52 - Concede isenção de
impostos e taxas para importação do
órgão destinado a Comunidade Ev~ng ~
li
de Ibirubá (Proj . de LeI nume ro 1. 526-B-51 da Câ mam) .
Lido na sessão de 26-3-52 - Publicado no D.e .N. de 27-3-52 - Página
2.450 - I' col.
Despachado em 2-4-52 às Comissões
de Constituição e Tustica e de Finanças.
ituação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (7-5-52).
PLCD 81-52 Autoriza o Poder
Executivo a abrir. pelo Ministério d ...
Fazenda o crédito especial de Cr ..
2.000.000.00. destinado à regu larização
de despesas relacionadas com o pessoal
brasileiro a serviço da Comissão Mista
Brasil-Estados U nidos e ao desenvo lvimento dos trabalhos da referida Comi são. (Proj . de Lei nO 1. 556-A-51 .
da Cãmara).
Lido na sessão de 26-3-52 - Publicado no D. C . N. de 27-3-52; página
2.450. I' col.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 23-5-52. c/pareceres: n 9 446-52. da
Com. Cons ti tuição e Justiça. pela constitucionalidade; nO 4'17-52. da Com. Fina nças .
Aprovado . À san ção .
D.O . de
Lei nO 1. 6 18. de 4-6-52
7-6-52.
PLCD 82-52 Autori za o Poder
Executivo a abrir ao Poder Jud iciário Tribunal de Justiça do Distrito Federal

- o crédito especial de C r$ 256.751 ,50.
p ra pagam nto de vencimenlos atra ódos a Paulo V asconcelos Calmon . (Proj. de Lei n. 9 I . 690-f . da Câmara) .
Lido na sessão de 2. -3-52 - P ubliD . C. N . de 29-3-52. pág.
cado no
2.532 .. 4' col.
lncluido em Ordem do Dia na sessão
de 23-5-52. com parece res : nO 448-52 .
da Com. de Consto e Justiça. rei a constitucionalidade; n9 449-52. da Comissão
de Fmanças. parecer favorável.
A'provado. À sanção.
Lei nQ 1.62." de 13-6-52.
Publicldo no D. O. de 19-6-52.
PLCD 83-52 Autoriza o Poder
Executivo a < brir. pelo Ministério da
Educação e Saúde, o rédito especial de
Cr 10.000.000.00. para aumento da
produção da vacina BCG. (Proj.
de Lei n.o 951-B-51. da C')J1a ra ) .
Lido na sessão de 28-3-52 . - Publicado no D. C. N. de 29-3-52. página
2.532. 4' col.
Incluido na O. do Dia da sessão de
20-10-52. com pareceres: !l.' 1.073. oa
Com. de Consto e Justiça. pela constitudonalidade ; nO 1. 074. da Com. de
úde. favorável; nO 1.075. da Com.
de Finanças. pela rejeição .
R.ejeitado em 2010-52.
PLCD 4-52 - Autoriza a emissão
de selos postais comemorativos do cinquentenário da prova de dirigibilidade
de S:lint Cloud. vencida por Alberto dos
antos Dumont. em 1901 .. - (Proj. de
Lei n.o 847-8-5 1 da Câmara).
Lido na sessão de 27-3-52. - Publiildo no D. C. N . de 28-3-52. pág.
2.532. 'I' col.
Em Ordem do Dia na sessão de 9-6
de 1952. com parecer s: nO 461 -52. da
Com. Const. e Justiça. pela constituCionalidade; nO 462-52. da Com. de Finanças. favorável; nO 521-52. da Com.
de Educação e Cultura. favorável .
Aprovado. À Com. Redação .
Redação fina l aprovada em 2 -7-52 .
A sa nção.
Lei n? 1.659. de 6-8-52. publicada no
D. O . de 11-8-52 .
PLCD 85-52 - Isenta de impostos e
taxa federais as sociedades benefi entes. - ( Proj. de Lei n.o 356 ·B-51 da
Câma ra) .

-

LIdo na sessão de 28-3-52. - Publicado no D. e. N. de 29-3-52. página
2.533. I ' col.
Despachado em 8-4-52. às Comissões
de Constituição e Justica e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finança$ (29-4-52).
PLCD 86-52 - Autoriza a abertura.
pelo Ministério das Relações Exteriores.
do crédito especial de Cr$ 500.000.00.
para atender às despesas decorrentes da
realização do VIII Congresso da Comissão Interamericana
de Mulheres. ( Proj. de Lei n" 1. 569-B ·52. dd Câmara.
Lido na sessão de 28-3-52. - Publicado no D. e. N. de 29-3-52. página
2.533. 2' col.
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 25-6-52. com pareceres favoráveis: nO 554-52. da Com. de Const.
e Justiça; nO 555-52. da Com. de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei nO 1.634. de 3-7-52. Publicado no D.O. de 5-7-52.
PLCD 87-52 Autoriza a abertura pelo Ministério da Fazenda. do crédito especial de Cr$ 1.000.000.00.
para obras na Biblioteca e no Serviço
de Intercâmbio e Cataloqação do
D. A. S. P. (Proj. de Lei numero
379-B-50. da Cámara).
Lido na sessão de 3 1-3-52. Publicado no D.e.N. de 1-4-52. páIJina
2.589. 'I' col.
Despachado em 8-4-52. às Comissões de
onstituição e Justiça e de
Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (9-5-52).
P. L. C. D. 88-52 - Declara de
utilidade pública. o Centro Médico
Cearense. sediado em Fortaleza. Estado
do Ceará - (Projeto de Lei n." I. 389-B
de 195 1 da Câmara).
Lido na sessão de 31-3- 1952 - Pubhcado no D.e.N. de 1-4-1952 - Página 2.589 - 4' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 30-9-1952. com parecer: n" 926-52.
da Comissão de Constituição e Justiça.
contrário.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Rejeitado em 1- 10- 1952.

40P. L. C. D. 89-1952 - Autori:a
o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério da Fazenda. o crédito especial de
Cr$ 79.657.946.00 para completar o
pagamento devido aos municipios pela
cota do impõsto de renda. (Projeto de
Lei n." 988-B-51. da Câm;t;l).
Lido na sessão de 31-3-1952 - Publi ado no D. C. N. de 1-4-1952 - Página 2.589 - 'I' coluna.
Incluido em Ordem do Dia na sessao
de 26-6- 1952. com pareceres: n.· 560-52.
da Comissão de Constituição e Justiçd.
pela constitucionalidade; n." 561-52. da
Comissão de Finanças. favorável.
Aprovado. A sanção.
Lei n. o 1.641. de 14-7-1932 .- Pubhcada no D. O. de 16-7- 1952.
P. L. C. D. 90-52 - Autoriza a
abertura. pelo Ministério da Educaç~o
e Saúde. do crédito especial de ..... .
Cr$ 100.000.00. como contribuição do
Govêrno Federal às despesas com a
construção do monumento a J. J. Seabra. no Estado da Bahia (Projeto
de Lei n.O 1. 534-B-52 d 1 C;'Im3r? I .
Lido na sessão de 1-4-1952 - Publicado no D. e. N. de 2-4-1952 - Pógina 2.623 - 4' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 22-9-1952. com pélreceres favoráveis :
n." 895. da Comissão de Constituição c
Justiça; n." 896. da Comissão de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n." 1.693. de 3-10-1952 - Publicada no D. O. de 9-10-1952.
P. L . C. D. 91-52 - Altera dispusições do Decreto-lei n." 2.865. de 12 de
dezembro de J 940. que dispõe sõbre éI
organização e funcionamento do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estéldo (Projeto de
Lei n.O 1. 545-A-5 1 da Cftlllara) .
Lido na sessi'ío de 1-4- 1952 - PubliGldo no D. e. N. de 2-4-1952 - Pá IJina 2.623 -- 'I' colunC'l.
Despachado em 1/1-4 - 1952 às Comissões de Constituição e Justiça. de Trabalho e de Finanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão de
Finanças (28-8-1952).
P. L. C. D. 92-52 - Projeto de LeI
da Câmara n. O 92. de 1952. que abre ao
Congresso Nacional Senado Federal - . o rédito especial de ....... .
Cr$ 2.506.511.30. para pélgamento de

-

'Jl -

ubsidio ' dos Senadores e gra tifi ação
e diárias aos funcion 5ri os da Sec rt:taria
do Senado, por sessões ex traordinárias
realizadas no exe rcicio de 195 I, e o crédito suplementar de Cr$ 5,620,000,00,
e o especial de Cr 2. 092. 000.00 - Cámara dos Deputado - e gratificação
aos funcionários da Secreta ria da Câma ra correspond ente ao período de convocação extraordinári a de 1952.
Lido na sessão de 15-4- I 952 - Pu blIcado no D. C, N. de 16-'1- 1952.
In luído em Ordem do Día na seSSdO
de 30-'1 - I 952. com pa rec re favoráveis :
n." 357, de 1952 - da Comis ão de
Constituição e Justiça, pela cunstitucíonalidade; n." 35 . de 1952, d a Comis ão
de Finanças.
Incluido em Ordem do D ia em virtud
de dispensa de intersticio requerida p lo
Senador Mozart Lago na sessão de

29-4-1952.

Aprov ado. À anção (30-'1-1952).
Lei n.o 1.59 , de 7-5- 1952 - D . O.

de 7-5-1952.
P. L. C. D . 93-52 - R duz o tempo
do inte rsticio dos juízes substitutos da
Justiça do Distrito F dera l ( Projeto de
Lei n." 1.597-8-52 da Câmara I .
Lido na sessão de 22-'1-1952 - Publtcado no D. C.
. de 23--1 -1952 - Pagina 3.104 - 3' coluna.
Incluido em Ordem do Dia na ess30
dI: 2 -5-1952, com parecer: n." 471-52,
da Comissão de Constituição e JustíÇ,',
contrário (Voto em separado do Senador JoaqUim Pires).
R etirado da Ordem do Dia. a requerimento (n.· 175-52 ) do Sen .Jdor Ismar
de Góes. para audiência da Comis ão
de Finanças.
Lido em 26-6- 1952 o parecer n.O 60752. da Comissão de Finanças, declarando
não ser o a sunto de sua alçada.
Incl uído em Ordem do Dia na sessão
de 27-6-1952, em virtude de dispensa de
inter ti cio e de publicação, requerida
pelo Senador Joaquim Pires (requerimento n." 210-52).
Encerrada a discussão e adiada a vctação por falta de
número.
Adi ada a votação por falta de número
( essão de 30-6-1952) .
Aprovado em 1-7- 1952. À sa nção.
Vetado pelo Presiden te da República.
M antido o veto em 6-8-1952.
P . L . C. D. 9'1-52 - Autoriza o
Poder Executivo a emitir, pelo Mini '-

téri o da Vi ação e O bras Públicas Departa mento dos Correios e T elégrilfos
- sêlo omemorativo do 150." a niversá rio de nascimento do Dl'. JOSé Ma rtin:!
da C ruz Jobim ( Projeto de L'I
n.o 1, 64 -8 -52. da Câmar ) .
Lido na ses ão de 23-'1 -1952 - Publicado no D . C. N. de 2'1 -4- 1952 Página 3.169 - 3' coluna .
Incluido em Ordem do Dia na se são
de 25-8- I 952, com pareceres favoráveL:
n." 766-52. da Comissão de C onstitu ição
e Justiça; n." 767-52, da Comissão de
Fi na nças.
Adi ado em virtude do levantamento
da sessão por motivo do falecimen to do
Governador A gamemnon Maga lhães.
Aprovado em 26- - 1952. À a nção.
Lei n." 1.67 1. de 12-9-1952 - Publicada no D. O. de 18-9-1952.
P. L. C. D. 95-52 Regul a a
promoção d anu dos cadetes da Escola
de Aeronáutica ( Projeto de Lei
n. \' 429-8-51 da Câmara).
Lido na sessãu de 25-4- I 952 - Publicado no D. C. N. de 26-4- 1952 Página 3 .25 - 2" coluna.
Apresentado em 29-4- 952, lequenmento de urgência (13 -52) p lo Senildor Ismar de Goes e O')lltf('l~.
Ap rovado em 2-5-J 952 o requerimento
de urgência.
Em discussão o projeto, é desigpaJo
para emitir parecer pela Comi são de
Constituição e Justiça verba l. o Senador
Ivo d·Aquino. que solicita o prazo regimental de urna hora. Emitem pareceres
favo ráveis o Senador Flávio Guima rães.
p la Comissão de Edu ação e Cul tur e
o Senador Ismar de Goes, peh de Fôrçah Armadas.
Em virtude de questão de ordem levantada pelo Senador Alo ysio dl' Cal'a lho, de idida favoràvelmente pelo pie '
nário. ê interrompida a di cussão a fim
ele ser o projeto d vid a mente instruido
om elementos indispensáveis ao seu
estudo pelo Senado.
F alam, pela ordem, os Senadores Ismar
de Goes. Attilio Vívacqu3, Ferr Iri1 de
ouza e Novaes Filho.
Em 5-5- 1952 o Senador Ivo d'Aquino
emite parece r favoráve l pela Comis ão
de Constituição e Justiça,
São lidas duas emend as de a utori
dos Senadores M ello Via nnd e Moza rt
Lago, sendo a primeira retirada pelo
seu autor ( requerimento n.· 1'16-52 ) e a

•

- ··43 segunda aprovada para constituir pro ·
jeto em separado (requerimento 147-52).
Falam os Senadores Ivo d'Aquino,
Mello Vianna, Mozart Lago, Flavio Cui ·
marães, Ismar de Goes, Altilio Vi\"C1cqu<l,
Magalhães Barata e Aloysio de Crtrvi)'
lho. O Senador Ivo d'Aquino f,l: decl aração de voto.
Aprovado o projeto. Â sanção.
Lei n." 1.601. de 12-5-1952 - Publ!'ada no D. O. de 15-5- 1952.
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P. L. C. D. 96-52 - Dispõe sobre
" inclusão nos orçamentos da Ullüio,
em quatro exercicios -:ol1 :;ec lltivo~ , LI
partir de 1953, da dotação de ....... •
Cr$ 20.000.000.00. para aproveit.tmf')jto
do potencial hidro-elétrico da Cach o~ira
Dourada, no Rio Paranaiba - (ProJell)
de Lei n." 878-47 da Câmara),
Lido na sessão de 25-4-1952 - Publicado no D. C. N. de 26-4-1952 --Página 3.258 - 3" coluna.
Incluido em Ordem do Dia na :!essão
de 15-7-1952, COill pareceres: n." 663-52,
da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade; n:' 664-52, da
Comissão de Finanças, <>ferecendo subs·
titutivo.
Retirado a requerimento do Senador
Euclydes Vieira, para audiência da Co ·
missão de Viação e Obras Públicas.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 25-9-1952, com parecer n:' 923-52,
da Comissão de Viação e Obras Públicas, favorável ao substitutivo da Comissão de Finanças. (Dispensa de intersticio concedida em 23-9-1952, il rI'querimento do Senador Cost~ Pprcir.1l .
Aprovado o substitutivo em 25-9- 1952.
Â Comissão de Redação.
Em 30-9-1952 é aprovado requerimento do Senador Costa Pereira, solicitando dispensa de publicação para a
redação final, que é aprovada.
Â Câma ra dos Deputados.
P. L. C. D. 97 -52 - Estende ao
Grêmio dos Oficiais Administrativos,
Escriturários e Dactilógrafos Federais.
os beneficios da Lei n.O 1.134, de 14 de
junho de 1950. (Projeto de Lei número
1 . 209-B-5 1 da Câmara).
Lido na sessão de 25-4-1952 - Publicado no D. C. N. de 26-4-1952 Página 3.258 - 3" coluna.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 23-6·1952, com parecer contrário da

Comissão de C.mstituição e
n.O 537-52. lido em 16-6-1952.
Rejeitado, em 23-6- 1952.

Justiç.a.

PLCD 98-52 - Dá nova redação aos
artigos 3.", 4." e 5.° da Lei n." 1.338,
de 30 de janeiro d~ 195 1, que assegura
graduação no pôs to imediato aos oficiais
chefes de classes ou cabeças de quadro
das Fôrças Armadas e das Fôrças AuXiliares (Projeto de Lei n." 884-B-51
da Câmara).
Lido na sessão de /5-4-19:2 - Publicado no D. C. N. de 26-4-1952 Página 3.258 - 4' coluna.
Despachado em 6-5-1952 ás Cumissôes de Constituição e Justiç., de fórças Arm adas e de Finanças.
Situação em 15-12-1952: C0missJu de
Finanças (19-52) .
P.L.C.D . 99-52 - Dá nova redação ao art. 3." do Decreto-lei n." 58,
de 10 de dezembro de 1937, que dis.:Jôe
sôbre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações ( Pro . de Lei n." 1. 458-C-51 da Oimara) .
Lido na sessão de 25-4-52.
Publicado no D. C. N. de 26-4-52
Página 3.258 - 4." col.
Despachado em 6-5_1952 às Comissões de Constituição e Justiça de Finanças.
Situação em 15-12-52 : Comissão de
Justiça (6-5-52).
P.L.C.D. 100-52 Altera o artigo 141 e o item II do artigo 134 do
Código CivU Bras ileiro. (Proj. de
Lei n.o 1.186-B-51, da C ãlmilr,l).
Lido na sessão de 28-4-52 - Publicado no D. C. N. de 29-4-52 - Página 3.279 - 2." col.
Em 20-6_52 é lido o parecer n." 5681952, da Com. de Const. e Justiça, pela constitucionalidade do p,rojeto, oferecendo emenda e opinando contra emenda do relator .
Incluido em Ordem do Dia na ses.
são de 27-6-52. En-:errada a discussão
e adiada a votação por falta de n. o .
Aprovado com emenda na sessão de
1-7-52. A' Com. Red ação.
Redação final aprovada em 10_9-52.
A' Câmara.
Lei n.O I. 768, de 18- 12-52, - Publicada no D, O. de 23-12.52.
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PLCD 10 1-52 - Di põe sõbre o
desdobramento dos cur os de Geografia
e Historia nas F aculdades de Filosofia.
(N.o na Câma ra 297-8-50).
Lido na se ão de 29-4-52. Publicado no D. C. N. de 30-':1-52, pág. 3330.
1.' col.
D e pachado em 9-5-52 às Comi ões
de Constituição e Ju tiça. d Educação
e de Finanças.
Situação em J5_12- 1952: Comissão de
Finanças (19-9-52).
P.L.C.D. 102-52 - Modifica a reda ão do artigo 1.° do Decreto-l ei número 3.077 , d 26 d fevereiro de 19':11,
que estabelece a obrigatoriedade de recolhimento ao 8anco do Brasil das consignaçõe em u agamento.
. (Projeto
de Ll'i n" I . ':I36-B-51 da Câmara).
Lido na sessão de 30.1-52. - Publi ado na D. C. N . de 1-5-52. Página 3. 90 - 3." col.
In luido na Ordem do Dia na sessão de _9-52, com pareo:eres: números 796-52. da Com. de Const. e Justiça. pela constitucionalidade: 797-52.
da Com . de Finança, favora\'cl . com
emenda.
Adi ado para 10-9_52. a requerimento do Sen. Mozart Lago.
Encerrada a discussão em 10-9-52 e
adiada a votaçã o por falta de número.
Aprov ado com emenda em 11 -9-52.
A' Com. Red ação.
Em 23-9-52 é lida a redação final.
Ap rovada a redação fin al em 26-9_52.
A' Câmara dos Deputados.
P. L. C. D . 103-52 - Abre ao Min .
das Relações Exteriores. o crédito espe ial de Cr$ 2 . 614. 77, I O. para ate nder às de pe as de transporte aér o de
ma'as diplomáticas entre a Secre taria
de Estado e as mis·ões diolomáticas
brasileiras. no periodo dI' 1945 a 19':19.
(Projeto de Lei n.o 1.0 15_B-50 na
Câmara ) .
Lido na se são de 30-':1-52. - Publicado no D. C. N . de 1-5-52. P ágina 3.390 ." col.
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 11 -8-52. com '. areceres favora.
veis: ns. 726-52. da Com. de Const o
e Justiça: 727-52 da Com . d Fina nça.
Aprovado. A' sanção.

Lei n." 1.662, de 21.8-52 ':ada em D. O. de 25- -52.

Pub i-

P.L .C. D . 104-52 - Modifica o artigo 2.° do D ecreto- lei n.O 9.267. de 29
de maio de 1946, que on idera 'nsalubre a zo na de 8 rra 8 nita, no Estad o de São Pau lo. - ( Projeto de Lei
n.' 752-8 -5 1 na Câma ra) .
Lido na es ão de 5.5-52. Publicado na D . C.N . de 6-5-52. - Página 3. ':195 - 1.' col.
De pachado em 16-5.52 às Comissões
de Constituição e Ju tiça de Tr balho.
de Saúde é de Fina nça .
Situação em 15- 12-52. Comi são de
Justiça ( 16-5.52).
P.L.C.D . 105-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Min . do
Trabal ho. Jnd ustr ia e Comercio. o crédito especial de Cr$ 1.969.650.0 para
atender às despesas com a V Confe_
rencia dos Estados da America. Membros da Org anização Interna iona l do
Trabalho. - P roieto de Lei n.O 1.777B-52 na Câmara ) .
PubliLido na se são de 5-5 -52 .
P ácado no D.C.N. de 6-5-52.
I.
gina 3.495 - 2."
Incluido em Ordem do Di a na sessão de 18-7-52. ':o m ~a r eCE'res: ni·mero 673-52, da Com . de Const. e Jus.
ti ça. pela constitucionalidc de; 674-52.
da Com . de Fi nanças. oferecendo emend a.
Aprovado com emenda . A' Com . de
Redação.
Redação final aprovada e n 2 -9-52.
A' Câmara.
Lei n.O 1.724, de 8-1 1-51.. Publicada no D. O. de 12. 11 -52.
P . L.C . D. 106-52 - Modifica a Lei
n.O 1.365. de 7 de maio de 1951. que
<lutoriza a abe rtura pe'o Mini tério do
Traba lho. I ndustri a e Comércio. de crédito especial para de pesas com as hos,oedarias de imigrantes de Rio Branco.
M a náus, Be'ém. F ortôJeza e Natal. (Projeto de Lei n,v I. 02- B-52, da CJ mara) .
Lido na sessão d 7-5-52. - Publi ado n0 D. C . , de 8-1-52.
Página 3.596 - 2." 01.
Tnc'uido em Ordem do Dia na s ssão
de 10-7-52. com parece res: ns. 646-52.
da Com . de Con titu ição c }ustiç.l. pel.
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constitucionalidilde: 6-17 -5:!. d.. C01:l .
de Finanças.
Encerrada a disc ussão c adiada a votação por fa lta de número.
Aprovado em 11 -7-52 - A ' sanção.
Lei n.O 1. 657 , de 29-7_52.
Publicada no D. O. de 4-8-52.
P.L.C.D . 107-52 - Institui no De .
partamento Naciona' de Industria e Comércio o registro das emprêsas eXI=0rtadoras, cria uma Junta de ConCiliação
e Julg a mento dos dissidios no comé rcio exportador c dá outras providen_
cias. (Projeto de Lei n.O 632-C-51
da Càma ra).
Lido na sessão de 7-5-52. - Publicado no O C N de 8-5-52. - Pá .
gina 3.596 - 3." col.
Despilchac!o em 16-5-52. Às Com issões de Constituição e Justiça, de
Agricultura e de Finanças.
Situação em 15-12-52 : Comissão de
Finanças (22.8-52).
P.L.C.D . 108-52 - Concede a pensão mensal de Cr$ 3 .620,00 à Vera
Vieira Garcia, vi uva do aerõnom o Murilo Geraldo Garcia morto em virtude
de agressão em se rviço, e dá outras
providencias . ( Projeto de Lei nu mero I. 203-B-5C da Cãmar<J \ .
Lido na sessão de 8-5-52. - Pub'icado no D.C.N. de 9-5.52.
Página 3.646 - 4." col.
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 8-7-52, com pareceres: ns. 624_
1952, do Com. de Const. e Justiça pela constitucionalidade: 625-52, da Com.
dc Finanças, favoravel .
Encerrad a a discussão, voltou às Comissões com emencb do 5 "'1 . Melh
Vianna.
P a receres sem a emenda : n.· 1. 118
da Com . de Const. e Just' ça, ,pela
contitucionalidade: n. 1. 119, do C om .
de Finanças, contrário .
Incluido na Ordem do Dia d a sessão
de 29-10-52. Rejeitada a emenda.
Aprovado o projeto. A' sanção.
Lei n.O 1. 726. de 8- 11 -52. Publicada
no D.O. de 12.11-52).

-
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P. L. C . D . 109-52 - Di~põe sõbre a
venda de bilhetes de Loteria. - (Projeto de Lei n. O 625-51 da C:lM,m a) .
Lido n, sessão de 8-5-52 - Publi~ad o no D.C .N . de 95-52. Página 3.647 - 1." col.
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Despachado em 16-5-52 il; Comis ões
de Constituição r Justiç;,. :k r :Jh2.: ..
e de Fina nças .
Situação em 27_11-52: Comissão de
Traba lho (27-11-52).
P . L. C. D . 11 0-52 - Dispõe sõbre a
restituição dos adidonais criados pe~o
art. 3.° da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951 , e fix a a respectiva
bonificação: autoriza a emissão de obri_
gações da Divida Pública Federal: cri a
o Banco N <Jcional do Desenvolvime nto
E conõmi co. abre crédito especial (Cr$
20.000.000,00) e dá outras ç;rovidências. - ( Projeto de Lei n.O I . 664-C-52
d:l Càmar:l).
Lido na sessão de 12-5. 52. - Publicado no D.C.N. de 13-5-52 . - Página 3.756 - L" col.
Em pauta nos di as 20 c 21-5-52 ( recebeu 21 emend as) - Comissões que
se pronunciaram:
C. Justiça - I. D 'Aquino
527-52
27-5-52 Pela consto projeto c
cont. às emendas em pauta. - Lido em
5-6_52 Publicado em 6-6-52
Finanças F. Souza 528-'í2 - 2-6-52
- F av. ao proj. c contrário às emendas e ao substitutivo a present. n<1 Co missão - Lido em 5-6-52 - Publicildo
em 6-6-52 .
Em 2-6-52 é apresentado pelo Senador Ferrcira de Souza requeriment.) (numero 180-52), solicitando urgência para
o projeto .
Em 5-6-52 o Sen. Ferreira de Souza
requer e obtem a retirada d~ seu requerimento de urgência .
Em ordem do dia na sess50 de 6-6-52.
Ini ciada a discussão que é interrompida pelo término da sessão. Oradorcs:
Al ber to Pasqua lini, Attilio ViV;:Cquil e
Domingos Velasco. São liJ,lS l' apoiildas 4 em ~ndas .
Encerradil a discussão l'm 9-n-52 o
projeto vo lta às Comissões com as emendas apresentadas.
C omissõcs que se pronunciaram: - C.
Justiça I . d 'Aquino - 531 -52 - 9-6 ·52
- Pela const. do substi. e das eme ndas 22 a 25 cf. na fase dc discussão
mas opinando qto. ao mérito pela re jeição Lido em 10-6-5">. PuuliGldo
em 11-6-52 .
Finança:;. F. Souza - 'i3:!-52 -- la
d~ junhc, de 1952 contrá rio às emendas - Lido em 10-6-52 - Publicado
em 11-6-52.
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In luído em Ordem do Di:! na srssã0
de 13-6-52. P elo S r. Alfredo N eves é
apresentado o requerimento n." 192-52.
solicitaodo a votaç ão d as em~ nd as em
globo. com exceção do substitutivo a presentRdo na C om. de F ina. ç;j~. Depois
de fa la rem os rs. Alencastro Guimarãe • Alberto Pasqualini e Alfredo Neves. é retira do por és te último o requerimento d~ sua autoria.
E ' ap rovado o requerimento n. o 194
de 1952, do Sr. Alberto P a qualioi solicitando sej a votado em globo o ubstitu ti o quc Rp rcsentou na Com. de Fina nças. O _pois de fa larem os Srs. Ismar de Goes. Al encastro Gl1immã e5.
At tilio Viva qua. Gomes de Oliveira e
Ferreira de Souza. é rcjeitLlcb o sl'bs ti tutivo.
E' rejeit adn a emenda n." 22. P a ra
encaminhar a vota ção da emenda n. ° I
J,wfal am o. Srs. Ismar dc Gce~ c
ca tro Guimarã e . Interrompida a vota~
ção pe lo término da c são .
a sessão de 16-6-52 (cc Jlt. da Vütaçdo) fal a m os Srs. Ismwr de Goes.
F erreira de Souza e Al enca tI'O Guimarães. srndo rejeita da a emend a n. O· 1.
ricilm pre judicadas ,,~ de ns. 2. 3. -l. 6.
7. ,10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 e
19. ão reieitados as de ns. 23. 24. I •
20. 21 e 25. Depoi~ de blar o Sr. F r~
r eir:, dc SOUZ:l . . S i' . A ailie> Viv:lcqua
retira o requel'imento de 51111 a U(Qrla
(n," 196-52) . ?m que solicitava destaqu e
do art. 5.". E ' aprovado o requerimz nto
n· 197-52. do Sr. Attilio Vivacqll so li ~
citando c'estaqu do inci' o ' lI 00 a rti ge:> I I . Em votação. é man tirla a parte
de tacad a.
Aprovado Co projeto. que \',11 à Silnçac' .
F az 01 dcclarilção de voto os Senhores Alb: rto P:lsqua li li e Ivo d"Aquino.
Lei n." 1 .628. de 20-6-5 Diário
Oficial de 20-6-52 .

P. L. C. D. 111 -52 -

C ncedc licença às en tid ndes sindicais b rasil eiras d e
2.° e 3." gl'<:1us. para que se filiem à
C onfed eração Ioternrlcional d as Organizações Sindica is Liv r ~ s. Projeto
dc Lei n.· I . 868-A-5 da C .imar;1
Lido na se são d _J-5-52 - Publicado no DCN . de 21-5-52 P ág in a
4 . I 9 - 4" cal.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 7-7-52. com par ece es: 0.° é 8-52. d a

Com . de C on t. e Justiça . pela onstitllciooa lid ade; 609-52. da Com. de Finanças. favorável.
Aprovado. A sanção .
Diário
Lei n. O 1.646. d~ 16-7-52 Oficial d e 2 1-7-52.

P. L. C . D. 112-52 -

Dispõe sõbre a
prestação de exames em 2." época, por
a lunos dependentes e cond ici onalmente
matricualdos em série uperior. (Projeto da Lei n. " 1 .7 5-A-52 na Cãmil ra) .
Lido oa sessão de 26-5-52 Publicado no DC
de 27-5-52 P á gina
4.356 - 2.· cal.
Em lO-I 1-52 é aprovado o req. número 385. do Sr .
rancisco Gallotti.
pedindo dispensa de intersticio a fim de
que a maté ria figure na Ordem do Oia
da sessão segui nte .
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 11 - 11 ~52 , com pareceres favoráveis:
11.° 1.227. d a Com. de Con t. e Justiça; I. 228. da Com. de Ed. e Cultura.
fav .• com emenda de reda.:;;]:).
Reti rad o dêl Ordem do Dia pClra andiência da Com . de Const. e Justiça .
Farecer da Com. dl" Con ts . e Justiça
sõbre a e menda d a Com. de Educação,
c.onsiderando-a emenda de sub~td nci <l ~
propondo a sua rejeição. R ,~btad;) pelo
Sr. Joaquim Pires em 20-11-52.
Lido em 21 - 11-52. - Publicado em
22-1 I-52.
Projeto incluído na Ordem do Dia
da ! são de 27-11-52.
Aprovado com emcnd . A Com . Red ação (p' a C. Dep.)
Adiada a discurssão da redação final.
que volta à C m. Red ação em vista de
rerlamação do ,'. Alo sio de Co!r , ihn.
Em 9-12-52 é lido ofi ia do Pres. da
Com . de Redação de Leis o ferecendo
novo texto da red ação fin 3l da rmcnda

P .L. C.D. 1i -52 -

Autori:a o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Vi;Jção e Obra Pú hli cas. o crédito
especia l de Cr 5 .083.470,00, pilra pagamento de s"Ilá rio-famili:l. P rojeto
de Le i, n" I. 542-B-51 d;J C ã l11c1ril) .
Lido na se •• ão d e 26-5-52 - Publicado no DCN. de 27-5-52 Página
4. 56 - 1: c 1.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de J 7_° _'i2. com p"lrcczres ' fa voráveis:
n.O 19-52. d il Com. de Con t. e Justiça; 850 52. da Com. de Fina nça, .
Aprovado - A sanção

-

-- .w _.
Lei n." I. 691. d~ 3-10-52 cado no O. O. 9-10-52.

Publi-

P.L.C.O. 114-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Viação e Obra:: Públi:as o) cl'ztbto
especial de (;r$ 1.563.337.10. para pugamE:'nto de parte restante da despesa
realizada pelo Departamento dos Correios e Telégrafos com a aq uisi ção d?
carros-correio. (Projeto de Lei número I. 653-B-52 na Cãmara) .
Lido na sessão de 26-5-52 - Publicado no DCN . de 27-5-52 Página
4.356 - 3.' col.
Incluido em Ordem do Dia na sessào
dE:' 21-8-52. com pareCE:'res favoráveis:
n. " 757-52. di! Com. de Const. e Justiça: 758-52 na Com. d? Finanças .
Aprovado. A sanção.
Lei n.o 1.666. de 1-9-52 - Publicado no O. O. 5-9-52.

P.L.C.O. 117-52 -

Autorizd o Poder Executivo a abrir pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas. o crédito especial de Cr$ 40.000.000.00 para
a concl11são das obras de ligação I taJai - Blumenau. da Estrada de Ferro
S anta Catarina. - (Projeto de Lei nú mero 1.670-8-52 na Câmara).
Lido na sesso de 27-5-5 2 Pubh·
cado no DCN. de 28-5 -52 - Páninu
4 . '428 - 2.' col.
Inclsido em Ord!m do Dia na sessão
de 9-7-52. com pareceres: n." 639-52. da
Com. de Const. e Justiça. pela constitucionalidade; 640-52. da Com. de Vi<lção e Obras Públicas. favorável; 64 1.52,
da Com. de Finanças. favorável.
Encerrada a di cussão e adiada a votaçã,· por falta de número .
Aprovado em 10-7-52 - A sanção.
Lei n." 1.673. de 16-7-52
Publicado no D. O . 17-7-52 .

P.L.C.O. 115-52 -

Denomina " Ponte Presidente Eurico Dutra" a ponte
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
sõbre o rio Paraguai. no Estado de
Mato Grosso. (Projeto de Lei númere. 1.483-8-51 ni! Clâmar'll.
Lido na sessão de 26-5-52 - Publicad('l no DCN. de 28-5-52 - Págilla
4.356 - 3.' col.
D~spachado em 2-6-52 às C omissões
d~ Constituição e Justiça e de Viação.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Viação (5-12-52).

P.L.C.O . 116 ·52 -

Autoriza o P ode\' Executivo a colaborar na construção do campo de pouso e edifício do
Aeroporto da cidade e Pa lmeira dos In dios. Estado de Al agoas. (Projeto
de Lei n" 515-C-51 na Câmara).
Lido na sessão de 26-5-52 - Publ!cado no DCN. d? 27-5-52 - Página
4.356 - 4.' col.
R ecebeu 2 emendas perante a ComIssão de Justiça.
Incluid o na Ordem do Dia da sessão
de li - li -52 . com pareceres: n.· 1.197-52.
da Com. de Const. e Justiça pela const.
do projeto e das emendi!s: 1 .198-52.
da Com. F. Armadas. fav. ao proj. ~
às emendas; 1. 199-52. di! Com. de Finançc.-s. fav. à emenda n." 2.
Aprovad a a emenda n." 2. Prejudicados os arts. 1° e 2° do projeto e a
emenda n" I . A Com . Redação.
R?dação final aprovada em 24- 11-52
(('xtr. ). A C . Deputudo~.

P. L. C. D.-118-52 AutorizJ o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério do Trabalho. Indústri a e Comércio.
o crédito especial de Cr$ ........ . .
200.000.000,00 à Fundação da Casa
Popular . (Projeto de Lei número
I .767 -A-52). na Câmara.
Lido na sessão de 27-5-52 - Publicado no O . C. N. de 28-5-52 - P ág.
4.428-3' col.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 11-8-52. com parec.eres favoráveis;
n.O 648-52, da Com. Const. e Justiça ;
n.· 649-52. da
Com. de Fina nças:
n." 722-52. da Com. de Trabalho e
Prev. Social.
Retirado em virtude de requerimento
de adiamento do Sen. João Vi' asboas
(21 do corrente).
Encerrada a discussão, o proj.eto voltou às Comissões em virtude de emenda do Sen. João Vilasboas 21-8
de 1952.
Incluída na Ordem do Dia da sessão
de 11 -9-52. com pareceres: n." 846-52.
da Com. Const. J ust.. propondo destaque da emenda para constituir proj.
em separado: n.O 847-52, di! Com. de
Trabalho. ídem; n.O 848-52. da Com.
de Finanças. idem.
Destacada a emenda para constituir
projeto em separado. Aprovado o projeto. A Sanção.
Lei n.· 1.672. 18-9-52 Publicild a
no O. O. de 20-9-52 .

•

-

P.L .C.D .-119-52 Concede isenção de impostos e taxas aduaneiras para
um altar de mármor.e e 3 imagens de 'tinadas respectivamente à Igreja
do
Seminário Cristo-Rei de Ca maragibe e
ao Colég io São oJsé do Recife, Estado de P ernambuco. (Proj eto de
Lei nO 1. 606-B-51 da Càmara) .
PuLido na sessão de 28-5-52 blicado no D. C. N. de 29-5-52 - P ágina 4 . 489 - 4' col.
Incluido em Ord em do Dia na sessão
de 5-9-52, om p a rece res: n.· 81 1-52,
da Comissão de Consto e lustiça pela
constitucionalidade; n.· 812-52, da Comis ão de Finanças, favorável, com
emenda que oferece.
Apro vado com emenda. A Com. Redação.
Redação fin a l aprovada na sessão de
26-9-52. A Câmara dos Deputados .

47-

Encerrada a discussão c adi ad.l 11
votação por falta de número.
Aprovado na se ão de 29-7-52. À
Com . de Redação .
A anção em 3 J -7 -52.
Lei n.O 1 .658, de 4-8-52 P ub!icado no D. O. de 8- -52.
P . L . C . D. -122-52 - Conced e i enção de tributos pa ra materiais importados pela Sociedade Brasileira de Eletri idndc- Sicmen~ Schukertwe:k ' . (Projeto de Lei n.O 1. 309-B-51 na Câma ra) .
Lido na sessão de 4-6-52 - P ublicado no D.C.N. de 5-6-52 P ág ina
4.774 - 2' col.
Despachado em 13-6-52 às Comissões
de Constituição e Just iça o de Finanças .
ituação em 15- 12-52: Comissão d~
F ina nças ( 17-7-52).

P.L . C. D . - 120-52 - Autoriza o P oder Executivo a abrir pelo Min . da
Vi ação e O bras Públicas os ,créditos
especiais de Cr$ 4.000 . 000,00 e Cr$ ..
3 .000.000,00, p ara contratar respectivamente os estudos do aproveitamento
do potencial hidráulico do Sa! to C apivara no rio P aranapanema e do 'Estreito do rio Uru guai da Cachoeira da
Fumaça e de outros desniveis do rio
I tabapoana. (P roj eto de Lei numero
125-C-51 na Câmara).
Lido na sessão de 28-5-52 Publicado no D. C. N. de 29-5-52 _
P ág. 4.489 - 4'0 col.
Despachado em 9-6-52 às Comissões
de Constituição e Justiça, de Vi ação e
de Finanças .
Situação em 15- 12-52, Comissão de
Finanças (2 1-8-52).

P . L.C.D .-123-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciá rio - Trib un al da Justiça do D . F.
-o crédito suplementar de Cr$ . ...
1. 615.950,00 em refôrço da Verba 1 P essoa l, Tribu nal de Justiça. do A nexo
26 do Orçame nto vigente. (Projeto
de Lei n.· I . 952-A-52 na Câma ra).
Lido na essão de 4-6-52 - Publicado no D. C . N. de 5-6-52 - P ágina
4 .774 - 3' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 8- 10-52, com parec res favoráveis :
N.· 998-52, da Com. de Const . e Justi ça: N.o 999-52, da Com . de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n.O 1. 7.1O-B, de 27-10-52 .- Publicada no D . O. de 4- 11 -52.

P.L.C.D. - 121 -52 - Dá nova organização administra tiva ao Ministério d"
M arinh a (P rojeto de Lei número
1 . 760-C-52 na Câ mara) .
Lido na sessão de 28-5-52 - Publicado no D. C . N. de 29-5-52 Página 4.490 - l' col.
Incluido em Ord em do D ia ua Jessão
de 28-7-52, em virtud e de di spensa da
interstício concedida em 25-7-52, com
pa receres: n.· 704-52, da Com. de
Consto e Justiça, pela constitu ciúna!idade; n.· 705-52, da Com. de Fôrças
Armadas, favori.vel; n. O 706-52, da
Com. de Fina nças, favorável.

P.L.C.D. - 124-52 - Autoriza o Poder Execu tivo a ab rir, ao Poder J udiciário - S uperior Tribunal Mili ta r o
crédito suplementar de Cr$ 109. 900,00,
em re fô rço de dotações do Orçamenb
de 1952, e o especial de Cr$ . . ... .
317.448 ,60, para pag a mento de despesas relativas aos exe rcícios de 1949,
1950 e 1951 ( Projeto de Lei número 1 .759-8'-52 na Câmara) .
Lido na sesão de 4-6-52 - Publicado
no D. C. N. de 5-6-52 - P ág . 4. 774
- 3' col.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 19-9-52, com pareceres: n.O 8 O-52,
da Com. de Consto e Justiça, pela cons-

-- 43titucionalidade: n.O 88 1-52. da Com. de
Finanças. oferecendo emenda.
.
Aprovado COlT' emenda. _ Comis<ão
de: Redação.
R edação final aprovada .e m 2-10-52.
Â Câmara dos Deputados.
PLCD- 125-52 M odifica o artigo
473 e seu parágrafo único do Decretolei n" 5.452. de 1.0 de maio de 1943.
(Consolidação das Leis do Trabalho)
( Projeto de Lei n." 583-8-51 na
Câmara) .
Lido na sessão de 4-6-52 - Publicado no D. C. N. de 5-6-52 - Páoi•
na 4.774 4' col .
Despachado em 13-6-52 às Comissões
de Constituição e Justiça. do Trabalho
e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Traba lh o e Previdência Social (4-8-52).
•

PLCD-126-52 Autoriza o Poder
Execu ti vo a abrir. pelo Ministério da
Justiça e Negócios Interiores. o crédito
especial de Cr$ 480.000,00. para pagamento de pensão especial aos veteranos
da Revolução Acreana (Projeto de
Lei n.O 430-8-50 na Câmara).
Lido na sessão de 4-6-52 Publicado no D. C. N. de 5-6-52 Pégina 4.775 - I' col.
Incluido na Ordem do D ia da sessão
de 9-9-52. com pareceres favoráveis:
n." 834-52. da Com. Consto e Justiça:
n." 835-52. da Com. Finanças.
Aprovado. Â Sanção.
LC'; n.Q 1.679. 1- 10-52 _ . Publ i'-<l,h
no D.O. 7-10-52.
PLCD- 127-52 Auotriza O Pod{'r
Executivo a abrir pelo Ministério do
Trabalho. Indústria e Comércio. o crpdito especial de Cr$ 220.070.00. para
pagamento de despesas com ajuda de
custo e passagens do pesoal dos Escritórios e Agências de Propaganda no
Exterior (Projeto de Lei número
1 .489-8 -51 na Câmara).
Lido na sessão de 4-6-52 - Publicado no D. C. N. de 5-6-52 - Página
4.775 - I ' col.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 11-8-52. com pareceres favoráveis:
n.O 720-52, da Com. de Const. e Justiça; n.o 721-52. da Com. de Finanças.
Aprovado. Â sanção.
Lei n.o 1.660. de 19-8-52. Publicada
no D.O. de 21-8-52.

P. L. C. D. 128-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério
da Educação e Saúde. o crédito especial
de Cr$ 500.000.00, destinado a auxi liar
a Prefeitura Municipal de Mato Grosso
na reconstrução e conservação dos edifíci os do Palácio dos Capitães-Generais
e da Igrej a d a Santissima Trindade e
dá outras providências (Projeto de
Lei n." 1 . 554-8-52 na Câmar<l).
Lido na sessão de 4-6-1952 Publicado no D. C. N. de 5-6-1952 Página 4.775 - 2' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 13-10- 1952. com pareceres : n." I. O17 .
da Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade: n." 1.018. da
Comissão de Finanças. favorável, com
as emendas que oferece.
Encerrada a discussão e adiada a
votação por blta de n úmero.
Em 14- 10- 1952 é <1diada a votaç30
por falt<1 de numero .
Aprovado com emendas em 15- 10-52.
Â Comissão de Redação.
Redação final aprovada em 31-10-52.
Â Câmara dos Deputado~.
P. L. C. D. 129-52 - Autoriza o
P.oder Executivo <1 abri r <10 Poder Judiciário - Tribunal Federal de Recursos
- o crédito especial de Cr$ 3. 150,00.
para refõrço de pagamento do saláriofamília - (Proj eto de Lei n." I .757-8-52
rta Câmara) .
Lido na sessão de 5-6-1952 - Publicado no D. C. N. de 6-6-1952 - PiIglna 4.901 - 4' coluna.
In cluido em Ordem do Dia na sessJo
de 11-8-1952. com pareceres favorávt!ls:
n." 730-52, d<1 Comissão de Constituição
e Justiça: n." 731-52. da Comissâo de
Fin<1nças.
Aprovado. Â sanç30.
Lei n." 1.664. de 27-8-1952 - Publ!·
cLlda no D. O . de 30-8-1952.
P. L. C. D. 130-52 .- Autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo MinistérIO
da Educação c S<1úde. o crédito especial
de Cr$ 100.000 .000,00. destinado ao
combate do câncer em todo o paIs. -( PL-18-8-51) .
Lido em 11-6- 1952 Publicado no
D. C. N. de 12 -6- 1952 - Página 5. 1'li'
- 3' coluna.
Despachado em 23-6-1952 às C om ISsões de Justiça. de Saúde e de Finança3.
S ituação em 15- 12- 1952: Comissão de
Finanças (24-10-1952).
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P. L. C . D. 131 -52 - Autoriza o
Poder Executivo a abri r pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
- o crédito especial de Cr$ 24. OOO.Oü.
para ocorre r às desp esas com o pa gamento de auxílio para funeral (Projeto
de Lei n.· 1.563-B-52 - na Câma ra).
Lido em 11 -6- 1952 - Publicado no
D. C. N. de 12-6- 1952 Pág i:1a
5.1 97 - 'I' coluna.
Incluído em Ordem do Dia na sessao
de 5-9- 1952. com pareceres favoráveis:
n.· 828-52. da Comissão de Constituição
e Justiça ; n.· 829-52. de Comissão de
Finanças.
Aprovado. A sançao.
Lei n.· 1.673. de 18-9- 1952 - P ublicada no D. O. de 20-9- 195Z.
P. L . C. D. 132-52 - Revog "
D creto-Iei n.· 5.784 . de 30-8-1943 . qu e
nexou a Estrada de Ferro Maricá à
Estrada de Ferro Central do Brasil Pr,·1 . O 1-B-1950 aa Cãma ra.
Lido em 11 -6-1952 - Publicado no
D. C. N. de 12-6- 1952 Págian
5. 197 - 'I' colu na.
Despachado em 23-6-1952 às Coml'são de Justiça. de Viação e de Finanç as.
P. L. C . D. 133-52 - Autoriza n
Poder Executivo a ins talar um aa gên ia
telegráfica no município de Ipameri.
Estado de Goiás. uma agê ncia postaltcleÇl rMica em I vorá. distrito de Júlio
de C stilho. uma a ência-telegráfica em
N ova Esperança. município de Jag ua ri
e uma agê ncia-postal em Arambaré. C amaquaa . no Estado do Rio Grande do
Sul - Projeto de Lei n.· 671-C51 na
Câma ra.
Lido eru 11-6-52 Publicado nú
D . C. N . de 12-6-1952 Págin ..
5. 193 - l' coluna.
Despachado em 23-6- 1952 às Comissões de Justiça. de Viação e de Fina n as.
Si tuação em 15- 12-1952: Comissão <11'
F ina nças (21-10-1952).
P. L. C . D . 134-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abri r. pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas. o crédito
especial de Cr$ 25.000.000.00 para
a tende r às des pesas que mencioaa (Projeto de Lei n." I. 736-B-52 na Cãma ra) - (Exec ução de obras de reg ula rização de rto~ e derivação de suas
águ4lS. relacionadas com o plano de ele-

trificação do Estado do Rio Gra nde do
Su l) .
Publicado no D. C. N. de 12-6-52
- Pág ina 5.198 - 2' colun').
Incluido na O~dem do Dia da sessuo
de 25-9- 1952. com pareceres favoráv eis:
n.· 914-52. da Comissão de Constituição
e Justiça; a. ' 915-52. d Comissão de
Viação e Obra Públicas. '1 .' 916-5:L da
Comissão de Fina nças.
Aprovado. A sanção.
Lei n.' 1 .696. de 7- 10-1952 - Pu ..
blicada no D. O. de 11 -10-1952.
P. L. C. D. 135-52 - Dá aova
redação à letra b do § 2.' do art. 31
do Decreto-lei n.' 1.1 90. de 4 de abril
de 1939. modificado pelo Dec reto-lei
:1." 8.1 95. de 20 de no embro de 1945.
( Professõres)
(PL- I . 006-B-5 I na
Cãmara) .
Publicado no D. C. N. de 14-6-1952
- Página 5.264 - 'I' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 28-11-1952 . co m pa receres favoráve is:
n." 1. 280. da Comissão de ConStituição
c Justi ça; n.' 1.281. da Comissão de
Educação e Cultura.
Retirado em vi rtude de req uerimento
de adiantamento. pa ra I.' de de zembro.
do Senador AlOYSio de Carvalho.
Aprovado em 2-12- 1952. A sançfio.
Lei n.· 1.759. de 12-1 2- 195L
P ublicada no D. O. de 16- 12- 1952.
P. L. C . D. 136-52 - Autor iza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas. o crédit
especial de Cr
1.000.000.00. pa ra
socorrer as populações sacrificadas pel"
a rrom bamento do açude público
cidad de Triunfo. Estado de Pernambuco
- ( PL- I . 876-B-52 na Cãmara).
P ublic do no D. C . N. de 17-6- 1952
- Págin 5.343 - 4' coluna.
Despachado em 24-6- 1952 às Comisões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12- 1952 : Comissão de
Finanças (17-7- 1952).

r.

L . C . D . 137-52 ' - Cri:l uma
estação de Viticultura no municipi,) de
Garanhuns. Estado de Pern::tmbuc.:> (PL-605-B-51 na Câmara).
Publicado no D. C . N. de 18-6-1952
- Página 5 . 412 - 3' coluna .
Despachad o em 2'1-6-1952 às Comissões de Justiça. de Agricultura e de
Finan <15.

•
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c·,.. 15- 1: 1::ú: C-:::--;:'0 dt'
Agriculturil (28-7- 1952 ) .
PCCD 138-52 - Conc.ede licença à
Associação Nacional de Odontologistas para que se filie à Federação Dentária Internacional e à Associação Dentário Americana. - PL-1. 955-A-52 na
Câmara) .
Lido na sessão de 17-6-52 - Publicado no D.C.N. de 18-6-52 - pá·
gina 5.4 12 - 4' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 10-9-52. com pareceres favoráveís:
n." 823-52. da Com. de Const. e Justiça; n." 824-52. da Com. de Ed. e
Cultura. com emenda.
Retirado da Ordem do Dia para au·
diência da Com. de Relações Exterio·
res. por iniciativa da Mesa.
PCCO 139-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir. p.elo Min. da Edu.
cação e Saúde, o crédito especial de
Cr$ 500.000.00 como auxílio à reconstrução e reparos da Catedral de Belém.
Estado do Pará. (Emenda substi
tutiva da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado n.O 29-50).
Projeto de Lei n.O 1.198-C-50 na
Câmara.
Publicado no D. C. N. de 19-6-52 Pág. 5.481 3' coluna.
Despachado em 18-6-52 às Comissões
de Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justi ça ( 18-6-52) .
PCCD 140-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir. ao Tribunal de Contas. o crédito especial de Cr$ .... .
4 I .216.60. para pagamento de di[erenças de vencimentos de salários-familia.
de auxílios-funeral e de outras vantagens devidas a servidores daquele Tribunal c a seus beneficiários . (PL
1 .599-B-52 na Câmara).
Lido na s.essão de 24-6-52 - Publicado no D . C. N. de 25-6-52 - Página
5.747 - I' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 23 -9-52. com pareceres favoráveis:
n.O 899-52. da Com. de Consto e Justiça. com em. de redação; n." 900-52.
da Com. de Finanças.
Aprovado c/ emenda de Red ação. A
Com. de Red ação.
Redação final aprovada em 2-10-52 .
A Câmara.

PCCO 141-52 Dispõe sôbre o
("sto do ensino sec 1Indá rio r parti clIbr
(Lei Orgânica do Ensino Secundário)
( PL n." 1.851-0-52 na Câmara).
Publicado no D. C. N. de 25-6-52 Pág. 5.748 -- I' col.
Despachado em 8-7-52 às Comissões
de Justiça c de Finanças.
Situação em 15- I 2-52: Comissão de
Justiça (8-7-52).
PCCO 142-52 - Abre ao Congres.
so Nacional - Senado Federal - o
crédito especial de Cr$ 1. 188. OOO.OC
para pagamento de ajuda de custo aos
Senadores pela convocação extraordinária do Congresso Nacional. no periodo dc 16 de dezembro de 1950 , 31
de janeiro de 1951.
Pub'icado no D. C. N. de 26-6-52
pág. 5 . 809 - 3' col.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 22-8-52. com pareceres favorávei~'
n.O 955-52, da Com. de Const. e Justiça; n." 956-52. da Com. de Finanças .
Encerrada a discussão e adiada avo·
tação por falta de número.
Em 25-8-52. em virtude do falecimento do Gov. Agamenon Magalhães
foi levantada a sessão. ficando adiada
a votação do projeto.
Aprovado em 26-8-52. A sanção.
Lei n." 1. 670. 5-9-52
Publicada
no D.O. de 10-9-52.
PCCO 143-52 Torna extensivas
a capitães médicos e oficiais subalternos médicos da Reserva de 2' classe do
Exército bem como aos de Exército de
2' linha convocados no decorrer da
última guerra. as disposições constantes do art. 6." da Lei n." 1. 125. de 7
de junho de 1950 (Projeto de Lei
637-B-51 na Câmara).
Publicado no D.C.N. dc 4-7-52 pág. 6.217 - 2' col.
Despachado em I 1-7-52 .\s Comi$'
sões de Justiça. de Fôrças Arr:1 adas. de
Saúde e de Finanças.
Situação .em 15-12-52: Comissão de
Finanças (14-11-52).
PCCD 144-52 Concede pensão
mensal. vitalícia de Cr$ 700,00. à viúva
Aracy de Montreuil Martins Santos (Projeto de Lei 908-C-51 na Câmara).
Lido em 3-i-52 Publicado no
D.C.N. de 4-7-52 - Pág. 6.217 3' col.
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Despachado em 11-7-52 às Comissões
de Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Justi ça (11-7-52).

peCD 145-52 - Autoriza o Govêrno
F.ederal a proceder aos ~studos para
abertura de um canal de pon te de partilha na Serra de Agu a p ~ í, entre os
rios Ja uru e Guaporé, ligando as bdcias hidrográfi cas do Prata e do Am'!zonas (Projeto de Lei 857 -B-51 na
Câmara) .
Lido em 3-7-52 Public.ado no
D.e.N. de 4-7-52 - Pá(J. 6.217
3' cal.
Despachado em 11 -7-52 às Comissões de Justiça de Viação, de Agricultura e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Agricultura (22-10-52).
PCCD H6-52 utoriza o Poder
Exe utivo a abrir, pelo Ministério (as
Rel ações Exteriores, o crédito especial
de Cr$ 700.000,00, para as de~~esas
de~orrentes da participação do Brasil
na exposição re.ros pec tivd ~ ôbr~ rI vida
de Santos Dumont. organ';:ad.l C.;1
Pari s pelo
ovê rno da F n nç.l ( Projeto de Lei n ." 2.019-0-52 In Ci mar:.:) .
( Projete. de Lei 57 -B-50 11' Cilrna r;, \ .
P ub licado !la
Lido em 7- 7-52 D.C.N. de 8-7-52 - Pág. 6.304 I ' cal.
Incluído na Ordem do Dia da !:essão
de 23-9-52, com parecer s favorá veis:
n.O 897-52, da Com. Cle Coust. e Justiça ; n.o 89 -52, da Com. de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n.O 1 . 692. 3- 10-52 _. P ublicado
no D.O. d e 9- 10-52.
PCCD 147-52 Concede pensão
especia l de Cr$ 3.000,00, a RairT'u ndo
P essoa de Siqueira Campo' e sua espõsa Ca rlota de Siqueira Campos (Proj eto de Lei 528-11-50 da Câmara ( .
Lido em 7-7-52 Publicado no
D.e.N. de 8-7-52 - Pág. 6.304 2' cal.
Despachado em 18-7-52 às Comissõ.~ s
de lustiça e de Finanças .
Situa ção em 15- 12-52 : Comissão de
Fina nças (8-8-52).
pr CD 14 -57
Conc de o P! ~ Ill:
de Cr$ 100 . 000,00 ao agrõnom o G re-

gano Bondar ( PL-796-B-50 na Camara} .
Pu bli cado ' !Cl'
Lido em 7-7-52 D.C.N. de 8r7-52 - Pág. 6 .304
2' cal.
Dpspachad c eln 13-/-52 ;< CoP'; ' SC~S
de Justiça. de Educação e de Finanças.
Situação em J5- 12-52: Comis ão deFinanças (23-9-52).
PLCD 149-52 - Au tcr;::a Lo P. , dl'~
Executivo a doa r imóvel ao E stado do
Rio Gra nd e do Norte pa ra ;nst<:l laç50
de escolas superiores (PL- 198-B-51
na Câmara)-.
Lido em 7-7-52 Pu blicacto no'
D.e.N. de 8-7-52 - P ág. 6.3:>4
3' cal.
Despac hado em 18-7-52 às Com i ~sõ es'
de Justiça de Educação e de F inanças.
ituação em 19-9-52: Comissão de'
Finanças ( 19-9-52)' .
P LCD 150-52 Autoriz.1 ü PLd~r
Executivo a abrir ao Poder Jud i i?ori o>
o crédito especial de Cr$ I I .100.CO,
pa ra a tend er ao pa gamento de .i e~pcsas.
na Justiça do Trabalho, I ' R ZQião -(PL- I . 992-A-52 - Publicado no n.c.1IJ.
de 9-7-52 na Câma ra ).
Pág. 6 .363 - 3' cal.
Incluído na Ordem do Dia da sessáo·
de 9-9-52. com pa receres favorá veis:
n." 826-52. da Com . de Const. Justiça; n.O 827-52. da Com. de Finanç'd S.
Aprovado. A sanção.
Lei n.· 1.681 . 1-10-52 - Publicada
no D.O. de 7- 10-52 ( Pro m \ .
PLCD 151 -52
AI, t'"lri:a o r cr
Executivo a abrir. ao Tribunal de Contas. o créd ito especi al de Cr$ .. . . . .
17 . 54.60, pa ra ocorrer ao pagamen to'
de v encimentos. salá ri os e salá rios-famí lia, rel a tivos a 1951 ( PL 1. 969A-52 na Câma ra) .
Pág .
Lido na sessão de 8-7-52 6.363 - 3" cal.
Publicado no D C N
de 9-725- .
Lido na sessão de 8-7-52 - Publicado no D . C . N. de 9-7-52 - P ágina'
6. 363 - 3' coTo
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 11 -9-52, com pareceres favoráveis :
n.O 842-52, da Com. de Con t. e Jus-

-- 52 tiça; n.n 843-52. da Com. de Fina nças.
Aprovado. A sanção.
Lei n." 1. 682, 1-10-52 - Public<:d3
no D. a. de 7-10-52. (Prom . ) .
PLCD 152-52 Decla ra dc urdl dade pública o Instituto Genealógico
da Bahia ( PL n.O I. '137 -8-5 I na
Câmara) .
Publicado no D.e .N. de 11-7-52
- pág. 6.471 - 2' col o
Incluido na Ordem do Dia d" sessão
de 30-9-52, com parecer: n." 924-52. da
Com. de Consto e Justiça. contrário.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
R ejeitado em 1-10-52

-

PLCD 153-52 - P rorroc.1 ate 31 de
dezembro de 1952 as dis p05IÇÓ':S ' !ol
Lei n." 641. de 27-2-49. com as mod ificações introduzidas p.ela Lei n: ' 1. 243.
de 25-11-52 (PL 1.447-C-51 na
Câmara) .
Lido em 11-7-52.
Publicado no D.e.N. de i2·7-S2
- P z.g. 6.540 - 2' coL
Incluido na Ordem do Dia dó sessão
de 17-9-52. co m pareceres favoráveis:
0.° 858-52. da Com. de Const . e Justiça; n.n 859-52. da Com. de Finanças.
Aprovado. A sa nç ão.
Lei n." 1.685. 2-10-52
Pub'icad,l
no D.a. de 7-10-52.
PLCD 154-52 - Institui. no Ministério da Educação e Saúde. o Prêmio Nacional de Literatura. o Prêmio r-.T"cional de Ciência e o Prêmio N acional de
Arte (PL 1.009-8-51 na Cãmara).
Lido em 15-7-52 Public3do no
D.e.N. de 16-7-52 - Pág. 6.692 3' cal.
Despac hado em 23-7-52 às Comissões
de Justiç a. Educação e Finança.;.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (6-10-52).
PLCD 155-52 Concede pensão
especial de Cr$ 2.000,00 mensais a
Laura Lins Arcove rd e, viúva do eng enheiro Leonardo de Siqueira B'arbo~a
Arcove rd e ( PL 904-8-51 na Càmara) ,
Lido em 15-7-52 Public3do no
D, C.N. de 16-7 ·52 - Pág . 6.692 --4' cal.

Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 15-12-52. com pareceres favorávpis:
n.· 1.367-52. da Com. de Consto e
Justiça: n." 1.368-52. da Com. .:lI' Finanças .
Aprovado. A sanção.
Lei n.O 1.789. de 30-12-52. Publicada no D . a. de 5-1-53.
PLCD 156-52 - Auto!'Í cw .' P oc! (' ~
" xecutivo ' 1 <1!:>ri r. nela r l :ni;;t(' T!o :ló
Vi ação e Obras Públicas. o crédito especial de Cr$ 5.000.000.00 para regulari za r d espesas de pessoal na Estrada
de Ferro de Goiás ( PL 2.048-;'-52
na Câmara.
Lido em 15-7-52 Publicado no
D.C.N . de 16-7-52 - Pág. 6.692 4' cal.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 10-9-52. em virtude de dispensa de
intersticio. reo• uerid a em 9-9-52.
om
pareceres: n." 866-52, da Com.
de
Consto Justiça; n.o 867-52. da Com. de
Finanças.
Encerrada a discussão e adiada avo·
tação por falta de número (10-9-52).
Aprovado em 11 -9-52. A sa nção.
Lei n.· 1.683. de 1-10-52 _ Pu blicada no D.a . de 7-10-52.
PLCü 157-5 1 - C o nr .'.Je [1 il" xiho
es pecial de Cr$ 6.000 .000.00 à Academi a Naciona l de Medicina para construção do seu edificio sede. e dá outras
providências
( PL 1.782-8 -52 na
Cãmara) .
Lido em 16-7-52 Publi c<1do :10
D. C. N. de 17-7-52 - Pág. 6.733
l' coL
Incluido na Ordem do Dia da sessãv
de 8-10-52. co m pa receres: n.O 986. da
Com. de Consto e Justiça. favorável ao
projeto e à emenda: n. O 987. da C om .
de Finanças. pela a provação do pr!)jeto e pelo destaque da emenda para
constituir projeto .em se parado.
Retirado pa ra a udiência da Com. de
Saúde, a requerimento do Sen. Vivaldo Lima.
P arecer da C om . de Sa úde. sob nú mero 1.208. pela aprovação da emenda
pa ra constitui r projeto em sep:l raclo.
(de a utoria do Sen. Vivaldo Lima).
lido em 5-1 1-52 e publicado em 6-1 1
de 1952.
Projeto incluido na Ordem do 9 ia da
sessão de 13-11-52.

Ence rrada a discussão o projeto voltou às Com. em virtude de nova emenda.
Em 22-11-52 é aprovado o requerimento n.' 450/ 52, do Sen. Mozart
Lago, p.edindo a retirada da emenda
que apresentara na fase de di s ussão
(n." 2).
In luido na Ordem do Dia da sessão
de 8-12-52.
Retirado da Ordem do Dia para ~er
anexado o parece r da Com. Justiça
-sõbre a emenda reti rada (reclamação
do r. Senador Aloysi ,1 C.\rvalho I .
Em 13- 12-52 é lido o parecer núm ero 1.414, da Com . de Const. e Justiça
(ReI. Sen. Ivo d' Aquino) , contrário
à emenda n." 2. Publicada no D. C. N .
de 14- 12-52) .
Em 13- 12-52 é aprovado requerimento do Seo. Alfredo Neves, pedindo in lu ão em Ordem do Dia.
lo luido na Ordem do Dia da essão
de 15-12-52.
Destacada a emenda n.O I para projeto em separado . Retirada a emenda
n.' 2.
Aprovado o proj eto. À sanção.
Lei n.' 1.784, de 27- 12-52 - Publicada no D.O. de 31-12-57 .
PLCD 158-52
Dispõe sõb,', "antagens concedidas ao
milita res que
servem nas Guarnições de Içá, Vila
Bittencourt. Tab, linga. C'lCUI. Pr ;"
pe da Bei ra e Clevelãndia ( PL
126-B-50 na Cãmara).
Lido em 16-7-52 Publicado no
D . C . N . 6 . 733 - 2' col.
Despachado em 2 -7-52 às Comi sõe
de Ju tiça, Fõrças Arm adas e Finanças.
Situação em 15- 12-52: Pare eres lidos
e publicados .
Aguarda inclusão em
Ordem de Dia.
PLCD 159-52 - Isen t? , pr",(>ir, 'f'l
Municipal de Guaporé, Estado do Rio
Gra nd e do Sul, de direitos alfa ndegários pa ra importação de máquinas destinadas à U sina hidroelétrica de sua
propriedade ( Proj. de Lei número
1 . 539-B -5 1 na Cãma ra).
Lido no exp . 18-7-52 Publicado
no D.e.N. 19-7-52 Pág. 6.861
- 2' col.
p espachado .em 3 1-7-52 às Comissões
de Justiça e de Finanças.

53 Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (4-9-52).
PLCD 160-52 As,egura :l I~uth
P erei ra Pires Perreira. viúva do Tenente-Coronel do
Exército, Al kioda r
Pires Ferreira, a pensão .estipulada no
a rt. 1." do Dec reto-lei n.O 3.169, de 14
de maio de 1941. e concedida pelo
Decreto-lei n.' 5.330. de I de março
de 1943 - PL 1. 422-B-51 na Câmara) .
Lido em I -7-52 Publicado no
D.e.N. de 19-7-52 P ág. 6. 61
- 2" col .
Despa hado em 28-7-52 às Comissões
de Justi ça, Fôrças Armadas e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças ( 17-9-52).
PLCD 16 1-5
Aut:-ri::" o P der
Executivo a abrir, pelo Min. da Fazenda, o rédito especia l de Cr$ ... .
194 .33 1.80 para regula rização de despesas orçamentárias de dezembro de
1949, feitas pelas D elegacias Fiscais do
Tesouro Nacional nos Estados do Maranhão do Amazonas PL 1 . I H-52 na Câmara).
Lido em 18-7-52 P ublicado no
D.C.N. de 19-7-52 Pág. 6.86 1
- 3' col.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 6- 11-52, com pareceres favoráveis:
n.' 1.1 69, da Com. de Const. e Justiça; n." 1.170, da Com. de Finanças .
Ad iada a discussão para 7-11-52 (sessão L vantada em virtude de falecimento de Deputado).
Aprovado em 7- 11 -52. À sanção.
Lei n." 1. 7 6, de 18-1 1-52 Publicada no D. O . de 22-1 1-52 .
PLC ' 162-52 - Autnr;';! c· Puder
Executivo a a bri r, pelo Ministério das
Rel açõc,; Exteriores, o crédito especial
de Cr$ 161.460.00. para atender ao
pagamento da contribuição do Brasil .
Conferência I nt.. rnacional de Materiais,
(PL número
no exercício de 1952 1.844-B-52 na Cãmara).
Lido na sessão de 2 -7-52 - Publicado no D.e.N. de 24-7-52 - Página 7.063 - 'I' col.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 17-9-52. com pareceres favoráveis:
n.O 860-52, da Com. de Const. e Justiça; n.' 86 1-52, da Com . de Fina nças .

- 66 Lei n.· 1.686, 2-10-52 no D.a. de 7-10-52 .

Publicada

PLCD 163-52 Autor;' " fl P"d r
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial
de Cr$ 20 . DOO. 000,00, como contribuição da União às comemorações do
L" centenário da emancipação politica
do Estado do Paraná ( PL 2.072A -52 na Câma ra).
Lido em 23-7-52 Publicada no
D.C.N. de 24-7-52 P ág . 7.063
- 4." col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 17- 11 -52 (extr. not.), com parecer.es favoráveis: n." 1.242-52, da Com.
de C onsto e Justiça; n." 1.243-52, da
Com. de Finanças.
Retirado par audiência da Com. de
Educaçâo e Cultura, a requerimento do
Sen. Aloísio de Carvalho.
EIT' 4- 1I- 52 ~ lido ('. nar.. ,·r r nlÍnll'ro
1 .316-52 da Com. de Ec!. e Cultura,
de 3- 12-52, favorável (reI. Sen. Othon
Máde r) .
Em 5- 12-52 é aprovado requerimento
do Sen . Othon Máder, pedindo dispensa de ínterstício.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 8-12-52. Aprovado. A sanção.
Leí n." 1.741, de 18-12-52 Publicada no D.a. de 23-12-52.
PLCD 164-52 - Anutoriza ;1 ilbl'rtura, pelo Ministério da Fazenda, do
crédito especial de Çr$ 8. 150. ODO,OO,
para regularízação de despesa efetuada
em favor da Casa da Moeda (PL
1.951 -6-52 na Câmara) .
Lido em 23-7-52 Publicado no
D .C .N. de 24-7-52 - Pág. 7.064I' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
d e 2G-10-52 , com p ar"ce r('~ f,1VorávCls :
n." 1.080, da Com. de Consto e J ustiça; n. O 1.081, da Com. de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n. " 1.715, de 29-10-52 Publicada no D.a. de 1-11-52.
PLCC 165-""
Abr r ilC· P o-ir - 1,,diciá:rio Tribunal Federal de RI.'.
cursos o crédito suplementar de
Cr$ 2.197.924.50, para atender às despesas decorrent.es da Leí n." 1.44 I. de
24 de setembro de
1951 (PL
2.067-A-52 na Câmara).

Lido em 23-7-52 Publicado no
D.C .N. de 24-7-52 - Pág. 7.064 I ' col.
Incluido na Ordem do Dia d a sessão
de 23-9-52, com pareceres favoráveis:
n. O 903-52, da Com. de Consto e Justiça; n." 904-52, da Com. de Finanças.
A provado. A sanção.
Lei n." 1.698, 10-10-52 - Publicada
no D. O. de 16-10-52 .
PLCD 166-52
Autoril<t c peJer
Executivo a abrir, ao Poder Judiciário,
o crédito espec ial de Cr$ 6.575,20, a
fim de ocorrer às despesas com o pagamento de diferença de vencimentos ao
Suplente de Pr.esidente da Junta de
Conciliação e Julgamento de Vitória
_ . ( Proj de Le i I. 999-A-52 na Oimara) .
Lido no exp. 24-7-52 - Publican-:
no D.e.N. de 25-7-52 - Pág. 7.r50
- 2' col.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 5-9-52, com parecer.es: n." 830-52,
da Com . de Const. e Justiça, fovorável; n." 831-52, da Com. de Fina nças,
favorável.
Em 5-9-52 é aprovado. À a nção.
Lei n:' J. 677, 26-9-52 Publicada
IlC· D. O. 2- 10-52 .
( .. rOIl1 . )
PLCD 167-52 - Autori:,. <) P'der
Executivo a dbrir o crédito especial de
Cr$ 16. 2DO,OO, p ara atender ao pagamento de diferença de aluguéis, relativos a 1950, das salas em que funciona a 2' Junta de Conciliação e Julg amento de Niterói (PL n. O 2. DOO-52
na Câmara).
Lido no exp. 24-7-52 Publicado
no D.C.N. de 25-7-52 - Pág. 7.150
- 3' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 22-9-52, com pe receres favoráveis:
n." 891, da Com. de Const. e Justiça;
n." 892, da Com. de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n. O 1.697, de 10-10-52 Publicada no D . O. 16- 10-52 . (Prom.).
PLCD 168-52
Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Min. da Guerra, o crédito especial de Cr$ 6 .080.00
para atender às despesas com o pagamento de honorários, por exercicios,
findos, aos Professôres Alcides Fonseca e Virgilio José Ataíd e Ferna ndes
Pinheiro (Proj. de Lei n." 1.8676 -52 na Câmara).
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Lido no exp. 24-7-52 Publicado
no D.C.N. de 25-7-52 - P é.g. 7.150
- 3' cal.
Incluído na Ordem do Dia da sessâo
de 29-10-52, com p a receres favoráveis:
n.O 1.148, da Com. de C onsto e J ustin a; n.o 1.149, da Com. de Finanças .
Aprovado. Â. sanção.
Lei n.o I. 725, de 8-11 -52 - Pu blicada 110 D. O . de 12- 11 -52.
PLCD 169-52 - Modific o a no 1."
d a Lei n.O 935, de 29-11 -49 ( Promoção de 20s. e 30s . Sa rgentos das Fôrças Arm adas com ma is de 25 a110S de
serviço) - (PL 86-B-50 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 24-7-52 D .C.N. de 25-7-52 - Pág. 7.150 4' cal.
D espachado em 4-8-52 às Comissões
de Justiça , de Fôrças Armadas e de
Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (3- 12-52) .
PLCD 170-52 Dispô ~êbre o
concurso de provas para o ingresso na
magistratura vitalícia (Proj . Lei
n.O 1.093-8 -49 na Cãmara ).
.(Emendas da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado 34-49) .
Publicado
Lido no exp. 24-7-52 no D. C.N. de 25-7-52 - Pág. 7. 15 1
- I ' col.
ide P.L.S. -34 -49.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 9- 10-52, com parecer favorável, numero 1.004, de 1952, da Com. de
C onsto e Justiça.
Aprovado. Â. Com. Redação.
Lei n.· 1.727, de 8-11-52 - Publicado no 0.0. de 12- JJ -52.
P LCD 17 1-52 - Modi fica o arti g
875, caput, do Código de Processo Civil (PL-H-B-51 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 25-7-52 D. C. N. de 26-7-52 Pág. 7.202
- 2' cal.
D espachado em 4-8-52 às Comissões
de Justi ça .
Situação em 15-12-52: Continuava
n a Comissão de Justiça .
PLCD 172-52 Decla. de ul :lidade pública o Instituto Brasileiro de
G eopolítica . com sed no Distrito F ed eral (PL-585-B'-5l na Câmara).
Lido em 25-7-52 P ublicado no

D.C.N. de 26-7-52 -

Pág. 7.202-

3' coluna .
Incluído na Ordem do Dia da sessâo
de 7-10-52: com pa recer ontrário da
Com. de Consto e Justiça.

Rejeitado.
PLCD 173-52 - Cria um CMe)' is , lado de provimento efetivo, padrão M,
de Consul Privativo no Quadro Permanente do
Ministério das Relaçõ::s
Exteriores, e dá outras providências ( PL n.O 1.587-8 -52 na Câmara).
Lido em 28-7-52 Publicado no
D.C.N. de 29-7-52 Pág. 7.310
- 4' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 25-9-52, com pareceres favorz.ve is:
n.· 888-52, da Com. Const. e Justiça;
n.O 889-52. da Com. Rei. E teriores;
n.· 890-52, da Com. Finanças .
Aprovado. À sanção.
Lei n.O 1. 695, 7-10-52 - Publ icada
no 0.0. de 11 - 10-52.
PLCO 174-52 - Autoriza () Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito esp cial
a té a importância de C r$ ... . ..... .
2 . 000.000,00 para aquisição de biblioteca musical (PL n.· 309-B-49 na
Câ mara) .
Publicado no
Lido em 29-7-52 D .C.N. de 30-7-52 - P ág. 7 .39 I ' col.
Despachado em 11 -8-52 às Comissões de Ju stiça, de Educação e de Finanças .
Situação .em 15-12-52: Comissão de
Finanças (7- 11 -52).
PLCD 175-52 Torna segurados
obriga tórios do Instituto d Aposentadoria e Pensões dos Empregados em
Transportes e Ca rga f os tratori ·til' c
condutores de máquinas motorizadas,
utilizadas em serviços de estradas, de
a têrro e desatêrro, .em zona urbana ou
rural (PL 1.637-8 -52 na Câmara) .
Lido em 29-7-52 Publicado no
D.C.N. de 30-7-52 - Pág. 7 .398 2' col.
Despachado em 11 -8-52 à Comissões
de Constituição e Justiça do Trabalho
e Previdência Social.
Situação em 15- 12-52; Comissã de
Trabalho e Previdência Social (25-9
de 19521.
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PLCD 176-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Justiça .e Negócios Interiores, o crédito
especial de Cr$ 600.000,00, destinado
à regula rização de despesa efetuada, no
exercício de 1950, pela Policia Militar
do Distrito F ederal - ( PL I. 862-B-52
na Câmara) .
Publicado no
Lido em 29-7-52 D. e. N. de 30-7-52 - Pág. 7.398
2' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 6-10-52, com pareceres fa voráveis:
n.O 965-52, da Com. de Const. e Justiça: n." 966-52, da Com. de Finanças.
Aprovado. À sanção.
Lei n.o 1. 700, 15-10-52 - Publicada
no D.O. de 18-10-52.
PLCD 177-52 - Autori za o Poder
Executi vo a abrir pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédi to especial de
Cr$ 13.127.430,40, para pagame nto à
Universidade do Brasil dos saldos verifi cados no Orçamento, rel ativos aos
exercícios de 1946 a 1949 ( PL
1 . 11 0-C-50 na Câmara).
Lido em 29-7-52 Publicado no
D .e.N. de 30-7-52 P ág. 7 .398
- 3' coI.
Inc' uido na Ordem do Dia da sessão
de 24-10-52, com pareceres: n. o I . 107,
da Com. de Const. e Justi ça, pela
constitucionalidade: n." 1.1 08, da Com.
de Finanças, favorável. com a retificação que sugere, de êrro .existente no
autógrafo.
Aprovado. À Com. de Red ação.
Redação final aprovada em 14- I I
de 1952 (not. ). À sanção.
Lei n." I. 753. de 4- 12-52
Publicilda no D . C. de 10-12-:'1.
PLCC' 178-52 Alter.. c O~Çámento Geral da Un ião •oara o exercício
de 1952, Anexo n." 20. Ministério da
Guerra ( PL n." 1.9 18-B-52 na Câ·
mara) .
Lido em 29·7-52 Publicado no
D.e.N. de 30-7-52 - Pág. 7.398 3' col.
Despac hado às C omissões de Justiça
e de Finanças .
Situação em 15- I 2-52: Comissão de
Finanças (16-9-52).
PLCD 179-52 - Modifica a alínea a
do art. 32 da Lei Orgãnica do Ensino
Secundário (11 anos completos ou

por completar até 31 de julho à realização dos exames de admi ssão) ( PL 1.886-8 -52 na Câmara).
Lido em 29-7-52 Publicado no
D .e.N. de 30-7-52 - P z.g . 7 . 398 4' col.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 6-10-52, com pareceres: n." 960-52.
da eom . de Const. e Justiça: n.O 961-52
da Com . de Finanças.
Aprovado . À sanção .
Lei n." 1.703. de 15- 10- 52 Publicada no D. O. de 18-10-52.
PLCI) 180-52 - Concede pensão especial de Cr$ 1.500.00 mensais a Maria P egado Zschmmler, mensalista da
S.eção Comercial da Fábrica Presidente
(PL 1.941 -8-52 na CãmaVarga-s ra) .
Lido em 29-7-52
Publicado no
D.e.N. de 30-7-52 - Pág. 7.398 4' coI.
Despachado em 11 -8-52 às Comissões
de Constituição c Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12 -52: C CIl;;;;<h) d,'
Finanças (4-9-52).
PLCD 181 -52 - Estende as vantagens da Lei n.O 264, de 25 de fevereiro
de 1948, aos fun cionários da Secretá ri a
do Superior Tribunal Militar ( PL
I .934-B'-52 na Câmara).
Lido em 30-7-52 Publicado no
D.e.N. de 3 1-7-52 - Pág. 7.463 2' col .
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 28-8-52, com pareceres favoráveis :
n." 802-52, da Com. de Const. e Justiça: n." 803-52, da Com. de Finanças.
E ncerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Retirado da Ordem do Dia em 3-9
de 1952, para publicação, no avulso,
da legislação citada.
Aprovado em 8-9-52. À sanção.
Lei n. o 1.675, de 25-9-52 - Publicada no D. O. de 27-9-52. i l)wm . J •
PLCD 182-52 - Abre ao Congresso
N acional - Senado Federal - o crédito especial de Cr$ 460.000,00, e a inda, ao Congresso Nacional - Câma ra
dos Deputados - o crédHo espfcial de
igual valor, destinados. respectivamente,
a a tender às despesas das deleg ações
daquel~s duas Casas do Congresso que.
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em julho de 1952, fora m a Londres a
con ite do P a rla mento d a Grã-Bretanh a (PL 2 .03 1-B-52 na C âmara).
Lido em 30-7-52 Pu blicado no
D.C.N. de 31-7-52 - P ág . 7.463 4' colo
Incluído na Ordem do Di a da sessão
de 9- 10-52 (e m vi rtude de dispensa de
inters tí cio, concedída em 8-10-52, a requ erimento do S n . Francí co Gallotti)
com parece res favoráv.eis: n.· 1.030,
d a Com. de Con t. e Justiça; número
1 . 031, da Com. de Finanças.
Aprovado. A Com. Red ação.
Redação final aprovada em 29- 10
de 1952.
A sanção.
Lei n" 1 . 73 4-B, de 17- 11 -52 - Publicada no D. O. de 22-11 -52. (Prom ).
PLCD 183-52 Organiza o Quadro do Conselho Nacional de E conomia,
autoriza o Poder Executivo a ab rir ao
mesm o Conselho o crédito e sp~cidl el e
C r 4.628. 400.00, e dá outras provid ências ( PL I . 172-0 -52 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 0-7-52 O. C. N. d e 31-7-52 - P <!g. 7.463 4' col .
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 13-1 0-52 (dispensa de interstício
concedida em 10-10-52, a req uerimento
de- ~ e n. Joaquim Pires), co m parece r.es
fa\. ~ t áveis: n." 1. 047. da C om . de
Cons t. e Justi ça; n.O 1.04 , da Com.
de Finanças.
Encerrada a discussão e adiada a votação po r falta de númuo
Adiad a a votação em 14- 1 -52 , po r
falta de núme ro.
Aprovado em 15- 10-52 . A sa nção.
Lci n." 1.7 10, de 24- 10-52 P ublicada no O. O. de 27-10-52.
Vetad o parcialmen te .
Em 20-1 1-52 é ma ntido o veto. pa rcia!.
PLCD 184-52 M odi fica o a rtigo
2." d a Le i n.O 288, de 8 de junh o d
t 948, e dá outras prov idências - (PL
1 . 120-B-51 na Cãma ra).
Lido em 31 -7-52 P ublicado no
O .e. N . de 1-8-52 - P ág. 7 . 507 4' col.
Despachado em 20-8-52 às C omissões
de Consti tuição e Justiça , de Fôrças A rmadas e de Finanças .

Situação em t 5- 12-52: C omissão d
Fôrças A rmad as (4-9-52).
PLCD 185-52 - A bre ao P oder Judiciário Justiça do Traba lho O
c rédito suplcmentar de Cr$ ....... .
7. 207 .8 10,00, em refôrço d e d otações
pa ra o exercício de 1952 (PL numero I . 768-B-52 na Câma ra).
Lido em 3-7-52 Publicado no
D.e.N. de 1-8-52 - Pág . 7.50
2' co!.
Inclu ido na Ordem d o Dia da se são
de 6- 10-52, com pareceres fa voráv.eis:
n.O 969-52. da Com . de Const. Ju stiça~
n." 970-52. d a Com . de Finanças.
Aprovado . A sa nção.
Lei n.· 1. 71O-A, de 24-10-52 - Publicada no D. O. de 1- 10-52 . ( Pro IT' .) .
R epub!. no D. O. de 12- 11-52.
PLCD 186-52 Autoriza o Poder
Executivo a ab rir, pe'o Minis té rio da
Educação e Saúd e, o crédito especial
de C r 220.000,00, para pa gamento de
prêmio e aquisição de quadros premiados no Salão
acionaI de Belas Artes
e S alão N ac ional de Arte M oderna
( PL 2.0 t8-B -52 na Cãma ra).
Recebido em 31-7-52 - Lido em 31
de julho de 1952 Publicado no
O.C.N. de 1-8-52 - Pág. 7.508
3' co!.
Incluido na Ordem do Di a da sessão
de 17-9-52, co m pare eres favoráveis :
n." 851 -52, da Com . dc Const. e Justiça; n.') 852-52, da Co m. de Fina nças.
A provado. À s nção .
P ubliLei n.O J . 689, de 2- 10-52 cada no D .a. de 7-10-52.
PLCD 187-52 Autoriza o Poder
Executivo a a brir, p lo Min i tério do
Trabal ho, Indústria e Comércio, o crédito e pecial de Cr$ 1. 200 .000,00, para
atender às despe sas com o comparecimento do Brasil a 35' Sessão da Conferência Internacional do Trabalho
(PL 2 . 024-B'-52 na C âm a ra).
Lido em 31-7-52 Publicad o no
D .e .N. de 1-8-52 - P <?g. 7.508
3' co!.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 6- 10-52 , com pareceres favoráveis:
n ." 958-52, da C om . d Con t. Justiça; n.O 959-52, da Com. de Fina nças_
Aprova do. A sanção.

-- 58Lei 1.701. de 15-10-52 - Publicada
mo D. O. de 18-10-52.
PLCD 188-52 Auto riza o Poder
Executivo a abrir. pelo Ministério da
F aze nd a. o crédito suplementar de Cr$
252 . 440 . 000.00. em refôrço da wrÍJa
3. Anex o 19 - Auxilio aos Municip io~
do Orça mento de 1952. PL-2. 023 B- 1952 na C âma ra) . Rec. em 31-7-52.
Lido em 31 -7-52 Publicado no
DNC de 1-8-52 - Pág. 7.509 - Primeira coluna.
Incluido na Ord em do Di a da sessã o
.de 6-11-52. com parece res favoráveis:
n.o I. 17 1. d a Comissão d e C onstitui ção
e Justiça : n. Y 1.172. d a Comissão de
Fina nças .
Adiad a a discussão para 7-11-52 (sessã o levantada em virtude de falecime :lto
•de Deputado).
Aprovado em 7- 11 -52 . A. sançao.
Lei n." 1.733. de 14- 11 -52 . Publicado
no D. O. de 19- 11 -52 .
PLCD 189-52 Autoriz a o Poder
Executivo a a brir. pelo Ministério da
Agri cultura. o crédito I'special de Cr$
500.00000 para o 1." Congresso Na cional do Fumo. ( PL-2 .. 070-B-52 I ~
'Câmara ) .
Rec. em 31-7-52 - Lido em 31-7-52
Publi cado no D. C. N. d e : -,)-52 .
P ág . 7 .509 I' col.
Incluid o na Ordem do Di a d a sessão
de 23-9-52. com pareceres: n.' · S09·52 .
da C,::missâo de Cons tituição e Justiça.
pela constitucionalidade: n " 910-52. da
Comissão d e Finanças. of. emend a .
Ence rrada a discussão. o projeto voltou àr. C om issões em virtude de emenda
.d o Senador Melo Viana .
P a rece res proferidos sõbre a emenda
.de plenário:
C. Jus ~. Jn. Pires 1277 -52
9 - 10-52 pela const. 22-11-52
23- I I-52.
C . Fin . - Ap. S a les - 1 .278-52 21-11-52
. pela rejeição 22-11 -52
23- 11 -52.
In clui do na O. d o Dia d a sessão :le
25-11-52 .
Aprovado o proje:o com desta que ele
expressões. Rejeitada a emenda n · 2
-e prejudicad a a d e n. O 1 . .A C omissâo
·de Redação.
Redação fin a l aprovada na sessão extraordinári a noturn a de 28-1 a
A C.
«los Deputados.

-n.

P LCD 190-52 _. Provê sõbrc a a rgüição d e inconstitucionaliriade perante
o Supremo Trib un al Federa l. ( PL-756C-51) na Comissão.
Lid o em 4-8-52 Pu bliGldo no
DNC de- 5-8-52 - P ág. 7. G51
. Primeira colun a.
D espac hado em 20-8-52 à COlÕ1iss~io
d e Justiça .
Situação em 15- 12-52: C o ntinuava na
Comissão de Justi ça .
PLCD 191 - 52 - M odifica o a rt. 103
do Código de Orga nizaçã o Judiciá ria
do Distrito Federa l ( PL-l . 85 1·B52 ) na Câma ra.
Lido em 4-8 -52 - Publi cado no DNC
de 5-8-52 _. Pág. 7.651 _. 2' cal.
Em 8-12-52 é lid o o pa recer n. " 1.360.
de 6-11-52. da C om. C o nst. e J uS tiÇ3 .
peb rejeiçã o (relator. Se:! . Anisio Jobim) .
Incluido na Ordem do Di a da sessâo de 12- 12 -52 . Aprovado. À S'lilçao.
PLCD _. 192-52 Exclui os municípios de Niterói e Angra dos Reis.
no Estado do Rio de Jan eir0. do :l r t. : .'
da Le i n. o 121 de 22 de o utub ro de
1947 _. (PL-873-B-51 na C â mara).
Líd o em 7-8-52 - Publicado no DNC
de 8-8-52 Pág . 7.865 _. 5' col.
Inclu ido na Ordem do Di a d a sessão
de 7- 10-52 .. com parecer n ' 9711-52. d a
C om. de Const. e Justi ça. Lwcr;\wl.
Retirado pa ra a udiência da Comissão d e Fõrças Arm adas . a requerimento
do Sen. Alfre do N eves.
Em 12- 11 -52 foram pedidas. pela Comissão de F . Armad as. informações ao
Ministro da Guerra. Recebidas ;Jelo
Ofício 312- 18. de 22 do mesmo mês.
Parecer n." 1.400. d a Com. d e Fõrças Arm ad as de 10- 12-52. favorável. com
emend a (lido em 11 - 12-52 relator.
S en. Mário Mota). Publi cado no DNC
de 12- 12-52 .
Incluído na Ordem do Dia da seSS30
de 12 - 12-52. em virtude d e dispensa ele
intterstício . concedid a a requerimen to
Sr . Sen . Sá Tin oco .
Aprovado em 12- 12 · 52 . depois d e falar o S en . Alfredo N eves. fi cando prejudicada a emenda d a Comissão .
Rem." à sanção com a mensag em núme ro 407. de 16- 12-52 .
Lei n .6 1.785. de 27-12-52 - Publicada no D.O. d e 31-12-52.

co
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PLCD 193-52 - Estima a Receita e
fixa a Despesa da União pa ra o exercicio financeiro de 1953.
Lei n.o 1. 757. de 10-12-52. Publicada
no 0.0. de 15-12-52.
PLCD 194-52 Modifica os arti gos 142, 153 e 188 do Dec reto-lei cúmero 8 .527, de 31 de dezembro de
1945 - Código de Organização Judiciária do Distrito Federal - e autoriza
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça o crédito especial de
Cr$ 166.600,00 ( PL- l. 563-0-52 na Câmara) .
Lido em 8-8-52 - Publicado no DNC
de 9-8-52 - Pág . 7.982 - 4' ':01.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 15- t O-52, com pareceres favoráveis:
1. 039, da Com . de Const. e Justiãa; n.· 1. 040, da Com. de Finanças.
Aprovado . A Com. de Redação.
Redação final aprovada em 29-10-52.
A sanção.
Lei n.O 1. 734-A, de 17-11-52 -- Publicada no 0.0. de 22-11-52 (prom.).

n"

PLCD 195-52 - Modifica o artigo
39 da Lei n.õ 187, de 15 de janeiro
de 1936 (I mõpsto de vendas IOprcantis devido aos Estados) (PL-I. 096-B-51
- na Câmara).
Lido em 8-8-52 - P ublicado no CCN
de 9-8-52 - Pág . 7.983 - I' coI.
Despachado em 21-8-52 âs Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Continuava na
'C omissão de Justiça (21-8-52).

-

PLCD 196-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da
Educação e Saúde. o crédito especial
de Cr$ 6.718.219,60. para ocorrer <lO
pagamento de despesas realizadas no
exercicio de 1952 - (PL-l.917-B-52 na Câmara).
Publicado no DCN de 9-11-52 - Página 7.983 - 3" col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 15-10-52, com pareceres favorávei3:
n.o 1.032, da Com. de Const. e Justiça,
n.· 1.033. da Com . de Finanças.
Aprovado. A sanção Publicado
no 0.0. de 30-10-52.
Lei n" 1.709, de 24-10-52.
PLCD 197-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da
Justiça e Negócios Interiores o crédito

especial de Cr$ 1.497 .600,00, pa ra -:ompletar o pagamento das pensões vitalicias dos veteranos da campanha acre'lna . - (PL-1. 976-8-52 - na Câmara.
Lido em 8-8-52 - Publicado no úCN
de 9-8-52 - Pág. 7.983 - 2' col.
Despachado em 48-52 às Comissões
de Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (28-8-52).
PLCD 198·52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério das
Relações Exteriores, o crédito especial
de Cr$ 308.674,26, para atender ao
pagamento das despesas efetuadas pzlo
Govêrno dos Estados Unidos da América, com a repatriação de brasilei ros
que se encontravam na Asia. - (PLC198-52 - (PL-1.942-B-52 - na Câmara) .
Lido em 8-8-52 - Publicado no DCN
de 9-8-52 - Pág. 7.983 - 3' col.
Inclui do na Ordem do Dia da sessão
de 6-10-52, com pareceres favoráveis:
n" 995-52, da Com. de Const. e J \lStiça: n.· 996-52, da Com. de Finanças .
Aprovado. A sanção.
Lei n.o 1.702, de 15-10-52 - Publicada no 0.0. de 18-1 0-52 .
PLCD 199-52 Concede pensão
especial de Cr$ 1.162,50 a Edith Henriques Dutra, viúva do Dr. José Bourdot Dutra, ex-professor catedrático da
Escola Nacional de Minas e Metalurgia. - PLC-199-1952 (PL-7J4-B-51
na Câmara ) .
Publicado no
Lido em 11 -8-52 DNC de 12-8-52 Pág. 8.041 I' col.
Despachado em 21-8-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças ( 9-1 0-52) .
PLC 200-52 Autoriza u P.:der
Executivo a abrir. pelo Ministério da
Fazenda, o crédito especial de C. $
155.167,70, para atende r ao paga mento
de indenização à Companhia Ferro Carril do Jardim Botânico - ( PL- I. 036-850 - na Câmara).
Lido em 11-8-52.
Publicado no DCN ue 12-1\-52 Pág. 8.041 - 2' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão de 31-10-52, com pareceres favo-

•

-- 60ráveis: n.· 1.176, da Com. de Consto e
Justiça; n.· 1.177, da Com. de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n.· 1.729, de lI-lI-52 - Publicada no D. O. de 14-11-52.
PLCD 201 -52 - Provê quanto <la
disposto no § 31, 2' parte, do art. 141
da Constituição Federal. e dá outras
providências (PL-670--C-51 na
Câmara) .
(Declaração de bens do servidor rublico - Crimes funcionais).
Lido em 11-8-52 Publicad,) no
DCN de 12-8-52 Pág.
04 J
2' cal.
Despachado em 2 J -8-52 à Comis~ão
de Justiça.
Situação em 21-8-52: Continuava na
Comissão de Justiça (2 t -8-52) .

a.

PLCD 202-52 - Concede isenção de
impostos e taxas para a importação de
estampas e máquina impressora destini!das à Associação das Obras Pavoniilnas de Assistência com sede em Vil.ória, Estado do Espirito Santo (PL1 .885-52 - na Cãmara) .
Lido em 11 -8-52 Publicado no
DNC de 12-8-52 - Pág. 8.041 - 3'
col.
Despachado em 21-8-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Continuava Ila
Comissão de Constituição e Justiça.
PLCD 203-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da
Viação e Obras Públicas (Departamento de Estradas de Ferro - Estrada de
Ferro Goiás) o crédito especial de Cr$
2.897.727,00, para pagamento de dividas contraídas pela Estrada de Ferro
de Goiás. (PL-I. 996-8-52 - na Cãmara) .
Lido em 11-8-52 Publicado no
DCN de 12-8-52 - Pág. 8.04i - 'I"
col.
Incluído na Ordem do Día da sessão de 18-9-52 em virtude de dispensa
de intersticio, concedida na sessão de
17 -9-52, a requerimento do Sen. Costa
Pereira, com pareceres favoráveis: número 893-52, da Com. de Const. e Justiça; n. o 894-52, da Com. de Finan~a~,
Aprovado. A sanção.

Lei n. o 1.699, de 10-10-52 cada no D .O. de 16-10-52.

Publi-

PLCD 204-52 - Acrescenta um parágrafo ao art. 45 da Lei Orgânica do
Distrito Federal (PL-I. 948-8-52
na Câmara).
Lido em 13-8-52 Publicado no
DCN de 14-8-42 - Pág. 8. 117 - 3'
coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sess:ío
de 6-11-52, com pareceres favoráveis:
n.· 1.181, da Com . de Const. e Justiça; n.· 1. 182, da Com. de Finanças.
Adiada a discussão para 7-11-52
(sessão levantada em virtude do falecimento do Dep. Aral Moreira).
Aprovado em 7-11-52. A sanção.
Lei n.· 1.735, de 18-11-52 - Publicada no D.O. de 22- 11-52 - Republi.
cada no D.O. de 24-11-52.
PLCD 205-52 - Estende as vanta·
gens dos Decretos·lei ns. 2. 52 .~. de ::!3
de agôsto de 1940, e 8.625, de 10 de
janeiro de 1946, respectivamente, aos
funcionários aposentados dos Quad:os
Permanente e Suplementar do Ministério da Fazenda - (PL.205-C-49 - na
Câmara) .
Lido em 13-8-52 Publicado no
DCN de 14-8-52 - Pág. 8. 117 4' cal.
Despachado em 21-8-52 às Comissões
de Constituição e Justiç a e de Finanças.
Situação em 15- 12 -52: Comissão de
Júustiça (21-8-52).
PLCD 206-52 Define os crimes
contra o Estado e a Ordem Política Social. e dá outras providências - (PLS23-48 - na Câmara).
Lido em 13-8-52 Publicado no
DCN de 14-8-52 - Pág. 8.118 3' cal.
Ver PLSF-30-48.
PLCD 207-52 - Concede dispensa
aos professôres universitários das suas
funções de magistério, sem prejuízo dos
vencimentos e demais vantagens de seus
cargos, quando no exercício de Diretor
de seus Institutos Universitári::'~ - PL452-C-51 - na Cãmara).
Lido em 18-8-52 Publicado no
DCN de 19-8-52 - Pág. 8.221 - 3"
cal.
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Despachado em 4-9-52 às Comissões
de Justiça, de Educação e de Finanças.
P . L. C . D. 208_52 Dispõe sóbre
operações d a C arteira de Redescontos
do Banco do Brasil S. A., e dá outras
providências - (P.L. 1.848-E -52).
Lido em 26-8-52 - Publicado no D.
C.N. de 27.8-52 - Pág. 8.598 - 4."
Coluna. na Câma ra ).
Despac hado em 10-9-1952 às Comissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12.1952: Comissão
de Justiça (10-9-52),
P. L. C . D . 209-52 - Autoriza a de.
ignação de Assistentes Juridi':os do
Ministério da Justiça e N egoclos Interiores pa ra se rvirem junto ao Minist';ri o P úblico Federal - (P. L. - 1. 531 c51 na Cãma ra).
Lido em 26_8-52 - Publicado no D.
C.N. de 27-8-52 - Pág. 8.594 - 4."
col una.
Distribuido em 9-9-52 à Com. de
Const. e Justiça.
Pedido, em 21-10-52 (of. 27-52) informações do Procurador Geral da República. Recebidas pelo oficio n. 751,
de 14- 11 -52 .
Recebeu emenda ,Derante a Com. Justiça (do Sen o Vespasiano Martins) .
P arecer da Com. Justiça. sob n.· 1271 ,
pela aprovação do projeto pa ra cons.
tituir projeto rm sepa rado (parecer
proferido pelo en. Camilo Mercio em
20-11 -52, rel a tor designado pa ra o vencido. em vista de nã o ter sido aprovado o parecer do Sen. Joaquim Pire .
que concluia por substitutivo).
Lido em 21-11-52 . Publicado em 2211 -52. Projeto incluido na Ordem do
Dia da ses ão de 27- 11 -52.
D esta'ca da a emenda do Sen. Vespasiano M arti ns iPa ra constituir proje.
to em se parado . Aprovarlo o proj eto.
A' sanção.
Lei n.' J . 762-A. d e 16- 12-52 - Publicada no D. O. de 22_ 12-52.
o

P.L . C .D. 210-52 Prorroga até
31 de dezembro de 1954, a Lei n.· I .300
de 28 de dezembro de 1950 - (Lei do
Inquilinato) (P.'L. n.· 2 . 027-C-52 ,
na Câma ra) .
Lido em 26- - 52 - Publicado no D.
C.N. de 27-8-52 - Pág. 8.595 - L"
coluna.
Recebeu 1 emenda na fase de pduta.

Inclu ido na Ordem do Dia da sessão
30-9_52, com parecer n.' 928-52, da
Com. de Justiça, favoravel ao projeto
e a emenda. Adiada a <iisCllssão em
virtude do levantamento da sessão por
falta de n.'.
Adiada para lO- lO-52, a requerimento do Sen. Joaquim Pires.
Iniciad a a discussão, que ficou adia_
da em virtude do levantamento da sessão, por falta de n.· para o seu jJrosseguimento.
Encerrada a discussão em 13-10-52,
o projeto voltou à Com. de Justiça em
virtude de emendas.
Em 16-10-52 é aprovado r?qu erimE'L:to d e urgência do Sen. Mozart Lago
(n.· 331-52). Anunciada a votação o
Sen. Gomes de Olivei ra, relator da
Com. de Ju stiça, lê o seu pa recer sóbre as emendas. E' a,provado o requerimento n." 342-52, do Seno Kergina ldo
C avalcanti. solid~ando a retirada da
emenda n.· I, de si au tori a. São ap rovadas para constituirem projeto em separado, as emendas: ns. 2 - 4 - 5
_ 9 - II - 12 - 17 - 21 e 22; rejeitadas as de ns.: 3 - 6 - 7 - 8
_ 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18
._ 19 e 20. O projeto é aprovado e
v ai à sancão.
Lei n.' ' I .708, de 23- 10-52 Pu_
blicada no D.O. de 27- 10-'i?
P.L.C . D. 2 11 -52 P ro ~ recu rsos pa ra o programa naciona l do petró'eo e pa ra o fundo rodoviário nacional. e dá outras providências
(P.L. 1.51 7-E-51. na Câmara).
Lido em 27_ -52 - Publicado no D.
C.N. de 28-8-52 - Pág. 8.649 - 2,coluna .
Em pauta nos dias 5 e 8-9-52 .
D istribuido em 9_9-52 às Comissões
de Justiça, Viação, Forças Armadas e
Finanças.
Em 11 - 11 -52 o Senador Ivo d'Aqui.
no e outros requ erera m urgência para o
projeto (req. n.· 387-52). Sóbre a me·
sa durante 48 horas o requerimento .
Retirado em 13- 11 -52 o requerimentO'
de urgência pelo seu autor.
Em 18- 11 -52 é aprovado requerimento de urgência. do Senador Ivo
d'Aqnino e outros. De a ónl0 com onovo Regim ento. o projeto fica para a
Ordem do Dia de 21 - 11 -52.

-62Em 21-11-52 são lidos, no expediente, os pareceres proferidos pelas Comissões, a saber:
Com. Justiça - Gomes de Oliveira
- 1.273-52 - 10..10-52 - Fav. 21lI-52 - 22-11.
Com. Viação - Alencastro Guimarães 1. 274-52 22-10-52. Fav.
21-11-52 - 22-11.
Com. F. Armadas - Onofre Gomes - 1.275-52 - 3-11-52 - Fav.
Com. Fina nças - Carlos Lindenberg
21-11-52 - 22-11.
- I. 276-52 - 21-11-52 Fav. ao proj.
e contra às emendas apresentadas perante a Comissão.
Submetido a discussão, em 21-11-52,
a qual se encerra com a apresentação
de 2 emendas, os. 3 e 4, respectivamente dos srs. Senadores O ton Mader
e Plinio Pompeu. Falaram os Senadores Domingos Velasco, Oton Mãder,
Plinio Pompeu, Apolonio S ill!es, Kerginaldo Cavalcanti e C arlos Lindenberg.
Voltou às Comissões a fim de se pronunciarem sõbre as emendas a,presentadas durante a discussão, devendo figurar na Ordem do Dia da sessão de
26-11-52.
Em 26-11-52 são lidos os pareceres
Jã emitidos pelas Comissões de Viação
e Obras Públicas e de Finança~. contrários às emendas ns. 3 e 4. Usam
da palavra os Senadores Gomes de Oliveira e Onofre Gomes, que dão parecer pelas Comissões de Justiça e de
Forças Armadas, respectivamente, o
primeiro pela constitucionalidade das
emendas e o segundo pela sua rejeição.
E' aprovado requerimento do Senador Ivo d'Aquino, pedindo preferéncia
para a votação do projeto, ressalvadas
as emendas e os destaques. Aprovado
o ,projeto. Considerada prejudicada a
emenda n. 3, do Senador Oton Mãder.
Rejeitada a de n.· 4, do Senador Plinio Pompeu. O projeto vai a sanção.
Autóprafos remetidos à Presidência da
República em 28-11-52, às 11 horas.
Lei n.· 1.749, de 28-11-52 - Publi·cada no D.a. de 28-11-52.
P.L.C.D. 212-52 - Declara de utilidade pública o Centro Espírita Alao
Kardec, de Camp~n as, Estado de São
Paulo - (PL-1.840-B-52 na Câmara) .
Lido em 27-8-52 - Publicado no D.

C.N. de 28-8-52. Pãg. 8.649 - 4.'
coluna.
Despachado em 10-9-1952 à Comissão de Constituição e Justiça.
Situação em 15-12-1952: Continuava
na Comissão de Constituição e Justiça
(10-9-52) .
P.L . C.D. 213-52 - Abre ao Congresso Nacional - Câmara dos Deputados - o crédito especial de Cr$ ..
220.000,00, para atender às despesas
desta Casa do Congresso na 35.' Conferênci a Internacional do Trabalho, em
Genebra, Suiça - (PL 2. 250-A-52 na
Cãmara) .
Lido em 27-8-52 - D.e.N. de 288-52 - Pãg. 8.649 - 4.' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 9-10-52, com pareceres favora veis: n.· 1.026, da Com. de Consto e
Justiça: n.· 1.027, da Com. de Finanças.
Aprovado. A' sanção.
Lei n.· 1.717, de 30-10-50 - Publicada no D.O. 4-11-52.
Republicada no D. O. de 12-11-52.
P.L.C.D. 214-52 - Abre ao Congresso Nacional - Senado Federal e
Câmara dos Deputados - os 'créditos
es,peciais de Cr$ 560.000,00 para cada
uma destas Casas do Poder Legislativo,
para atender às despesas das respectivas Delegações à Conferência da União
Interparlamentar. a reunir-se em Berna,
na Suiça. - (PL 2. 253-A-52 na Câmara) .
Lido em 27-8-52 - Publicado no D.
C.N. de 28-8-52 - Pãg. 8.649 - 4.'
coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 9-10-52 (em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessão
de 8-10-52, a requerimento do Senador
Francisco GaIlotti). com pareceres favoraveis: n.· 1.028, da Com. de Consto
e Justiça; n.· 1.029. da Com. de Finanças .
Aprovado . A' Com. Redação.
Redação final aprovada em 22-10-52.
A' sanção.
Lei n.· I. 734, de 14-11-52 - Publicada no D. O. de 20-11-52.
P.L.C.D. 215-52 - Concede o auxílio de Cr$ 500 .000,00 à Segunda Festa e Congresso Nacional do Trigo, na
cidade de Júlio de Castilhos, no Estado
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do Rio Grande do Sul - (P. LI. 938B-52 na Câmara) .
Lido em 2-9-52 - Publi,cado no D.
C.N. de 3-9-52 - P ág. 8.925 - 3.'
coluna.
Despachado em 11 -9-52 às Comissões
de Consto e Justiça e de Fina nças .
Incluido na Ordem do D ia da sessão
de 8-12-52, com pa receres favoraveis:
n.' 1.307-52, da Com. de Consto e Justiça; n.· 1.308-52, da Com. de Finanças.
Aprovado. A sanção.
P .L.C. D . 216-52 - Autoriza o Poder Executivo a abri r, pelo Min. da
Viação o crédito especial de Cr$ . . ..
13 .799.805,20, correspondente a cota a
que fizeram jús as companhias ca rboníferas que es,pecifica, pela quantidade
de carvão ao "lavador" fornecida, de
julho de 1919, a dezembro de 1950, à
Companhia Siderúrgica N acional . ( P. L. 2. 219-B-52 na Cãmara ).
Lido em 2-9-52 - Publi'cado no D.
C. N . de 3-9-52 - Pág . ~.92S - 3'
coluna.
Inclu ído na Ordem do Dia da sessão
de 20-10-52 (dispensa de intersticio,
aprovada em 17-10-52, a requerimento
do Sen. Ivo d'Aquino), com pareceres
favoraveis: n.' 1.111 , da C om. de
Const. e Justiça; n.' 1. 112, de Com. de
Finanças.
Aprovado. A' sanção.
Lei n.' 1.711, de 29- 10-52 - P ublicada no D.O. de 1-11 -52 .
Republicado D.O. 22-1 1-52.
P . L.C.D. 217-52 - Amplia o programa de primeira urg ênc ia constante
dos arts . 21 e 22 da Lei n.' 302, de
13 de julho de 1918. - (Rodovias RioBelo Horizonte e Barra Mansa-Três
Rios do Plano Rodovia rio Nacional) .
Lido em 2-9-52. - Publicado no D.
C.N. 3-9-52. - Pá g . 8.925 - 4.coluna .
Rem. às Com. de Justiça, di! Vlac;ã0
e de Finanças em 11-9-52.
Em 22-10-52 é aprovado o requerimento n.' 345-52, apresentado em 20 do
mesmo mês ~elo Seno Mello Vianna e
outros Srs. Sens., pedindo urgência para o proj eto .
Emitem .parecer oral pelas Com. de
Consto e Justíça e de Viação e O . Pú&licas os Seno Anisio Jobim Francisco

G allottí. respectivamente. O Sen. Ivo
d'Aquino pede o prazo de uma hora
para 'consulta à Com. de Finanças. E'
suspensa a sessão por êsse prazo. Reaberta a sessão, verifica-se falta de n.·
para seu prosseguimento.
Em 23- 10-52 o Seno Ivo d'Aquino dá
parecer oral pela Com. Finanças. Encerrada a discussão .
Depois de falarem os Sen . Alvaro
Adolpho, Anisio Jobim, Mello Víani1a,
Pinto Aleixo, Carlos Lind enberg e Vitorino Freire, é rejeitado o requerimento n.O I, do Sen . MelJo Viann:J, pedindo
destaque da emenda para constituir
p rojeto em separado. Em seguida verifica-se falta de n.' para prosseguimento na votação .
Em 21-10-52 é aprovado com a emenda oferecida pelo Sen. Pinto Aleixo, depois de falarem os Sen. Aloisio de Ca rvalho e Bernardes Filho. Remetido à
cafi. de Redação .
Redação fin al lida em 6-11 -52 (parecer n.· 1.212). A provada em 10-111952. Designado o Sen. Francisco Gallotti p ara acompanha r na C . D . o estudo da emenda.
D evolvido à C. D. com a emenda
em 11-11-52 (of. 1.192).
Lei n.· 1. 787, de 30-12-52 - Publicada no D. O. de 31-12-52.
Republicada no D. O. de 2-1-53.
P . L . C.D. 218-52 - Modifica o artigo 461 do Decreto-lei n.O 5 .152, de 1
de maio de 1913 (Consolidação das
Leis do Trabalho). (Igualdade de
salário) (P. L. 11822-C-52 na Cãmara) .
Lido em 2-9-52. - Pub)j.cado no D.
C .N. de 3-9-52. - P ág. 8.926 - L'
coluna .
Incluido na O rdem do Dia da sessão
de 29- to-52, com pa receres favoráveis:
n.· 1.121 , da Com . de Consto e Justiça: n.' 1. 122, da Com. de Finanças.
Aprovado. A' sanção.
Lei n.· 1.723, de 8-1) -52 . - Publicada no D. O. de 12-11-52.
P .IL . C . D . 219-52 - Dispõe sõbre
as carreiras de Continuo e Servente do
Serviço Público F ederal, e dá outras
providênr.ias. - ( P . L. 1. 234-E-50, na
Cãmara) .
Lido em 2-9-52. - Publicado no D.
C.N. de 3-9-52. - Pág. 8 .926).
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Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 21-10-52, com pareceres favoraveis:
n.· 1.057, da Com. de Const. Justiça,
,pela constitucionalidade; n.· 1.058, da
Com. de Finanças, favoravel.
Aprovado, depois dc falarem os Srn .
Francisco Gallotti e Alfredo Neves. A'
sanção.
Lei n.· 1.721. de 4-11-52 - Publicada no D .a. de 5-11-52.
P.L.C.D. 220-52 - Autoriza o Poder Exeo:utivo a entrar em entendimento com os Governos estaduais e o Instituto do Cacau, por intermédio do Ministério da Agricultura, para traçar e
executar o plano de combate as pragas
que inTesram a lavoura cacaueira, e
abrir o crédito especial de Cr$ ..... .
10.000.000.00. (P. L. 1.093-8-18,
na Camara) .
Lido em 2-9-52 - Publicado no D.
C.N. de 3-9-52. - Pág. 8.930 - L"
coluna.
Despac hado !'m 11 -9-52 à~ COlr;ssõ~s
de Justiça, de Agricultu ra de Finanças.
Situação em 15- 12-52 : Comissão de
Justiça (11-9-52).
P.L.C.D. 221-52 - Modifica o parágrafo único do art. 8.· do Decretolei n.· 5.976, de 10 de novembro de
1943. - (S alário familia-aumento) (P .L. 530-8-51. na Câmara).
Lido em 3-9-52. - Publicado no D.
C.N. de 4-9-52. - Pág. 8.987 - L"
coluna.
Despcr:hado em 15-9- 1952 às Comissões de Justiça, de Trabalho e de Finança3.
Situação em 15- 12- 1952; Com i~sii('l de
Trabalho e Previdência Social (25-9-52)
P.L.C . D. 222-52 - Autoriza o Poder Executivo a abri r, pelo Ministério
da Agricultura . o crédito esptcial de
Cr$ 30.000.000,00, destinado ao amparo da triticultura nacional. - (P. L.
1. 989-C-52) na Câmara}.
Lido em 3-9-52. - Publicado nu D.
C.N. 6le 4-9-52. - Pá\]. 8.987 - L"
coluna.
Incluido na Ordem do Ordem do Dia
da Sessão de 15-12-52, por iniciativa
do Presidente, nos termos do art. 90,
letra "b", do Regimento Interno.
DepoiS de proferido Loarecer úral pelo
Sen. Durval Cruz, em nome da Com.

de Finanças, a discussão foi encerrada,
sendo aprovado o projeto. A' sanção.
Lei n.· 1. 790, de 30-12-52. - Publicada no D.
de 5-1-53.

a.

P. L. C. D. 223-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Eclll':ação e Saúde o crédito especial de Cr$ 30 .000.000,00, para auxiliar os festejos comemorativos do 4."
centenário da fundação da Cidade de S .
Paulo . ( P. L. 701-C-51, na Câmara) .
Lido em 3-9-52. --- Publicada no D.
C.N. de 1-9-52. - Pág. 8.987 - 2."
coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 12-11 -52, com pareceres favoraveis :
n.· 1.218, da Com . de Const. e Justiça; n.· 1.219, das Com. de Finanças.
Aprovado. A' sanção.
Lei n.· 1.737, de 20-11 -52. - Publicada no D. O. de 24-11 -52.
P . L. C. D . 224-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Conselho N acional do Petroleo os créditos suplementar de Cr$ 574.016 .700,00 e especial de Cr$ 231.350,00, para ate nder a
dotações do Orr-. mento de : 952. (P. L. 2.056-0-52, na Câmara).
Lido em 3-9-52. - Publicado no D.
C.N. de 4-9-52. - Pág. 8.987 - 2."
coluna .
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 29-10-52, em virtude de dispensa de
intersticio cOD': edida na sessão de 2710-52, a req uerim ento de· Sen. V ;ctorino
Freire, com pareceres favoraveis: número 1. 171. el a Com. de <:nn~:. e Justiça; n.· 1. 175, da Com. de Finanças.
Aprovado, deDois de falar o Seno VIrtorino Freire. A' sanção .
Lei n.· 1. 731, de 13-1 I-52. - Publicada no D. O. de 20- 11 -52.
P.L . C.D . 225-52 - Torna ina'ienaveis durante 10 anos, os lotes pa ra colonização concedidos pelo Govêrno Federal. ( P. L. 1. 028-F-195I, na
Cãmara) .
Lido em 3-9-52. - Publicado no D.
C .N. de 4-9-52. - Pág . 8.987 - 3."
coluna.
Despachado em 15-9- 1952 às Comissões de Constituição e Justiça de Finanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão de
Justiça (15-9-52).
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PLCD 226-52 - D is põe sôbre promoção ao pôsto de Segundos-Tenentes
dos Sub-Tenentes, Sub-O ficiais e Sargentos do Exérci to e da Aeronáutica
(1.0 Grupo de Caça ), que tomaram parte nas operações de guerra na Itália,
como integrantes da Fôrça Expedicionária Brasileira, e possuiam até o término da guer ra - o Curso de Comandant de Pelotão, Seção .)u Equi alem ... ,
ou o Curso de E specialistas da Aeronáutica. - ( PL-47'i-A-50 na Câma ra).
Lido em 4-9-52. Pu blicado no
D.e.N. de 5-9-52 - Pág. 9. 060 3.' coluna.
Em 8-12-52 é aprovado o requerimento n.· 546, de 1952, do Senador Domingos V elasco, pedi ndo dispensa de
interstício.
Incluído na Ordem do Dia da sessão de 9-12-52 . Transferido para a
sessão de 10- 12-52.
Depois de falarem os Senado res
Othon Mader, Domin gos Velasco, Gomes de O livei ra e Onof re Gomes, a matéria fica transferida pa ra a sessão extraord inâria noturna da mesma data,
em virtude da determinação do prazo
da sessão ordinária .
Na sessão noturna, depois de usarem da palavra os Senadores Ivo
d' Aquino, Olavo Oliveira e Kerginaldo
Cavalcanti, é encerrada a discussão e
a seguír aprovado o projeto, que vai
a, sançao.
Lei n.O 1.782, de 24- 12-52. - Publicada no D. O. de 26- 12-52.
V eto parcial: ao parágrafo 1.0 do
art. 1.0) .
PLCD 227-52
Autoriza o Pode r
Execut ivo a abrir, ao Pode r Judiciário
- Tribunal de Justiça do D. F. o crédito especial de Cr$ 489. 440,00 pa ra
ocorrer ao paga mento de gratificação
adicional a desembargadores em disponibilidade do extinto Tribunal de Apelação do Território do Acre . PL
2.285-A-52 na Câmara). - Lido
em 4-9-52.
P ublicado no D. e .N. de 5-9-52 . Pág. 9.060 - 4.' col.
Incluído na Ordem do D ia da sessão
de 20-10-52 (dispensa de interstício
concedida pa sessão de 17- 10-52, a
requerimento do Senador Mathias Olympio) .
Aprovado. A sanção.

Lei n.· 1. 722, de 6-11-52. - Publicada no D.O. de 11 - 11 -52 (Prom. ) .
BLCD 228-52 - Autori za o Poder
Executi vo a abrir, pelo Minis tério da
Educação e Saúde, o crédito es pecial
de Cr$ 1. 500.000,00, para auxiliar a
C omissão Executiva do Monumento ao
Imig rante, da cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul. - (PL
2 .274-A-52 na Câma ra) .
Lido em 5-9-52.
Publicado no
D.e.N. de 6-9-52 . - P ág. 9.1 17
1.' coluna.
Incluido na Ordem do D ia da sessão de 15-12-52, em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessão de 13- 12-52, a reque rimento do Senador Plínio Pompeu, com pareceres
favoráveis: n.o 1 . 420-52, da Com. de
Const. e Justiça; n.o 1. 421 -52, da Com.
de Finanças .
Aprovado. À sanção.
Lei n.o 1.801, de 2- 1-53. Publicada
no D.a . de 7-1 -53.
PLCD 229-52 - Concede a pensão
especial de Cr$ 1.200,00 mensais ã
viúva e filhas solteiras de Francisco
JOSé Gomes Guimarães) . ( PL- 1.046-50.
na C â mara ) .
Lido em 9-9-52 Pub:i étdo no
D .e.N. de 10-9-52. - Pág. 9.329
- 3.' coluna.
Despachado em 22-9-52 às Comissões
de Constituição e Justiça c de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (9- 10-52).
PLCD 230-52 - Modifica o artigo
609 do Código de Processo Penal. (Recursos e apelações) .
(PL
62-8-51 na Câ ma ra) .
Lido em 9-9-52. Pu blicado no
D .e .N. de 10-9-52. - Pág. 9.329
3.' col una.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 10-10-52, com pa rece r fa vorável, n.· 1.036-52, da Com . de Const. e
Justiça .
Adiada a discussão em virtude do
levantamento da sessão po r falta de
número no recinto para o seu prosseguimento.
Retirado da Ordem do Dia para retificação dos avu lsos. 13-10-52.
Aprovado. À sanção. 16- 10-52.
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Lei n. ° 1. 720-B, de 3-11-52. - Publicado no D.O. de 7-11-52 (Prom.).
PLCD 231-52 - Abre. ao Congresso Nacional, Senado Federal. os créditos: especial de Cr$ 45.210.40 e suplementar de Cr$ 1. 117.059.30. para
pagamento de funcionârios de sua Secretaria, e dá outras providências. (PL-2.284-A-52 - na Câmara).
Lido em 9-9-52. Publicado no
D.e.N. de 10-9-52. - Pág. 9.329 4.' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 17-10-52 (em virtude de dispensa de intersticio concedida na sessão de 16-10-52), a requerimento do
Senador Sá Tinoco). com pareceres:
n.o 1.092. da Com. de Consto e Justiça, pela constitucionalidade do projeto
e da emenda n.o 1; n.· 1.093, da Com.
de Finanças. favorável ao projeto e âs
emendas ns. 1 e 2.
Encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de número.
Aprovado com emendas em 20-10-52.
À Com. Redação.
Lei n.o 1. 746-A. de 26-11-52. - Publicada no D.O. de 28-11-52.
PLCD 232-52 - Concede pensão f'.special de Cr$ 2.000,00 a Elza Giolioli
Bertazon. viúva do escultor brasileiro
Hugo Bertazon. - (PL-1.396-B-50 na Câmara) .
Lido em 10-9-52. Publicado no
D.C.N. de 11-9-52. - Pâg. 9.384 3.' coluna.
Despachado em 22-9-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão de
Finanças ( 16-10-1952) .
PLCD 233-52 - Concede pensão especial de Cr$ 2.000.00 mensais à Dra.
Rita Lobato V~lho Lopes. (PL
774-B-51 na Câmara).
Lido no expediente em 11-9-52. Publicado no D.e.N. de 12-9-52. Pág. 9.461 - 4.' coluna.
Despachado em 22-9-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão de
Finanças (16-10-52).
PLCD 234-52 - Concede a pensão
especial de Cr$ 1.507.80 mensais a

Alda Mourão Mota Reis. Ana Mari;}
Mourão Mota Reis e Rogério Mourão
Mota Reis. viúva c filhos do Dl. Jorge Lessa Mota Reis. (PL-I. 88~-B-52
na Câmara ) .
Lido no expediente em 11-9-52.
Publicado no D. e.N. de 12-9-52. Pág. 9.462 - L' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão de 12-12-52. com pareceres favoráveis: n.o 1.329-52. da Com. de Const.
Justiça; n.· 1.330-52, da Com. de Finanças.
Aprovado. À sanção.
Lei n. ° 1. 776, de 19-12-52. - Publicada no D.O. de 23-12-52.
PLCD 235-52 - Concede pensão especial de Cr$ 2.590.00 mensais à Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir Sampaio
Ribeiro. viúva e filho inválido do Delegado Afrànio Palhares. - (PL-l.482
B-51 na Câmara.
Lido no expediente em 11-9-52. Publicado no D.e.N. de 12-9-52. Pág. 9.462 - 1.' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 3-11-52, com pareceres favoráveis:
0.° 1.183. da Com. de Const. e Justiça ; n.o 1.184. da Com. de Finanças.
Adiada a discussão em virtude do término da sessão.
Encerrada a discussão em 4-11-52.
voltou às Comissões em virtude de
emenda do Senador Francisco Callotti.
PLCD 236-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial
de Cr$ 835.000,00. para pagamento
dos auxílios destinados à manutenção
do Leprosário Colõnia Bonfim e <10 desenvolvimento da Campanha de Adultos e Adolescentes. no Estado do Maranhão. (PL-l.954-B-52 na Câmara) .
Lido no expediente em 11-9-52. Publicado no D.e.N. de 12-9-52. Pág. 9.462 - 2.' coluna.
IncJuldo na Ordem do Dia da sessão de 15-12-52, com pareceres favoráveis: n.. 1.383-52, da Com. de Consto
e Justiça; n.o 1.384-52. da Com. de
Finanças.
Aprovado. À sanção.
Lei 0.° 1.804. de 5-1-53. - Publicada no D.O. de 8-1-53.

-67PLCD 237-52 - Revigora o Artigo
1.0 da Lei n.· 1.116 de 30 de maio de
1950. (Estrada de Rodagem Ilhéus
a ltabuna, no Estado da Bahia). (PL-l.812-52 na C âmara).
Lido no expediente em 11-9-52. Publicado no D. C .N. de 12-9-52. Pág. 9.162 - 2.. coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão de 6-11-52, com pareceres favoráveis: n. o 1. 185, da Com. de Consto e
Justiça; n. o 1.186, da Com. de Finanças.
Adiada a discussão para 7-11-52
(sessão levantada em virtude do falecimento do Deputado Aral Moreira.
Aprovado em 7-11-52. A sanção.
Lei n.· 1.732, de 11-11-52. - Publicada no D. O. de 19-11-52.

Despachado em 25-9-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão
de Finanças (30-10-52).
PLCD 211-52 - Prorroga, por mais
120 dias, o prazo estipulado no artigo
13 da Lei nQ 1.563, de 1<> de março
de 1952. (Marcação de volumes
para o estrangeiro) . - (PL-2.267-A-52
na Câ mara).
Lido em 15-9-52 . - Publicado no
D.C.N. de 16-9-52. Pág. 9.512
- 3.' coluna.
D espachado em 25-9-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (25-9-52).

PLCD - 238-52 - Autoriza o Poder Executivo a abri r à Presidência
da República o crédito especial de Cr$
203.220,00, para atender à despesa
prevista no artigo 5. 0 da Lei n. o l .313,
de 17 de janei ro de 1951. - (PL-1.731
B-52 na Câmara).
Lido em 15-9-52. - Publicado no
D.C.N. de 16-9-52. - Pág. 9.512 2.' coluna.
Despachado em 25-9-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão
de Justiça (25-9-52).

PLGD 212-52 Concede pensão
especial de Cr$ 2 .000,00 mensais a
Joaqu im Tavares Vianna, ex-professor
da Escola de Marinha Mercante de
(PL-725-B-52 na
Belém do Pará. Câmara) .
Lido em 15-9-52. - Publicado no
D .C.N. de 16-9-52. - Pág. 9.542
- 1.' coluna.
Em 8-12-52 é aprovado o requerimento n.· 513, do Senador Alvaro Adolpho, solicitando dispensa d~ intersticio
para que o projeto figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 9-12-52. Adiada pelo término da
sessão.
Aprovado na sessão extraordinária
noturna de 10-12-52. A sanção.
Lei n. o 1.785 ~B, de 29-12-52. Publicada no D.a. de 5-1-53. ( Prom.).

PLGD 239-52 - D ispõe sôbre vencimentos dos Juízes, quando convocados
para funcionar no Tribunal de Justiça
do Distrito Federal. - (PL-1.527-B-51
na Câmara).
Lido em 15-9-52. Publicado no
D. C . N . de 16-9-52 - Pág. 9.512 3.' coluna.
Despachado em 25-9-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Justiça (25-9-52).
PLCD 210-52 - Manda erigir um
cPanteon» em Maceió, Estado de AlaÇlôas. - ( PLC-210-52 (PL-124-B-51 na
Câmara) .
Lido em 15-9-52. Publicado no
D.C.N. de 16-9-52. - Pág. 9.512
3.' coluna.

•

PLGD 213-52 - Concede pensão especial de Cr$ 1.000,00 mensais a Avelina Costa Pereira, filha do Ministro
do Império, Costa Pereira. (PL
2.31O-A-52 na Câmara).
Lido em 15-9-52. Publicado no
D.e.N. de 16-9-52. - Pág . 9.5121.' coluna.
Despachado elo 259-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (9-10-52).
PLCD 211-52 - Provê a eleição dos
Conselhos Fiscais dos Institutos de Apo-

-68sentadoria e Pensões . (PL-1.761-C
51 na Câmara).
Lido em 15-9-52. - Publicado no
D.C.tN. de 16-9-52 . - Pág. 9.543 L' coluna.
Despachado em 25-9-52 às Comissões de Justiça e de Trabalho.
Situação em 15- 12-1952: Comissão
de Constituição e Justiça (25-9-52).
PLCD 245-52 - Concede isenção de
direitos aduaneiros e demais taxas para
duas ambulâncias marca cChevrolet»
importadas dos Estados Unidos da
América do Norte pela Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande
(PL-I. 476-D-51 na Câdo Sul. mara) .
Lido em 15-9-52.
Publicdo no
D. C . N. de 16-9-52. 1;)':'9. 9 543
- I.' coluna.
Despachado em 25-9-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Situação em 15-12-52: Comi~ão de
Finanças (8-12-52).
PLCD 246-52 Acrescenta um
parágrafo único ao artigo 14 da Lei
nO 192. de 17 de Janeiro de 1936. (PL-I.219-B-51 na Câmara).
Lido em 15-9-52. Publicado no
D. N. de 16-9-52. - P,lg . 9. 543 -2' coluna .
Despachado em 25-9-52 às Comissões
de Justiça e de Fôrças Armadas.
Situação em 15-12-52: C omissão de
Justiça (25-9-52).

e.

PLCD - 247-52 - Denomina eFrancisco de Ass is» o aeroporto (I ~ J.H:: de
Fõra. Estado de Minas Gerais.
(PL-2.078-B-52 na Câmar:! \ .
Lido em 15-9-52. Publicado no
D.e.N. de 16-9-52. - Pá d . 9.513 2' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 12-12-52. com pareceres favoráveis: nO 1.358-52. da Comissão de
Constituição e Justiça; nO 1.359-52. da
Comissão de Finanças.
Aprovado. A. sanção.
Lei nO 1. 785-G. de 29- 12-52. - Publicada no D .O. de 5-1 -53 (Prom).
PLCD - 248-52 - Autoriza o Pod.er . Executivo a abrir ao Poder JudiCiáriO Justiça do Trabalho os
créditos: suplementar de Cr$ ...... .

117.320.00 em refôrço da dotação do
Anexo n. O 26 do Orçamento de ,g51. e
o especial de Cr$ 429.427.30 para o
pagamento de despesas correspondentes
ao exercício de 1951. - (PL-2.280-A
de 1952 na Cãmara).
Lido em 15-9-52. Publicado no
DCN de 16-9-52. - Pág. 9.543 - 3'
coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão de 1- 12-52. com parecl'r<,s iavoráveis: nO 1.288-52. da Comissão de
Constituição e Justiça; n' 1.289-52. da
Comissão de Finanças.
Aprovado. A. sanção.
Lei nO 1. 778-C de 20-12-52. - Publicada no D. O. de 24-12-52 .
PLCD - 249-52 - Reabre os prazos
referidos pelos § 3° do artigo 29 da
Lei nO 188. de 15 de n'ovembro de
1918 e artigo 1° da Lei n' 1.063. de 13
de Fevereiro de 1950. (Prazo de
180 dias para os contribuintes do montepio militar e civis em inatividade).
Lido em 18-9-52. Publicado no
DCN de 19-9-52. - Pág. 9.730 I' coluna .
Despachado em 29-9-52 às Comissões
de Justiça. de Fôrças Armadas e de
Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Fôrças Armadas (11-12-52).
PLCD - 250-52 - Dispõe sôbre a
carimbaoem dI' ovos I'')S ('ntr~pu~iO~. -(PL- I . 223-A-5 I na Câmara) .
Lido em 18-9-52. Publicado no
DCN de 19-9-52. - Pág. 9.730 2' coluna.
Despachado em 29-9-52 às Comissões
de Justiça e de AÇjricultura.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Agricultura (30-10-52).
PLCD - 251 -52 - Reconhece diploma de Arquiteto expedido pela Escola de Belas Artes da Bahia. antes
da vigência do Decreto-lei nO 421. de
11 de maio de 1938. - ( PL-563-B-51
na Câmara).
Lido em 18-9-52. Publicado no
DCN de 19-9-52. - Pág. 9.730 2' coluna.
Despachado em 29-9-52 às Comissões
de lustiça e de Frll' ,",K.'\O.
Situação em 15- 12- 1952 : Comissão
de Justiça (29-9-52).

-- 69PLCD 252-52 - Altera. s!'m ;: urn pnto
de despesas, o Anexo n" 25 do Orçamento Geral da República para o exercício de 1952. (Fundo Rod oviário:
S. P aulo-Cuiabá e Lins-S. }'osé do Rio
Prêto). - PL-1.908-B-52 na Câmara).
Lido em 18-9-52. Publicado no
DCN de 19-9-52. - Pág. 9.730 2' coluna.
Inclu ído na Ordem do Dia da sessão
de 11 - 12-52, com pareceres favoráveis:
n" 1.355-52. da Comi são de Constituição e Justiça; n" 1.356, {:\a Comissão
de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n 9 1. 766. de 18-12-52. Publicada no D . O. de 22- 12-52.
PLCD - 253-52 - Concede ísenção
de d ireitos aduaneiro~ '" Firma Etandard Oil Company of Brazil, pa ra importação de 250.000 exemplares de mapas turísticos da América do Sul.
(PL-2 .325-A-52 na Câmara) .
Lido em 18-9-52. Publicado no
DCN de 19-9-52. - P ág. 9.730
3' coluna .
Despachado em 2-10-1952 às C omissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças ( 11 - 12-52).
PLCD 254-52 - Fi xa a com posição
da Reserva do Exército . - PL-l. 190
O -50 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 18-9-52. DCN de 19-9-52. - Pág. 9.730
3' coluna.
Despachado em 7-10-1952 às Comissõ s de Justiça, de Fôrças Armadas e
de Finanças.
Situação em 15- 12-1952 : Comissão
de Justiça (7- 10-52).
PLCD 255-52
Mod ifica o
item 4 da alínea b d'o Anexo n Q 3
(Setor Tra ns porte - Estrada de F erro) da Lei nO 1. 102, de 18 de maio
de 1950. ( PL- I .467-B-5 1 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 18-9-52. DCN de 19-9-52. - P ág . 9.730 _
4' coll1na.
Despachado em 2-10-1952 às Comissões de Justiça e de F inanças.
Situação em 15- 12-1952 : Comissão
de Finanças (6- 11 -52).
PLCD 256-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Poder Judiciári'o

- Justiç a do Trabalho - os créditos
especiais de Cr$ 986.298,30, para atender às despesas correspondentes a dotações dos Orça mentos de 1950 e 1951.
- PL-2.309-A-52 na Câmara).
Lido em 18-9-52. Publicado no
DCN de 19-9-52. - Pág. 9.731 3' coluna .
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 17- 11 -52, c'om parece res: nQ 1.235-52,
da Comissão de Constituição e Justiça.
pela cons titucionalidade; nQ 1.236-52.
da Comissão de Finanças, favorável.
Aprovado. A sanção.
Lei nO 1.754. de 4-12-52. - Publicada no D.O. de 10- 12-52. ( Prom.).
PLCD 257-52 - Dispõe sôbre a forma de pagamento das dívid as dos criadores e recri adores de gad'o bovino, e
dá outras providências. ( PL- l. 845
E -52 na Câmara).
Lido em I -9-52. Publicado no
DCN de 19-9-52. - P ág. 9.731 3' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 24- 10-52. em virtude de requerimento d e urgê ncia apresentado pelo Senador Mello Vi anna e outros Srs. Senadores, c'om pareceres: nO 1. 161 -52. da
Comissão de Constituição e Justiça. pela constitu cionalidade ; nO I. 162. da C omissão de AÇJricultura. favorável; número I. 163-52. da Comissão de Finanças. favo rável ao proje to e pelo destaque da emenda para projeto em separado.
Encerrada a di scussão do projeto, depois de fa la rem os Srs. Onofr e Gomes
e Domi ngos Vellas.co .
Pedido o parece r oral das Comissões
de Justiça e Agricultura sôbre a emenda apresentada perante a Comissão de
Finanças, os rela tores solicitaram o prazo regimental. que lhes foi concedido.
se ndo suspensa a sessão. Reabertos os
trabalhos, verificou-se fa lta de número
para seu prosseguimento. A sessão foi
levantanda, ficando a matéria pnra a
sessão de 27- 10-52.
Aprovado em 27-10-52, depois de darem parecer oral os S enadores Attilio
V lvacq ua e W a lte r Franco, respectivamente. pelas Comissões de Constituição
e lustiça e de Agricultura.
Re jeitada a emenda. Aprovado o projeto.
A sanção.

•

-70Lei n9 I. 728. de 10-11-52. - Publicada no D.O. de 13-11-52.
PLCD - 258-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário - Tribunal Federal de Recursos
- o crédito suplementar de Cr$ ....
100.000.000.00. para pagamento de sentenças judiciárias. PL 2. 736-A-52
na Câmara).
Lido em 19-9-52. Publicado no
DCN de 20-9-52. - Pág.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 22-10-52, em virtude de dispensa de
interstício. concedida na sessão de 21-10
de 1952. a requerimento do Senador
Mello Vianna. com pareceres favoráwis:
n· 1.105. da Comissão de Constituição
e Justiça; nO 1. 106. da Comissão de Finanças.
Aprovado. Â sanção.
Lei n· 1.730. de 11-11 -52. - Publi··
cada no D.O. de 17--1-52.
PLCD 259-52 - Regula a execução
de imóveis rurais para pagamento de
dívidas fiscais. e dá outras providências. (PL-120-B-51 na Câmara).
Lido em 22-9-52. Publicado no
DCN de 23-9-52. - Pág. 9,858 l' coluna .
Despachado em 2-10-52 às Comissões
de Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão
de Justiça (2-10-52).
PLCD 260-52 - Autorlza a abertura. pelo Ministérlo da Fazenda. do
crédito especial de Cr$ 1.492. 17" .20.
para despesas de exerclclos encerrados
e suprimentos de fundos até Cr$ .....
2 .492. 174.391,20. à conta do saldo
apurado no exerclcio de 1951. - (PL
1.832-D-52 na Câmara).
Lido em 22-9-52. - Publicano do
DCN de 23-9-52. - Pág. 9.858 I" coluna.
Em 29-9-52 é apresentado pelo Senador Mathias Olympio e mais sete
Srs. Senadores. requerimento de urgência.
Aprovado em 1-10-52 o requerimento
de urgência. Entra em discussão o projeto. Dão pareceres orais. pela Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças. respectivamente. os Senadores
João Vilasbõas e Durval Cruz. Fala,
discutindo o projeto. o Senador Alencastro Guimarães. Aprovado o projeto.
~ sanção.

Lei n· 1.705. de 22-10-52. cada no D.O. de 25-10-52.

Publi-

PLCD - 261-52 - Concede auxílio
de Cr$ 300 .000.00 à Federação Nacional dos Odontologistas. para ocorrer
às despesas com o 1· Congresso Odontológico realizado. em julho de 1952.
na Cidade do Salvador. Estado da Bahia.- (PL-1697 -B-52 na Câmara).
Lido em 26-9-52. - Publicado no
DCN de 27-9-52. - Pág. 10.083 3' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão de 28-11-52 (extraordinária noturna). com pareceres favoráveis: número 1. 291-52í da Comissão ele Constituição e Justiça; n· 1.292-52. da Comissão de Finanças.
Aprovado. Â sanção.
Lei nO 1.778-A. de 19-12-52. - Publicado no D.O. de 23-12-52.
PLCD - 262-52 - Concede Isenção
de direitos de importação e demais taxas aduaneíras para um transmissor de
rádio. importado pela Rádio Jornal do
Brasil S. A. do Rio de Janeiro.
(PL-27-B-51 na Câmara).
Lido em 26-9-52. - Publicado no
DCN de 27-9-52. - Pág. 10.083 4" coluna.
Despachado em 7-10-52 às Comissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças.
PLCD - 263-52 - Dispõe sõbre as
atribuições dos Auditores a que se refere o § 2· do artigo 22 da Lei nO 830.
de 23 de setembro de 1949. (PL
91-B-51 na Câmara).
Lido em 26-9-52. Publicado no
DCN de 27-9-52. - Pág. 10.083 4" coluna.
Em 12-12-52 é aprovado o requerimento n· 568-52. do Senador Vivaldo
Lima e outros Srs. Senadores. solicitando urg1!ncia para o projeto, nos têrmos do art. 155. § 3· do Regimento
Interno.
N a sessão de 15-12-52 emitem pareceres orais. pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. os
Srs. Senadores Attilio ViVl\cqua e Alfredo Neves. ambos pela aprovação do
projeto e rejeição da emenda oferecida
na fase de pauta pelo Senador Kergina Ido Cavalcanti, E' aprovado o pro-
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Othon Mader.
Parecer n· 1.138, de 1952, da Comissão de Redação, ,1ferecendo redação final da emenda supressiva resultante do
d estaque do art. 3· . Aprovado requerimento de dispensa de publicação. para
imediata discussão, formul ado pelo Senhor Senador Ivo d'Aquino.
Aprovada a redação final. O projeto volta à Câmara dos Deputados. D esignado o Senador Attilio Vivacqua para acompanhar na Câmara o estudo da
emenda do Senado.
PLCD 261-52 Estende, para
efeito de pensão. as promoções de que
trata a Lei nO 1.267, de 9- 12-50. aos
militares já falecidos que, em idênticas
condições. haj am tomado parte no combate contra a revolução cbmunista de
1935. - (PL-678-B-51 na Câmara).
Lido em 26-9-52. Publicado no
DCN de 27-9-52. - Pág. 10.084 l' coluna.
Despachado em 10-10-52 às Comissões de Justiça. de Fõrças Armadas e
de Finanças.
S ituação em 15-12-1952: Comissão
de Justiça (1 0-10-52).
PLCD - 265-52 - Dispõe sõbre a
politica naci onal do petróleo. define as
atribuições do Conselho Nacibnal do
P etróleo, institui a Sociedade por Ações
P etróleo Brasileiro S. A. e dá outras
providências. (PL-l.516-E-51 na
C âmara.
Despachado tm 10- 10-52 às Comissões de Justiça. de Agricultura. de Fôrças Armadas e de F inanças.
Sitaação em 15-12- 1952: Comissão
de Fõrças Armadas (15-12-52).
P. L. C. D. 266-52 - Reajusta os
p roventos dos inativos do D epa rtamento
dos Correios e T elég ra fos - PL-69 1-C51 na Câmara) .
Lido em 30-9- 1952 - Publicado no
D. C. N. de 1-10- 1952 - Pág. 10.2 16
- 2' coluna.
Recebeu no periodo de pauta uma
emenda do Senador W aldemar Pedrosa.
Em 4- 12-1952 é requerida e concedida
dispensa de intersticio para figurar na
Ordem do Dia da sessão seguinte (Requerimento n.o 530-52 ) .
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 5- 12- 1952. com pa receres: número

1. 322-52. da Comissão de Constituição
e Justiça. pela constitucionalidade do
projeto e da emenda; n." 1.323-52. da
Comissão de Finanças. favorável ao
proj eto e pelo destaq ue da emenda para
constituir proj eto em sepa rado.
Aprovado requerimento do Senador
W aldema r Ped rosa. retirando a emenda
de sua a utoria.
Aprovado o projeto,
A sanção.
Lei n." 1 .780. de 23- 12- 1952 - Publicada no D. O. de 24- 12-1952.
P . L. C. D. 267-52 Concede
isenção de di rei tos e taxas aduaneiras
para importação da maquinária necessária ao fabri co de Antibióticos (PL-I .488-B-51 na Cãma ra).
Lido em 2- 10- 1952 - Publicado no
D. C. N. de 3-10-1952 Página
10.349 - 4' coluna.
D espachado em 10-10-1952 às Comissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão ele
Justiça (10- 10-1952).
P. L. C . D. 268-52 - Provê sõbre
contagem reciproca de tem po de serviço p restado à União. Estados, M unicípios, Dist rito F ede ral. entidades autá rquicas e sociedades de economia
mista (PL-722-B-51 na C âma ra) .
Lido em 2-10-1952 Publicado no
D. C. N. de 3- 10-1952 Página
10 . 349 - 4' coluna.
Despachado em 10- 10-1952 às Comissões de Justiça. de Traba lho e de Finanças.
S ituação em 15-12- 1952: Comissão de
Trabalho e Previdência Social (20 de
novembro de 1952).
P. L. C. D. 269-52 Concede
pensão especial de Cr$ 1. 000.00 à
Clarind a S ebastiana de Jesus Chaves e
Maria da Glória Dias Chaves, viúva ê
filh a de P a ulo Lourenço Dias Chaves
- (PL-l .337-B-52 na Câmara).
Lido em 2-10- 1952 - Publicado no
D. C. N. de 3-10-1952 - Pág. 10.350
- I' coluna.
D es pachado em 10- 10- 1952 às Comissões de Justi ça e de Finanças.
Situação em 15- 12- 1952: Comissão de
Finanças (6-11-1952).
P. L. C. D . 270-52 - Dá anisti a
aos eleitores faltosos às eleições tederais, estaduais ou mUDlclpais
( PL-2.00I-B-52 na Câmara).
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Lido em 2-10-1952 - Publicado no
D. C. N. de 3-10-1952 - Pág. 10.350
- I' coluna.
Incluldo na Ordem do Dia da sessão
de 11-11-1952. com parecer contrário
(por inconveniência). sob n." I. 201. de
Comissão de Constituição e Justiça .
Adiada a discussão para 18- 11 -1952.
a requerimento do Senador Mozart
Lago.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 18-11-1952. Encerrada a discussão.
o projeto voltou à Comissão de Justiça
com emenda do Senador Mozart Lago.
P. L. C. D. 271 -52 - Retifica a
Lei n.· 1.487. de 6- 12-1951. que estima
a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercicio de 1952. e dá outras
providências - (PL-I. 986-C52 na Câmara) .
Lido em 3-10-1952 - Publicado no
D. C. N. de 4- 10-1952.
Em 7-10-1952 foi apresentado o requerimento n.· 324-52. do Senador Meio
Vianna e outros Senadores. pedindo
urgência para o projeto.
Aprovado em 9-10-1952 o requerimento.
Submetido a discussão o projeto. Re·
cebeu pareceres orais dos Senadores
Anisio Jobim e Plinio Pompeu. respectivamente. pela Comissão de JUfotiça e
pela Comissão de Fina nças. encerrada
a discussão com apresentação de sete
emendas que receberam pareceres favoráveis. orais. dos mesmos Senadores.
Aprovado o projeto com as emendas.
A Comissão de Redaç ão.
Redação fin al aprovada em 29-10-52.
A Câmara dos Deputados.
Lei n.· I. 758. de 12- 12-1952 - Publicada no D. O. de 12- 12- 1952.
P. L. C . D. 272-52 Abre ao
Câmara dos
Congresso Nacional Deputados - o crédito suplementar de
Cr$ 3.235.000.00. em refõrço de dotações do Orçamento de 1952
(PL-2.411-B-52 na Câmara).
Lido em 14- 10- 1952 - Publicado no
D. C. N. de 15-10-1"952 - Página
10.977. 2' e 3' colunas.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 11-11-1952. com pareceres favoráveis:
n.· 1.216. da Comissão de Constituição
e Justiça; n.· 1.217. dà Comissão de
Finanças.
Aprovado. A sanção.

Lei n.· 1.738. de 20-11-1952 cada no D. O. de 24-11-1952.

Publi-

P. L. C. D. 273-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Fazenda. o crédito de ........... .
Cr$ 14.000.000.00 suplementar à
Verba 2 - Material do Anexo n.· I~.
do Orçamento da União de 1952 (Lei
n.· 1.487. de 6-12-1951) - (PL-2.336B-52 na Câmara).
Lido em 22-10-1952 - Publicado no
D. C. N. de 23-10-1952 Página
1I .612 - l' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
extraordinária noturna de 28- 11 -1952.
com pareceres favoráveis: n.· 1.303-52.
da Comissão de Constituição e Justiça;
n.· 1.304-52. da Comissão de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n.· 1.751. de 4-12-1952 - Publicada no D. O. de 5-12-1952.
P. L. C. D. 275-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
o crédito especial de Cr$ 500.000.00
para instalação da I' Conferência Rv
gional das N ações Unidas da América
Latina - PL-2. 389-B-52 na Câmara).
Lido em 22- 10- 1952 - Publicado no
D. C. N. de 23-10-1952 Página
11 .612 - I' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 14-11-1952. em virtude de dispensa
de intersticio concedida a requerimento
do Senador Alvaro Adolpho. co:n pareceres favoráveis: n." 1.245-52. da Comissão de Constituição e Justiça; número
I .216-52. da Comissão de Finanças.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Aprovado na sessão noturna da mesma
data. A sanção.
Lei n.· 1.740- de 21-11-1952 - Publicada no D. O. de 25-11-1952.
P. L. C. D. 275-52 - Autoriza u
Poder Executivo a abri r. pelo Ministério da Fazenda. o crédito especial de
Cr$ 900.000.00. destinado à regularização de despesas com o serviço da
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos
- (PL-2 . 223-B-52 na Câmara).
Lido em 27-10-1952 - Publicado no
D. C. N. de 28-10-1952 - Página
) I. 865 - I' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 5-12-1952. com pareceres: número
I .299-52. da Comissão de Constituição

•

-73 e Ju tiça; n.O 1.230. da Comissão de
Finanças. favorável.
Aprovado sem deba te. À sanção.
Lei n.O 1.760. de 15- 12- 1952 - Pu·
blicada no D. O. de 15- I 2- I 952.
P . L . C . D. 276·52 Concede
is nção d direitos aduaneiros para tres
pai néis d stinados à fachada do S antua rio de Nossa S nhora Au xiliadorél _.
( PL- I . 234-C-51 na Câmara).
Lido em 30- 10- 1952 - Pubiícado no
D . C. N. de 31-10-1952 Página
12 . 056 - 4' coluna.
Despachado em 10- 11 - 1952 às Comissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12- 1952 : Comissão de
Finanças (28- 11 - 1952 ).
P. L . C . D . 277-52 - Atualiza a
pensão dos herdei ros dos militares vitimados no combate ~ revolução comu·
ni ta de 1935 ( PL- I .109-C -50 na
Câmara ) .
Lido em :;0- I O- I 952 - Publicado no
D. C . N. d 31 - 10- 1952 - Pági na
12.057 - I' coluna.
Despachado em 10- 11 - 1952 às Comi ões de Justiça. de Fôrças Armadas
Finanças.
Situação em 15-12- 1952: Comissão de
F ôrças Armadas (11 - 12- 1952 ).
P. L . C. D. 278-52 - Modifica o~
<l rtigos 57 e 60 do Código P ena l e
696 e 7 10 do Código de Processo P enal
- (Suspensão de pena de dete nç ão ou
re lusão ) - ( PL-40-B-51 na Câma ra).
Lido em 31 - 10-1952 - P ublicado no
D. C. N. de 1- 11 - 1952 - Página
12. 130 - I' colun a.
Despachado em 10- I I - 1952 às Comi sõ s de Ju tiça .
Situação em 15- 12- 1952 : Comissão de
Justi ça (1 0- 11 - 1952).
P. L . C . D. 279-52 - Cria a Escola
Agri cola de Uruta i, no E stado de Goiá1>.
c dá out ras providências - ( PL-1.4 I 6D-51 na Câ ma ra ).
Lido em 3 I - I O- I 952 - Publicado no
D. C. N . de 1-11-1952 - Página
12 . 130 - 3' coluna.
Despachado em 10- I I - 1952 às Co·
missões de Justiça, de Agricultura e de
Fi nanças.
Situação em 15-12-1952: Comissão õe
Agricultura (1 8- 11 - 1952).
P . L . C . D. 280-52 - Dispõe sôõre
a a postila de diploma de técni co de

contabiiidade conferido aos ex-alunos
do antigo curso de contador (PL2. H7-A-52 na Câma ra).
Lido em 31 · 10- 1952 - Publicado ne>
D. C . N. de 1- 11 - 1952 Página
12 .130 - 3' coluna.
Despachado em 12- 11 - 1952 às C0missões de Justiça e Educação .
Situação em 15- 12- 1952: Comissão de
Justiça (12- 11 - 1952).
P . L . C. D. 281 -52 Inclui It
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letra.,
do Instituto «Sedes Sa pientiae:. de São
Pau lo, na categori a de es tabelecime ntos
subvencionados pelo Govêrno Federal ( PL-2. 278-C-52 na Cãma ra).
Lido em 3- 11 - 1952 - Publicado no
D. C . N. de 4- 11 - 1952 Página
12.204 - 4' coluna.
Em pauta nos di as lO e 11 - 11 -1952.
Rem etido às Comissões de Constituição e Justiç a, de Educação e de Finanças com emenda.
Em 5- 12- 1952 é ap rovado requerImento de urgência. fo rmul ado pelo:.
Srs. Euclyde Vi eira e outros Senh ores
enadores.
Incluído o proj eto na Ordem do DIa
da sessão de 9- 12- 1952 .
An unciJda a discussão. são lidos o",
pareceres ns. 1. 387, 1.3 8 e 1.389.
respectivamente das Comissões de Constituição e Justiç a. de Educação e de
Finanças.
O Sen<ldor JoaqUi m Pi"re
retira emenda de sua autori a.
Propõe o Senador Plinio Pompeu qu"
a emenda apresentada pela C omissão
de Finanças seja considerada emenda ue
r dação, com o qu e concorda o Plenário.
F alam os Srs. Euclydes Vielr.l . Kergi naldo C avalca nti e Mello V ia nn<l. O
Senador A ttilio Vivvacqua hz deda r,, ·
ção de voto. Aprovado o projE'to. com
a emend a da Comissão d ~ P ina p.ças .
V ai à Comissão de Red açã) .
Pa recer n.o 1.403. da Comissão de
Redação. o ferecend o red ação fin a l. lido
em I! - 12- 1952. Aprovado na me~rn ...
da ta .
À sa nção. com a Mensage m
n." 402, de 15- 12- 1952.
Lei n." 1.777. de 19· 12- 1952 -. Publicad a no D . O . de 23- 12- 1952.
P. L . C. D . 282-52 - Modifica ()
art. 2.° da Lei n." 1.050. de 3-1.1950 ( Reversão dos fun cionários e inspeção
médica para os inativos) (PL.432B· 50 na Câmara).

,
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D. e. N. de 6-11-1952 Página
12.359 - 3' coluna.
D espachado em 14- 11 - 1952 às Comissões de Justiça. Fôrças Armadas.
Trabalho e Finanças.
Situação em 15- 12-1952. Comissão de
Justiça (14-11-1952).
P. L. C. D. 283-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério da Marinha. o crédito especial
de Cr$ 50.000.000.00 para atender a
despesas realizadas no exercício de 1951
- (PL-I.504-B-51 na Câmara).
Lido em 5-11-1952 - Publicado no
D. e. N. de 6-11-1952 Página
12 .359 - 4' coluna.
Despac hado em 14- 11 - 1952 às Comissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12- 1952: Comissão de
Justiça (15-11-1952).
P. L. C. D. 284-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério das Relações Exteriores. o crédito
especial de Cr$ 2 .500.000.00 para atender às despesas decorrentes das visitas
ao Brasil do Secretário de Estado dos
Estados Unidos da América. do Ministro do Exterior da República da
Áustria. do Ministério da Economia
Nacional da República Federal da Alemanha e de um representante pspecial
de Sua Majestade o Rei Farouk I (PL-2 . 127 -B-52 na Câmara) .
Lid:l em 5-11-1952 - Publicado no
D. e. N. de 6-11-1952 - - Página
12.360 - I' coluna.
Despachado em 12-11 - 1952 às eo...
missões de Trabalho e Justiça.
Situação em 15- 12-1952: Comissão de
Justiça (12-11-1952).
•

P. L. e. D. 285-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir. ao Poder
Judiciário - Justiça dos Territórios ~
o crédito especial de Cr$ 100.000.00
para ocorrer às despesas com a instalação das Comarcas de Brasiléia e Feijó.
no Território do Acre -- (PL-2.192-C52 na Câmara).
Lido em 5- 11-1952 - Publicado no
D. e. N. de 6-11-1952 Página
12.360 - I' coluna.
Despachado em 14-11-1952 às Comissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-1952: Comissão de
Finanças (4-12-1952).

PLCD 286-52 - Revigora o iO(:;so K
do § 6° do art. 178 do Decreto-lei'
nO 4.657. de 4-9-42. - (Código Civil)
- (ação de médicos. cirurg iões e Iil rmacêuticos) - (PL/ 2.212-B-52 na Câmara) .
Lido na sessão de 6-11-52 - Publicado no D.C.N. de 7- 11 -52 - Página 12 .439 2' col.
Despachado em 14-11-52 à Comissão
de Justiça.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Justiça (14- 11-52 ).
PLCD 287-52 - Modifica o art. 1°
e a letra b do art. 3· da Lei nO 1.024.
de 28 de dezembro de 1949. - (Obras
organizadas por Múcio Leão) . (PL/ 2.121-B-52 na Cãmara).
Lido em 7-11-52 Publicado no
D.e.N. de 8-11-52 - Pág. 12.4794' coluna.
Em 8-12-52 é aprovado o requerimento n· 544. do Sen. Domingos Velasco. pedindo dispensa de interstício.
Incluído na Ordem do Dia da se!>s:lo
de 9-12-52. com pareceres favoráveis:
nO 1.349-52 da Comissão de Constituição e Justiça: n° 1.350-52 da Comissão
de Educaç:!o: n° 1.351-52. da Comissão de Finanças.
Aprovado na sess:!o extrilordinária
noturna de 10-12-52. À sanção.
Lei nO 1.773. de 19-12-52 - Publicado no D.O. de 23-12-52.
PLCD 288-52 - Cria na 3' Região
da Justiça do Trabalho. uma Junta de
Conciliaç:!o e Julg amento. (Junta
de Conciliação e Julgamento de Belo
Horizonte) - ( PL/ I.525-B-51 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 7-11-52 D. e.N. de 8-11-52. - Pág. 12 .480
- I' coluna.
Em 28-11-52 foi aprovado o req uerimento n· 508-52. do Sen. Melo Viana
e outros. pedindo urgência pa ra o projeto. nos têrmos do art. 155. § 3· do
Regimento.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 2-12-52.
Depois de lidos os pareceres já proferidos pelas Comissões de Constituição
e Justiça. e de Legislação Social e ainda não publicados. é dada a palavra
ao Sen. Alberto Pasqualini que se ma-

-75 nifesta oral mente em nome da Comissão de Fina nças, pela aprOV<l~do.
Anunciada a discussão, qu se encerra sem oradorrs. Aprovado o projeto . À sa nção.
Lei nO 1. 764, de 17- 12-52 Publicado no D.a. de 19- 12-52 .
PLCO 289-52 - Al tera dispositivos
da Consolid ação das Leis do Impôsto
de Consumo. ( PL/ 2. 35 1-0 -52 na
Cãma ra) .
Lido em 7-1 l-52. Pu bli ado no
D.C.N. de 8-11-52 - Pág. 12 . 480 2' colu na .
R emetido às Comissõe de Justi ça e
de Finanças em 14-11-52.
Em 26-1 I-52 foi aprovado o requerimento nO 495. de 1952, do Sen. Ivo
d'Aquino e out ros Srs. Senadores, pedindo urgência para o projeto . nos têrmos do art. 155, § 4° do Regimento
Interno.
Submetido à disc ussão na mesma da ta.
Lido o parece r nO 1. 287-52, da Comissão de Constituição e Ju,tiç · , peja
constitucionalidade (reI., Sen. Ivo d'Aquino) .
D ada a pa lav ra ao Sen. Ferreira de
Souza, êste emite parece r, pela Comissão de Finanças, favorável ao proj to e contrário à emenda nO 1. do
Sen. Joaquim Pires. a presentada perante a mesma Comissão e favorável à
de nO 2. do Sen. D omingos Velasco.
também apresentada pe rante a mesma
Comis ão .
U sa m da palavra os Srs . Atilio Vivacqua, João Villasboas, Aloysio de
C a rvalho, 8ernandes Filho. Fran cisco
G allotti, D omi ngos Velasco, Gomes de
Olivei ra e Alfredo Nev s.
f: rejeitada a emenda nO 1 e aprovada a de nO 2 1 do Sen . D oming os
V elasco. Aprovado
requerimento de
destaque do Sen. João Vila boas. Aprovada a exclusão das palav ras destacad a . Aprovado o projeto assi m modifi cado.
Redação fin a l (Pa rece r nO 1.295-52)
lida, disc utida é aprovada na mes ma
d ata .
Projeto devolvido a Cim a~.l com
emendas em 26- 11 -52 (of. 1.584 ).
Em 27- 11 -52 o Seno Aloysio de Carvalho a ponta erro havido na red ação
final . O Presidente decla ra que se rá
reti ficado por meio de oficio à C. O.

Expedido na mes ma data o of. 1.587,
com a retificação.
Lei nO 1. 748, de 28-11 -52 Publicado no D.
de 28- 11 -52 .

a.

PLCO 290-52 - Altera se m aumento
de despesa , o An exo nO 2 1 - Ministério da Justiça e Neg ócios Interiorl"s
(Lei
- para o exe rcicio de 1952 . nO 1.4 7 de 6- 12-5 I ) . (PL/ 2. 5338 -52 na Cãmara).
Lido em 10- I I-52. - Publicado no
D .C.N. de l I- lI -52 - Pág . 12. 564
I' coluna.
Em I I -11 -52 foi apresntado o reque rimento nO 388. de 1952, do Sr. Senador Prisco dos Santos e outros Senadores, pedindo urgênci a par o projc:to.
Ficou sôbre a mesa 48 horas, na fo rm a
do Regimento.
Aprovado em 13-11 -52 o req uerimento
de urg ência . A maté ri a deixou de se r
apreciada por fa lta de número pa ra
pross guimen to da sessão .
Proferidos oralmente parece res favoráveis,pelas Comissões de Constituição
e Justiça e de Fi nanças, respectivamente pelos Sen. Anisio 10bim e Vi ctorino Freire. Encerrada a discussão
e adiada a votação por falta de número na sessão de 14- I l-52 ( essão ordinária). Aprovado na sl'ssão notu rna
de 14- 11 -52. À anção.
Lei nO 1. 745, de 26- 1 l -52 - Publicado no D. a. de 28-11 -52.
PLCO 291 -52 Incl ui o In tituto
Eletrotéc ni co de l tajubá entre os estabelecimentos subvencionados pelo Govê rno Federal. PL/ 2. 264-D-52 na
Câma ra) .
Lido em 10- I l -52 Publicado no
D.C .N. de lI - lI -52 - P ág. 12 .564
- 2' coluna.
Remetido à Comissão de Finanças
em 19- I I-52.
Incluido na Ordem do Di a da sesão de 12-12-52. nos têrm os do a rt. 90,
letra b, do Regimento In terno, por inicia tiva do Presid nte .
Anunciada a di cussão, o Sen. Anisio Jobim profere parecer oral, pela
constitucionalid ade, em nome da Comissão de Constituição e Justiça . São lidos
pareceres (ns. 1.413 e 1.4 19, das Comissões de Educação e Cultura e de
Agricultura. favoráveis, com emenda.

•

•
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considerada de redação. medi ante consulta do Plenário. feita a requerimento
do S en. Plinio Pompeu . A Comissão
de Redação.
Parecer nO 1.427. d'l Comissão de
Red ação. oferecendo redação fin al. lido
em 15- 12-52. Incluido na Ordem do
Dia da sessão extraordinária notu rna
da mesma data. a r?q uerimento do Senador Ivo d ·Aquino. Aprovildo.
Projeto rem etido à sanção com a Mensagem nO 427. de 20-12-52.
Lei nO 1.786. de 30-12-52 Publicado no D. O. de 30- 12-52.

governamelltal. para 05 movimentos mi watôrios da Europa. ( PL/ 2. 459B-52 na Câmara).
Lido em 11-11 -52.
Publicado no
D. C . N. de 12-11-52 Põlg. 12.640
.- 4' coluna.
P a re ce r da Comissão de Finanç as.
Llvorá\'e l. sob nO 1.325. lido em 4- 12 -52
l rcliltor. S en . Alfredo eves ) .
Inclu ido na Ordem do D i,l da sessão
de 9- 12-52 .
Aprov'ldo n i se~~ão extra0rdinári,\
noturna de 10- 12-52. A sa nç;;o.
Lei nO 1. 775. de 19-12-52 - Pu blicado no D.a . de 23- 12-52.

PLCD 292-52 - Dispõe sõbrc a pc_
Iicia maritim<1. aérea e de fronteiras.
(PL/2.374-B-52 na Câmara) .
Publicado no
Lido em lI - lI -52 D.C.N. de 12- 11 -52 - Pág. 12 .640
- 2' coluna.
Despachado em 21-11·52 às Comissões de Justiç <1. de Forças Armadas e
de Finanças.
Situação em 15-12·52: C omissão de
Justiça (2 1-11·52 ) .

PLCD 296-52 - Suprim(' a letra g.
do art. IOdo Decreto-lei n° 5.625. de
28 de junho de 1943. cuja rcd Llção foi
\l1odific ada relo Decreto-lei nO 6.548,
de 3 1 rk ma io dê 19-1-1.
(Promoção de Oficiais do Exército). - PL/
2.332-B-52 na Cãmara).
Lido em 11 - 11 -52. - Publicado no
D.e.N. de 12- 11 -52 - 1"1). 1~.C41
I' col una.
Despachado em 2 I -I I -52 às Comissões de Segur<1nça N~1Cior.;11 e de Finan çilS .
Situação em 15- 12-52: Comi ~são de
Finança~ (2 1- 11 -52 ).
PLCD 297-52 - Autoriza o Poder
Executivo a ahri r • pelo Ministério da
Justiça e Negócios Interio r 's .. ) créclit0
especa l de Cr$ 77.6<18.4'1. para pag'lmento. rebtivo ao exerClcio de 1951.
aos oficiais ildministr<1tivos Emanuel Pinheiro e Antõnio C ampos Monteiro.
e ao contador José Porpino da Silva.
- ( PL/ 2.022-B-52 n<1 Câmara).
Lido em 11-11 -52 .
Public<1do no
D. e. N. de 12- 11-52 - Pág. 12 .64 1
- 2' coluna.
Desp<1chad o em 21- 11 -52 à Comissão
de Finanças .
SituLlção ctn 15-12-52 : C omissão de
Finanças (21 - 11 -52).
PLCD 298-52 - Abre ao Poder Ju di ciá rio Justiç a Eleitoral do Ceará
- o rédito especial de Cr$ 104.225.80.
para ocorrer ao pag _1mcnto de proventos da disponibilid ade a Jonas de Miranda . (PL/2. 530-A-52 na Cãma ra) .
Lido em 11 - 11 -52 .
Publicado no
p.L.e. de 12-11-52 Pág . 12.641
- 2' cal.
Em 12- 12-52 é lido o parecer número I .409. de 1 I - I 2-52. favorável. da

PLCD 293-52 - Dá <lO molhe acostáve l. construido n;l praç<1 Mauá. porto
do Rio de Janeiro. o nome de «Molhe
O sc<1 r Weinschencb. (PL/2 . 542A-52 na Câmaw).
Lido em 11-11 -52.
Public<1do no
D.C.N. de 12-11-52 - P ág . 12.640
- 4' colun<1.
Des pachado em 21·11-52 à Comissão
de Justiça .
S itu ação em 15- 12-52: Continua na
Comissão de J ústiça (21-11-52).
PLCD 294-52 - Concede o auxilio
de Cr$ 3.000.000.00 à Pontificia Universidade C atólica do Rio de 1aneiro.
(PL/2.032-B-52 na Câma rá) .
Publicado no
Lido em 11 - 11-52.
D. e. N. de 12- 11 -52 - Pág. 12.640
- 4' coluna.
Despachado em 21-11-52 à Comissão
de Finanças .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Justiça (21-11-52).
PLCD 295-52 Autoriza o Poder
Executivo a abrir. pelo Ministerio das
Relações Exteriores o crédito esoecial
de Cr$ 1.942.911.50 para atend ~ r ao
pagamento da contribuição do Brasil.
em favor do Comité Provisório Inter-

-77 -C omissão de Finanças (relator, Senador M a thi as Olimpio).
Em 12- 12-52 o S en. Onofre Gomes
requer dispen a de inte rs tício.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
extraord in ária noturna de 13- 12-52 .
pro ado . À sa nção.
PLCD 299-52 Autoriza o Poder
E xecutivo a ab rir pelo Ministério das
R elações Exteriores o crédito s pecial
de Cr$ 124.209, 10. pa ra pagamento das
despesas efetuadas pelo Go -êrno da
Suê ia co m <I proteção dos interêsses
brasileiros na Rumânia . - ( PLj 2. 4678 -52 na Câma ra ).
Lido em 12- 11 -52.
Publicado no
D.C .N. de 13- 11-52
P ág . 12.720
- 2' colu na.
P a recter da Comis. ão de Fina nças,
Iavorávl' l, lido em 4-12-52 (rclator: Senador Alfredo Neves ). Publicado em
5- 12-52 .
Incluido na O rdem do Dia da sessão
d e 9- 12-52 .
Aprovado na sessão extraordin ária
noturna de 1O- 12-'i2 À a nção.
Lei nO 1.774. de 19- 12-52 - P ublicado no 0.0. de 23-12-52.
PLCD 300-52 - Abre ao Pe der Judiciár o - !usliça Eleito ral Tribunal Re{lional do P a r :1 n~ o crédito
suplementa r de Cr$ 49.960,00, <:m reIõrço de dotaçdc d o Anexo 26 do Oramento de 1952 . (Lei nO 1 .487 de
(PLj l .537-A-52 na Câ6- 12-51 ) . mara) .
Publicado no
L id o em 12- 11 -52. D . C N. de 13- I I-52
Pág . 12.720
- 2' co una.
Pa rece r favorável. da C om issão de
Finanças sob n' 1. 1 I. dt· 1-12-52. relatad o pelo S en . Ma th ias O lím pi" lido
tm 5- 1 -52 e publicado em 6- 12-52.
Inc uíd o na Ordi'm do D ia da ~e~
são d e 11-12-'5 2 .
Aprovado. A s;;nç~n.
Lei n° 1. 785-C , de 29- 12-52 . - Publi cada no D. O. de 5- 1-53 (Prom.).
PfCD 30 1-52 odif'ca o a rt. 2"
do Dec reto-lei n.O 8.249, de 20 de novembro de 1945. (Dissídios resolvidos pela Ju stiça do Tra balho).
(P -2.1 7 1-8 -52 na C âma ra ) .
Publicado no
Lido em 12- 1 I-52. D .C.N. de 13-1 1-52 - P ág . 12.720 3' colun a.

Despach~ do em 21 - 11-52 âs C omis-

sões d Justiça e d,' Trabalho e Previdência Soci:J!.
Situação em 15- 12-52: Comissão d e
C onstituição e Justiç a (2 1-11-52).
PLCD 302-52 - Abre ao P od er Judiciá rio S up remo Tribunal Fede ral
- o crédito suplementar d e Cr$ ... _
1 .200. OCO,OO, em reIõrço de d otaçõ es
do Anexo nO 26 do Orça mento de 1952.
PL( Lei nO 1.'187 de 6-12-51). 2.53 I -A -52 na C âmara) .
Publicado no
Lido ?m 12- 11 -52 .
D . C. N. de 1.3-11 -52 Pá\). 12.720
- 3' c0h':11iJ.
P arcc~. :ia Co:nis~ão de Finanças, fav ráv el, ~ob nO 1 .332, de 3- 12. 52, ( rela tado pelo Sen. M a thias Olimpio), Ido
em 5- 12-52 e pub licado em 6-12-52 .
Projeto incluído na Ordem do Dia
da sessão de 11 -!~-5'2 À s<l nção.
PLCD 303-52 Autoriz a o Pod I'
Ex ec uti vo a durir. pE'lo M inistério da
Edu cação e S UÜJ,. II crédito espe ial
de Cr$ 2. COO. 00000. como aux ílio à
Associação Museu de ,\rte de S 50
P uulo . - (P L- I . 593-13-52 na Cã ma ra).
Lido em 13-! J -57.
Publi cado no
D. C . N . de 14- 1 I-52 - P ii g. 12.782
- 4' coluna.
Parecer da C omissúo de Finanças,
!:Oh n° 1.348, fa vorável. lido em 8- 12-52
(relator. S eno Plínio Pompeu) .
Em -12-52 é aprovado o req ueri mento nO 5-15. do Scn. Plinio Pompeu ,
pedindo dispensa de inter ·tic o.
Incluído na O rdem do Dí <1 da CS;30
de 9- 12-52 .
;Jro ad o na css50 C'xtrilordin ilria :10~
turna de 10- 12-52 . A sanção .
Lei n" 1 . 785-A , de 29-12-52. - P ubicada no D . O. d 5- 1-53 ( Prom.).
PLCD 304-52 Cria ca rgos nos
Q uad ros Permane nte e Suplementa r do
Ministé'rio d J AgricJh t'l a e dá outras
provid ências . (PL-2 . 468-8 -52
na
C âmarrl) .
Lido tem 13·1' -52.
l- oJ H :cado nO'
D .C.N . de 14- 11 -52
Pág. 12.783
I' coluna.
Despachado em 21-1 i -52 à s Comissões de Constituição e Justiçil e til' Finanças.
Situação em 15-12-52: C omissão de
Fina nças (27- 11 -52 ).

-78PLCD - 305-52 - Estende a vantagem do item 2 do art. 32 do Decretolei n. o 8.760. de 21 de janeiro de 1946.
ao 2.· Tenente da Arma de Infantaria
Emiliano Amaro de Sousa - (PL-2.008B-52 - na Câmara).
Lido em 13- 11-52 Publicado no
D.N.C. de 14- 11-52 - Pág. 12.783
- 2' coluna.
Despachado em 21-11-52 às Comissões de Segurança N acional e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Segurança N acional (21-11-52).
PLCD 306-52 Institui. nas Coma rcas do Interior. rec urso ex-oUicio
das decisões proferidas contra os empregados (PL-1. 463-C-52
na
Câmara) .
Publicado no D.N.e. de 14-11 -52
- Pág. 12.783 - 3' coluna.
Despachado em 21-11-52 às COUlissões de Justiça e Trabalho.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Justiça (21-11-52).
PLCD 307-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir. pelo Ministério da
Aeronáutica. o crédito especial de Cr$
1I .000.000.00. para atender a despesas
com as obras de restauração da pista
principal do aeroporto internacional do
(PL-l.414-C-51 - na CâGaleão ma ra) .
Lido em i3-11 -52 Publicado nu
D.N.C. de 14-11 -52 - Pág. 12.783
- . 3' coluna.
Incluído na Ordem do Dia da ses··
são de 15-12-52. por íniciativa do i?l"esidente. nos têrmos do art. 90. letra b.
do Regimento Interno.
Depois de proferido. pelo Sen. Ferreira de Sousa. parecer favorável. em
nome da Com. de Finanças e de fala r
o Sen. Othon Mader. é aprovado o
proj eto. À sanção.
Lei n.· 1.800. de 31-12-52 - Publicada no D.O. de 5-1 -53.
PLCD 308-52 - Dispõe sõbre a remuneração mínima dos jornalistas. e dá
outras providências. (PL-l1-G-51 na Câmara).
Lido em 14-11 -52 Publicado no
D. C . N. de 15-11-52 - Pág. 12 .868
- I' coluna.
Dl'spachado em 21-11 -52 à Comissão
de Trabalho e Previdência Social .

Situação em 15- 12-52 : Comissão ele
Trabalho e Previdência Social (21 de
novembro de 1952).
PLCD 309-52 Determina que o
Poder Executivo restitui rá ao Professor
Mário Vasconcelos da Veiga Ca bral.
mediante distrato. o direito exclusivo
de reproduzir suas obras. - (PL-754B-1951 - na Câmara) .
Lido em 18- 11 -52 (noturna) - Publicado no D.e.N. de 19- 11 -52 - Página 25 - 2' coluna (supl.).
Despachado em 21-11-52 às Comissôes
de Educação e Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Educação (10- 12-52) .
PLCD - 310-52 - D ispõe sõbre financiamentos destinados à colonização
nacional. e dá outras providências. (PL-2 . 109-B-52 - na Câmara) .
Lido em 18-1 1-52 (noturna) - Publicado no D. e. N. de 19- 11 -52 - Página 25 - I' coluna (supl. ).
Despachado em 21- 11 -52 às Comissões de Justiça. Saúde. Agricultura c
Finanças.
Situação em 15- 12-52 : Comissão de Justiça (2 1-11 -52) .
PLCD 311-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abri r pelo Ministério d,l
Fazenda. o crédito especial de Cr$
26.750.00. destinado ao pagamento de
salário- família aos servidores da Co
missão do Vale de São Francisco PLC-311-52 (PL-2. 202-B-52 - na Câmara) .
Lido em 18-11 -52 (noturna) - Publicado no D.e.N. de 19- 11 -52 - Página 26 - I' coluna (supl.).
Parecer da Com. de Finanças. favorável. sob n.O 1.326 ( rei. Sen. D urvaI Cruz). lido em 4-12-52).
Incluído na O. do Dia da sessão de
9-12-52.
Aprovado na sessão ex traordin,\ria
noturna de 10-12-52. À sanção.
Lei n.O 1.769. de 18- 12-52 - Publicado no D. O. de 23-12-52.
PLCD 312-52 - Altera os arts. 663
e 688 do Decreto-lei n.O 5 . 452. de 1.0
de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho). (Mandatos de representantes classistas) - (PL-l.895-C-52 na Câmara) .

- · 79 Lid em 18- 11 -52 (noturna) - Publiado no D.C.N. de 19- 11 -52 - P:íg.
26 - I' coluna (Supl.).
Despachado em 21 - 11 -52 às Comissõ ~s
de Justiça e Trabalho.
Si tuação em 15-12-52: Comissão de
Justiça (21 - 11 -52).
PLCD 313-52 - Institui o cu rso ce
Direito Penitenciário nas F aculdades de
Direito do paí , e dá outras providencia . - (PL-634-B-51 - na Câmara) .
Lido em 18- 11-52 (noturna) - Publicado no D.e.N. de 19- 11 -52 - Página 26 - 2' coluna (supl.).
Despachado em 21-11-52 às Comissões de Justiça e Educação.
Situ ação em 15- 12-52: Comissão de
Educação (4- 12-52) .
PLCD 314-52 - Autori za o Pod er
Executivo a ab rir pelo Ministério da
Agricultura, o crédito especial de Cr$
200 . 000,00, para pagamento ao Instituto Brasileiro de Geogra fia e Estatística por serviços prestados no 3:'
4.° trimestres de 1950. (PL-2. 050B-52 - na Câmara) .
Lido em 18- 11-52 (noturna) - Publi ado no D.C.N. de 19- 11 -52 - Página 26 - 2' coluna (supl. ) .
Incluído na Ordem do D ia da sessão
de 15- 12-52, por iniciativa do Presidente, nos têrmos do art. 90, letra b, do
Re gimento Interno.
Depois d : proferido, pelo Sen. Durva i Cruz, pa rece r favorável, oral, em
nome da Com. de Finanças, o projeto
é a provado.
A sanção.
Lei n." 1 . 05, de 5-1-53 - Publicada
no D . O. de 8-1-53.
PLCD 315-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Saúde, o crédito especial
de Cr$ 200. ODO,OO destin ado a auxiliar
as despesas com a Delegação da Cruz
Vermelha Brasileira à 18' Conferência
da Cruz V erm elh a Internacional
(PL- I .890-C-52 - na Câma ra ).
ido em 18-1 1-52 (Notu rna)
Publicado no D. C. N . de 19-11-52
- Pág . 26 - 3" coluna (Supl.).
Despachado às Com. de Const. e
Justiça. Ed. e Cultura, ReI. Exteriores
c de Finanças.
Em 3-12-52 é aprovado o requerimento n.o 525, do Sen. Anísio Jobim

e outros Srs. Sen., pedindo urgência
para êste projeto.
Rcc.o no Gab. da Presidência em
4-12-52, com pa receI" da mesma da ta.
da Com. de Const. c Justiça, pela constitucionalidade (proferido pelo Senador
AIGysio de Ca rvalho).
Incluído na Ordem do Dia da sessão
d.e 5- 12-52.
Depois da leitura do pa recer da C.
de Justiça e de se pronuncia rem favoràvelmente as Com. de Rei. Ext., de
Finanças (Sen. M elo Via na, Ezequias
Rocha e Domingos Velasco, respectivamente), foi aprovado o projeto. A sanção.
Lei n! 1. 762, de 15-12-52 - Publicado no D.O. de 18- 12-52.
PLCD 316-52 - Autoriza o Poder
Executivo a a brir, pelo Ministério da
Educação e Sa úde, o crédito especial
de Cr$ 20. 000. DOO,OO , pa ra auxil ia r os
festejos comemora tivos do 3.° Centenário da Re taul"a ção P ern a mbuca na.
(PL-2. 037 -C-52 na Câmara).
Lido em 18-11 -52 (noturna) - P ublicado no D.e.N. de 19-11-52 - Página 26 - 3' coluna (Supl.).
Despachado em 21-11-52 às Comissões
de Justiça e de Finanças .
Si tu ação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (11 - 12-52).
P LCD 317-52 - Asseg ura ao membros da diretoria de indicato o direitos de estabilidade no emprêgo, durante
(PLo período de seus mandatos. 499-B-51 na Câmara).
Lido em 18-11 -52 (noturna) - Publicado no D.e.N. de 19- 11-52 Pág. 26 - 4' coluna (Supl.).
Despachado em 21 - 11 -52 às Comissões de Justiça e Trabalho.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Justiça (21 - 11 -52).
FLDC 318-52 - Auto riza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
F aze nda o crédito especial de Cr$ '"
60. 130. DOO,OO, para despesas com o
aparelhamento da C asa da Moeda
(PL-2.393-B-52 - na Câmara).
r ido em 19·11 -52.
Pu blicado no D.e.N. de 20-11-52
- Pág. 13 .265 - 2' coluna.
Parecer da Comis ão de Finanças, favorável. sob n! 1.321, lido em 4-12-52
(relator, Sen. Durval Cruz).

I

-80(Incluido na O. do Di;) da sl'ssão
de 9-12-52).
i\ provado 'la sessão extraordinária
(noturna) d e 10-12-52. À Sanção Lei n.O 1. 778 de 19-12-52 . Publicado
no
iúrio Ofic;al de 22-12-52.
PLCD 319-52 __ o Altera o Deaete-Iei n.'· <;.655, de 3 de setembro
:le 1942, que dispõe sõbre o Impõsto do
Sêlo (PL-2. 564-D-52 - da Câmara) .
Lido em 19- 11-52 (noturna) Publicado no D.C.N. de 20 -11 -52
Página 13.270 - 2' coluna.
Rem.o à Com. de Finanças em 19
de novembro de 1952.
Aprovado em 25-11-52 o requerimento
n." 494-52, do Sen. Ivo d'Aquino e
outros Srs . Sen. , pedindo urgência
para o projeto nos têrmos do art. 155,
§ 4.", do Regimento Interno.
Submetido imediatamente a discussão.
E: dôc.l ~ paJ.,vra ao Seno Ferreira d e
Souza, que emite parecer favorável. em
nome da C. F., oferecendo, também em
nome dela. 4 emendas.
Falam igualmente os Sen. Kergin aldo
Cavalcanti. Othon Mader, Aloysio de
Carvalho, Gomes de Oliveira, Alfr.:do
Neves, \o\rétl ter fnru:: e Ivo d'Aquinc.
São apres('ntadas mais três em~ndas
( ns. 5 e 6, do Sen. Othon Mader c 7,
do Sen. Mozart Lago).
O Sen. Ferreira de Souza dá pa recer
sõbre essas emendas. propondo subemendas às de n5 . 5 e 6 e manifestando-se
pela rejeição da de n .O 7.
Sâo aprovados requerimentos de d.,s• Oll". ,1 .>:d:er. ~o ~ r n.
Aloysio ue
Carvalho, da Nota Sétima; do Senador Attilio Vivacqua. dos itens 4" e 6"

r

d. ,\I' . r. I';"

::)u

.'1, ..

Aprovadil a exclusão das partes destacadas . Aprovado o projeto com L'S
emendas I a 4. 5 e 6 (estas últimas com
subemendas). Rejeitada a emenda 7.
Na mesma data é lida. discutida e
aprovada a red. fin a l (Parecer núm('ro
I .286-52) . Projeto devolvido à C. D.
na mesma datil, com emendas (oficio
n." 1. 569).
Lei n! 1.747, de 28-11-52 - Publicada no D. O. de 28-1 I-52.
PLCD 320-52 Dispõe sõbre registro de diplomas expedidos por e~ta
belecimento de ensino superior (PL2.076-8-52 - na Câmara).
•

Lido em 21-11-52 Publicado no
D.C.N. de 22-11-52 - Pág. 13.396
- 4' col.
Em 11-12-52 é aprovado requerimento de urgência. do Seno Domingos Velasco e outros Srs. Senadores. pnTU o
projeto, nos têrmos do art. 155, § 3 ....
do Regimento.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 15-12-52. com pareceres : n.o 1.41552. da Com. de Const. e Justiça. favorável. nO 1.416-52 da Com. Educação. favorável. com a emenda que oferec~.

Aprovado com a emenda.
Parecer n." 1.439. da Comissão de
Redação. oferecendo redação final da
emenda do Senado, lido em 15- 12-52
(sessão extraordinária noturna). Aprovado na mesmét sessão. em virtude de
dispensa de publicação requerida I cio
Seno Ivo d·Aquino. O projeto volta à
C . D.
Designado o Sen. Othon M ader para
,~ .: o mrilJ1lulr na '::11. é, ra o C'stud J da
emenda do Senado.
PLCD 321 -52 - Modifica c art. ';57
e seus parágrafos do Decreto-lei número 5 . 452. de I de maio de 1943. (Consolidação das Leis do Trabalho)
(Abono incorporado aos vencimentos
par3 efeito de aposentadoria e descontos) (PL-163-B-51 na Câmara.
Lido em 21-11-52 Publicado no
D. C . N. de 22-11-52 - Pi'lg. 13 .396
4' coluna.
Despachado em 2111-52 às Comissões
de Justiça. Traba lho e Educétção .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (21-11-52).
PLCD 322-52 - Dispõe sõbre a contagem do prazo previsto no art. 56 da
Lei n." 830. de 23-9-1949 - (PL-2.1608-52 na Câmara).
Lido em 21 - 11 -52 (Noturna) - Publicado no D. C. N. de 22- 11-52 (Su ·
plemento) -. Pág. 21 - 4' coluna.
[),"p:lcl!adc em ~ '-lI-52 às C011 1,~,'i ,.,. de Jus tiça. T:é.I. ülho e EduCl ;J .•
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças \ 4-12-52) .
PL(":O 322-52 -

Dispõe sõb, >
l· •• nftl~l'."m
co prazu previsto no a r'
..!a 1.(', n.· ~30, d ( 23-9-1949
(PL-2. J f'..' -1:l ·52 -- na Câmara).

:-'í

-- 81 Litio em 21 -11 -52 (noturna) - Publicado no D.C.N. de 22-11-52 (Su
r.lemento) - Pág . 2 1 - 'I' coluna.
D espachaào m 21 - 11 -52 às C omissões
de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissl1o clt:
Finanç.Js (4-12-52).
PLCD 324-52 - Dispõe sôbre a denominação dos ae roportos e ae ródromos nacionai·. PL/ I. 740·B-52 na
C â ma ra.
Lid o em 21 -11 -52 (noturn a) - Publicado no D.C.N. de 22- 11·52 (suplemento), pág. 21. '1' coluna.
Despachado em 21-11-52 às Comissões de Viação e de Fôrças Arm adas.
Situacão em 15-12-52: C omissão de
Fôrças Arm adas (4- 12-52) .
PLCD 325-52 - Isenta de paga mento
de taxas as remessa de fundos pa ra pagamento de adubos, inseticidas e fungicidas de u o agricola. - ( PL-I. ')5
de 1951 na C â ma ra).
Lido em 21- 11 -52 ( noturn a) - Publicado no D.C.N. de 22-11 -52 (Suplemento). pág. 22 , I' colun a .
D espachado em 2 1-1 1-52 às Comissões de Agri cultura e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Agricultura (2 1- 11 -52 ) .

-u

PLCD 326-52 - Aumenta par Cr$
1 . 000 . 000,00 o valor da subvenção concedida pela Lei n. 720 de 2 -5-49 ao
Instituto H istóri co e G eográfico BI asileiro. - (PL-2. 526-B-52 na Câmara) .
Lido em 21- 11 -52 (Noturna) - Publicado no D.C.N. de 22- 11 -52 (S uplemento) - Pág. 22 - 2' colu na .
In luíd o na Ordem do Dia da ses ão
de 2- 12-52 (em reg ime de urgência. nos
têrmos do art. 155. § 3" do Regi mento
In terno, eru virtude da aprovação, em
2 - li -52, do requerimento n. 5 14-52),
dependente de pa receres das C omissões
com petentes.
Após parecerl'S orais das Comissões
de C onst. e Justiça. de Educação e Cultura, proferidos pelos Seno Ivo d'Aquino.
Flávio Guimard s e Domingos Velasco,
respectivamente, é aberta a di cussão,
que se encerra com orado res.
Aprovado o projeto. A sanção.
Lei n. 1. 77 -B, de 20- 12-52 - Publicado no D.O. de 24- 12.52.
PLCD 327-52 - Auto riza o Govêrno
Federal a enca mpa r a Estrada de Ferro

de N azaré, no E tado d a Bahi a ( PLC-327-52 na âmara).
( PL312-B-50) .
Lido em 22- 11 -52 - (extraordi nária)
- Publicado no D.C.N. de 23- 11 -52.
D espachado em 22- 11 -52 às Comissões de Vi a ão e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Viação (22- 11 -52).
PLCD 328-52 Retifica o Orçamento Geral da Rep ública p a ra o exe rcicio de 1952 (Lei n. I. 487. de 6-12. 51).
( Min. da Fazenda) - PL-2. 356-B
de 1952 na Câmara) .
Lido em 22-1 1-52 (extraordiná ri a) Publicado no D.C.N. de 23- 11 -52.
Despachado em 22-11 -52 à C om issão de Fina nças .
Situação em 15-12-52: Continuava na
Comissão de Fina nças.
PLCD 329-52 Cria, no Q uadro
Permanente do Ministério da Agricultura, o cargo isolado, de provimento em
comissão, de Administrado r da Colônia
Agricol a N aciona l de Jaiba, no E tado
de Min a G era is. (P L-2 . I 73-B-52
na Câma ra) .
Lid o em 22-1 1-52 (extraordi nária) .
- Publicado no D.C.N. de 23- 11 -52 Pág . 1 .414 - 3' colun a.
D espachado em 22-11 -52 às Comissões de Justi ça, Agricultura e de Fina nças .
Situacão m 15-12-52: C omissão de
Justiça (22-1 1-52 ).
PLCD 330-52 C oncede a pensão
de Cr$ 3 .000,00 mensais a H ercília Cruz
de Pontes Câmara. filh a de O swaldo
Cruz. ( PL-2. 459-B-52 na C âmara).
Lido em 22- 11 -52 (extrao rdinária) Pu blicado no D.C.N. de 23- 11 -52 Pág . 13.414 - 3' col.
Despachado em 22- 11 -52 às Comissões de Justiça e de Fina nç as .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (4- 12-52).
PLCD 331 -52 Autoriza o Poder
Executivo a emitir, pelo Ministério de
Viação e O bras Públicas - Depa rtamento G eral dos Cor reios e Telég ra fos
- umasé rie de sêlos do ci nqü êntenário
da fun dação do C olégio Interno de S.
JOSé e do 25 q ::miversário da criaç ão do
Colég io Externo de S. José. (P LI .728-B-52 na C âmara) .

-·82Lido em 22-11 -52 (noturna Pu~
blicado no D.G.N. de 23-11-52 - Página 13.444 - 3' coluna.
Despachado em 22-1 l-52 às Comissões de Educação Viação e Finanças.
Situação em 15~12-52: Comissão de
Viação (10-12-52).

•

PLCD 332-52 - Regula a situação
dos sargentos do Exército excluídos pelo
art. 143 da Lei do Serviço Militar (Decreto-lei n" I. 187, de 4 de abril de
1939) e posteriormente reincluídos. (P~I.321-B-51 na Câmara.)
Lido em 22~11-52 (noturna) - Publicado no D.G.N. de 23-11 -52 - Pág.
13.444 - 3' coluna.
Despachado em 22-11-52 às Comis~
sões de Fõrças Armadas e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Fõrças Armadas (22-11-52).
PLCD 333-52 - Dispõe sõbre a participação do trabalhador nos lucros da
emprêsa. (PL-1.039-D-48 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 25-11-52 D.G.N. de 26-11-52 - Pág. 13.802 I' coluna.
Despachado em 25-11 -52 às COIDlSsões de Justiça, de Trabalho e de Finanças.
Situação em 5-12-52: Comissão de
Justiça (25-11-52).
PLCD 334-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o crédito suplementar de Cr$
66.950.000,00, em refõrço de verbas do
Anexo n" 19 do Orçamento de 1952.
....
(Lei n. 1.487, de 6-12-51). PL-2.489-B-52 na Câmara) .
Lido em 25-11-52 Publicado no
D.G.N. de 26-11 -52 - Pág. 13.804I' coluna .
Despachado em 25-11 -52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão ' de
Finanças (25-11-52).
PLCD 335-52 - Considera Aureliano
Cândido T ava res de Bastos patrono dos
Municipios Brasileiros. - (PL-275-B-5 1
na Câmara) .
Lido em 25~ lI -52 Publicado no
D.C.N. de 26-1 l-52 - Pág. 13.804
2' coluna.
Despachado em 25-11-52 às Comissões de Justiça e de Educação.

Situação em 15-12-52: Comissão de
Justiça (25-11-52).
PLCD 336-52 - Dispõe sõbre o
pagamento de Cr$ 50.000.000,00 ao Estado de Pernambuco, a título de indenização pelo Território da Ilha de Fer~
nando Noronha. PL-153-B-5l na
Câmara) .
Lido em 26-11 -52 (noturna) - Publicado no D.G.N. de 27-11-52 - Pág.
15 (S uplemento) P coluna.
Despachado em 26-11-52 às Comissões de Consti tuição e Justiça e de Finanças .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Justiça (26-11-52).
PLCD 337-52 - Prorroga o pra zo estipulado nos §§ 2Q e 3°, letra h do artigo
1° da Lei n. 1.474. de 26-11-52.
(PL-2 .623-D -52 na Câma ra) .
Lido em 27-11-52 Publicado no
D.C.N. de 28-11-52 - Pág. 13.930 2" coluna.
Em 3-12-52 é lido o parecer nO 1.340,
fav ., da Com. de Finanças (relator:
Sen. Ferreira de Souza . Publicado no
D,C.N, de 6-10-52.
Em 5-1 2-52 é apra '/ado requerimento
do Seno Oton Mader, pedindo dispensa
de intersticio a fim de figurar o projeto
na Ordem do Dia da sessão seguinte .
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 8-12-52. Aprovado. À sanção.
Lei n. 1.772, de 18- 12-52 - Publicado no D .O. de 22-12-52.
PLCD 338-52 ria na Justiça do
Trabalho a 2' Junta de ConCiliação e
Julgamento. com sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo - PL-2. 057-D
de 1952 na Câmara) .
Lido em 28- 11 -52 Publicado no
D.C.N. de 29-11-52 - Pág. 13.986
3' coluna.
Despachado em 28-11-52 às Comissões de Trabal ho e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Trabalho ( 28-11 -52).
PLCD 339-52 - Isenta do pagamento de sêlos e taxas e concéde outras fa cilidades aos operá rios e trabalhadores
para obtenção de patentes de invenção
- PL-2. 073-C-52 na Câmara) .
Lido em 28- 11 -52 Publicado no
D.G.N. de 29- I l -52 - Pág. 13.986
4' coluna.
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Despachado em 28-11 -52 às Comisçôes de Trabalho e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Justiça (28-1 I-52) .
PLCD 3'10-52 - Abre ao Congresso
Nacional - Càmara dos Deputados o crédito especial de Cr$ 101.780,60,
para ,pagamento aos herdeiros do ex-funcionário daquela Casa do Congresso,
DI'. Leônidas Rezende e dá outras previdências. - PL-86 1-B-50 na Câmara) .
Lido em 2 -lI-52 Publicado no
D.C.N. de 29-11-52 - Pág. 13.987I' coluna.
Parecer da Com. de Finanças, favorável, sob n. 1.31 7, lido em 4-12-52 (relator, Seno Domingos Velasco).
Projeto incluído na O. do Dia da
sessão de 9-12-52.
Aprovado na sessão extraordinil ri a
noturna de 10-12-52. À sanção.
Lei n. 1.78 1, de 23-12-52 - Publicado no D.O. de 26- 12-52 .
PLCD 3'11-52 - Reg ul a a divisão
milita r do território nacional para o emprego combinado das Fôrças Armadas, e
cria as Zonas de Defesa . - PL-2 . 3'16-B
de 1952 na Câmara) .
Lido em 2 -lI -52 (notuna) - Publicado no D.e.N. de 29-11-52 - (Suplemento) - Pág. 17 - 2' coluna .
D espachado em 2 -11-52 às Comissôes de Fôrças Armadas e de ~'nan
ças.
Situação em 15-12-52. Comissdo de
Fôrças Armadas (28-11-52) .
PLCD 342-52 - Altera o Quadro da
Secreta ri a do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências (PL1 .737-B-52 na Câmara) .
Lido em 28-11-52 (Noturna) - Publicado no D.C.N. de 29-11-52 (Suplemento) - Pág. 18 - 2' coluna .
P a recer da Com. de Finanças, sob o
n. 1.365-52, favorábel (de autoria do
Sen. Matias Olimpio), lido em 8-12-52 .
Em 9-12-52 o Sen. Dario Cardoso
requ er e obtem dispens a de intersticio.
In luído na Ordem do Dia da ses ão
de 10-12-52.
Encerrada a discussão na sessão extraord inária noturna da mesma data e
adiada a votação.
Retirado da O. do Dia da ses ão
de 1 1- 12-52 pa ra a udiência da Com. de
Justira, a requerimento do Sen. Ferreira
•

de Souza. Usam da palavra os senadores Aloysio de Ca rvalho e Ferreiro de
Souza.
Parecer da Com. de Const. e Justiça.
n. 1.412, de 12- 12-52, favorável ao projeto, salvo ao parágrafo úni co do artigo
3· (por inconsti tucional) e ao art. 7·,
por inconvenien te.
Em 13-12-52 (sessão extraordinária
noturna ) é aprovado o projeto, salvo o
parágrafo único do ar t. 3·. À Com.
Redação.
Parecer n. 1.432, da Com. de Redação oferecendo redação final, lido na
sessão de 15- 12-52 (extraordinária noturna). Submetido a discussão ' v Jtõ'
ção em virtude de di pensa d.: publicação, oncedida a rcqu erimcr.tc do
Seno Dario Cardoso.
Aprovada a redação final.
Devolvido à Câmara com Cf'1::nda ~n
pressiva do parágrafo único do art. 3·,
com o ofício n. 1.706, de 15- 12-52.
PLCD 343-52 - Reconhece como de
utilidade pública a Academia Pa raense
de Letras ( PL-2. 485-B-52 Da Câmara) .
Lido em 28-11-52 (Noturna) - Publicado DO D.C.N. de 29-11-52 - Suplemento) - Pág. 19 - I' coluna.
Despachado em 28-11-52 à Comissão de Justiça.
Situarão em 15-12-52: Aprovada inclusão em Ord em do Dia.
PLCD - 344-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Educação e Saúde, o créd.ito de Cr$
5.000.000,00, para a uxilia r o Município
de Aracaju nas comemorações do 1·
centenário da cidade de Araca ju, Capital do Estado de ergipe. e dá outras
providencias. - PL/ 2. 276-A-52 - na
Câmara.
Lido em 2 -li-52 ( oturna) - Publicado no DCN de 29-1 1-52 (Suplementa) - Pág. 19 - 2" coluna.
Despachado em 28-11-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15-12-52 : Comissão de
Finanças.
PLCD - 345-52 - Reabre por O
dias, a vigência do artigo 12 da Lei
nQ 231, de 6 de fevereiro de 194 , e dá
outras providências. (Militares revisão de antigüidade) - PL/2. 036-8-52 na Câma ra .

-84Lido em 28-11-52 (Noturna) - Publicado no DCN de 29-11-52. Página 19 - Suplemento - 3' coluna.
Despachado em 28-11-52 às Comissõrs de Fõrças Armadas e de Fin.mças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanç;Js (10-12-52).

-
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PLCD - 346-52 - Aplica as disposições do Decre to-lei nO 8.442. de 26
de dezembro de 1946. aos músicos do
Exército. Morinha. Aeronáutica. Policia Militar e C orpo de Bombeiros do
Distrito Federa l. que possa ram à matividade antes de sua vlgencia.
PL/l. 800-C-52 ni'! Câmara.
Lido em 28-11 -52 (Noturna) - Publicado no DCN de 29-11-52 - Pâg. 20
(Suplemento) - 2" coluna.
Despachado em 28-11-52 as Comissões de Fõrças Armadas e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissâo 3c
Finanças (12-12-52).
PLCD - 347-52 - Dispõe sõbre o
regime de equivalência entre diversos
cursos de g ra u médio para efeito de
matriculo no ciclo colegial e nos cursos
superiores. - PL/690-B-5 1. na Câmara.
Lido em 2-12-52 Publicado no
DCN de 3-12-52 - Pâg. 14.102 - 1"
coluna.
Despachado em 2-12-52 às Comissões
de Educ;Jção e Cultura.
Situação em 15- 12-52: Comi~s[jo de
Educação (2-12-52).
PLCD - 3-18-52 - Faz doação do
imóvel à Cruz Vermelha Brasileira. para funciunamento de serviços assistenciais de sua filial no Estado do Rio
Grande do Norte. - PL/ 7-!3-B-51. no
Câmara .
Lido em 2-12-52 Publicaúo nu
DCN de 3-12-'.>2 - Pág. 14 . 102 -- 2')
coluna.
Despachado em 2-12-52 às Comi ~s õ:s
de J ustiço e de Finonçils.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (/.-12-52).
PLCD - 349-52 - Autoriza o Poder Executivu a obrir. pelo Ministério
da Guerra. o crédito especial de Cr$
2.325.996,00 para pag;Jme nto de gr.ltificação de paraquedismo ao pesso ti
formado pelo antigo Núcleo de Formação e Treinamento de Paraquedistas

do Exército. no exercicio de 1949.
PL/ 2.586-B-52. na Câmara.
Lido em 2-12-52 Publicado no
DCN de 3-12-52 - Pâg. 13.102
3'
coluna.
P arecer da Com. de Finonç;Js. fa\orável. sob o n" 1.318. de 3- 12-52. rl'lata do pelo Seno Pinto Aleixo: lido em
4-12-52 e publicado em 5- 12-52.
Projeto incluido na O. do Dia da
sessão de 11-12-52. Aprovado. A sonçao.
Lei nO 1.792. de 30-12-52. - Publicada no D.o. de 5- 1-53.
PLCD - 350-52 - Assegura a Simone Gua raná Guia. o direito à pensão especial. concedido pelo art. I v do
Decreto-lei n" 5.330. de 18-3--13. - PL/
890-B-51. na Câmara.
Lido em 3-12- 52 Publicado no
DCN de 4-12-52 - Pág. 1-1.150 - 2'
coluna.
D espachado em 3-12 -52 às Comissões
de Fõrças Armadas e de Finanças.
Situoção em 15- 12-52: Comissâo de
Finanças (10-12-52).
PLCD - 351-52 - Autorizo o Poder Executivo a abrir. pelo MinJstério
da Marinha. o crédito suplementar de
Cr$ 300.000 . 000.00. em rcfõn;o de "erbas do Anexo relativo àquE'le Ministério. do Orçamento Geral da Un.ão Pilro
1952. - PL/ 2. -I96-B-52. na Câmara.
Lido em 3-12-52 Publicado no
DCN de 4-12-52 - Pág. 14 .150 - 3'
coluna.
Em 9-12-52 foi aprovado o requerlmento n" 542. do Seno Carlos Lind~n
berg e outros Srs. Seno dores. pedmdo
urgência para o projeto.
Parece r d<l Com. de F ' nonças. número 1.378. dE' 5-12-52. lido no mesm;J
data.
Projeto incluido na Ordem do Dio
da sessão de 10-12-52.
Aprovodo.
Remetido à s;J nção com ,1 rnens3gem
n Q 388. de 12 - 12 -52.
Lei n 9 1.770. de 18- 12 -52. - Publi cado no D.o. de 19-12-52 .
PLCD 352/ 52 - Autori:õl o Poder
Executivo a abr;r. pelo Ministüio da
Educ:1ção e Saúde. o crédito t'speciil l
de Cr$ 250 .000.00. como auxilio à realização do VI Congresso Brdsi!eiro de

- · 85Contabilidade. PLj2. 514-B-52. na
Câmara.
Lido em 3-12-52 Publicado no
DCN de 4-12-52 - Pág . 14.150 - 4'
coluna.
D spa hado em 3-12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação m 15-12-52: Comissão de
Finança (3-12-52).

Em 10- 12-52 é lido o parecer da C.
de Finanças. nO 1.393. d 5-12-52. reL.tado pelo Sen. Mathias Olympio. favorável ao projeto.
Projeto incluido na Ordem do D ia de
sessão de 15- 12-52.
Aprovado. Â sançã .
Lei n" 1. 798. de 31-12-52. - Publicado no D.o. de 2-1-53.

PLCD - 353-52 - Abre. ao Poder
Judiciá rio - Justiça do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho da 4" Região - o crédito suplementar de Cr
4.200.00. em refõrço do Anexo nO 26.
do Orçamento de 1952 (Lei n9 1.487
de 6-12-51). - PLj2.626-A-52. na Câmara.
Lido em 3-12-52 Publicado no
DCN de 4- 12·52 - Pág. 14.151 - I '
coluna.
Incluído na Ordem do Dia da es ão
de 15- 12-52. por iniciativa do Presidente nos têrmos do art. 90. letra b, d
Regimento Interno.
Depois de proferido pa recer oral. b vorável. pelo Seno Alberto PasCjualinl.
m nome da Com . de Fin<tnças. o projeto é apro ado.
À Sanção.

PLCD - 356-52 - Considera in lu idas na locução .. serviço público federal " as auta rquias federais. inclusive
as Caixas Econômicas Federais. e dá
outras providências. - PLj 889-B-51. na
Câmara.
Publi ado no
Lido em 4- 12-52 DCN de 5-12-52 - Pág. 14 . 216 - 3'
coluna.
Despa hado em 4-12-52 às Comissôes
de Justiça. Trabalho c Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comis ão de
Justiça (4- 12-52).

PLCD - 354-52 - Autoriza o Poder Executivo a abri r. ao Poder Judi c·á ri o. o crédito e pecial de Cr ....
400.000.00. para pagame nto de despesas de material com a reinstalação do
Tribunal Regiona l Eleitoral do stado
do Maranhão. PL/2. 457 -B-52. na
Câmara.
Lido em 3-12·52 Publicado no
D 'N d 4- 12-52 - Pág . 14.151 - I'
oluna.
In lu ido na Ordem dú Dia da sesS-o
de 15-12-52. com parecer favorâvel. sob
n9 1.394. da Comissão de Finaoc·as.
Aprovado. À anção .
Lei nO 1.799. de 31-12-52. - Publica ·
do no D.o. de 5- 1-53 .
PLCD - 355-52 - Autoriza o Pod r Executivo a abrir. pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores. o crédito suplementar de Cr$ 100 .000.00 à
Verba 3 do An exo nO 21. da L i nt.mero 1.487. de 6-12-51. - PLj2.567-B-52. na Câmara.
Lido em 3-12-52 Publicado no
D N de 4- 12-52
Pág . 14.15 I - 2'
oluna.

PLCD - 357-52 - Au:oriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Viação
Obras Públicas. o crédito
especial de Cr$ 78.000.000.00. para
prosseguimento da construção do traçado ferroviário Passo Fundo - Pôrto
Alegre. no Estado do Rio Grande do
Sul. e determina que o Orçamento da
União consignará. em 4 exer ieios. dotações nâo infer:ores a Cr$ ... . ... .
120 .000.000.00. para conclusão dessa
ligação. - PL/l .669-B-52. na Câmara.
Lido em 4-12-52 Publicado no
DCN de 5-12-52 - Pág. 14.216 - 3
coluna.
Despachado em 4- 12-52 à Comis~i:io
de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (4-12-52).
PLCD - 358-52
Autori: a o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Educação e Saúde. o crédito especia l de Cr$ 26.5 0.50. para pagamento
de salár'os devidos a Afro Bezerra. e
dá outras providêndas. - PLj 2. 155-B-52. na Câmara.
Publicado n
Lido em 4-12-52 DCN de 5-12-52 - Pág. 14.216 - 4'
coluna.
Despachado em 4- 12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão d<.
Finanças.

•

-86PLCD - 359-52 - Concede a pen·
são especial de Cr$ 2.000.00. mensa:s.
a Isabel Martin Teixeira de Melo. viúva do Juiz Alvaro Teixeira de Melo.
- PLj 189-B-51, na Câmara.
Publicado no
Lido em 5-12-52 DCN de 6-12-52 - Pág. 14.288 - 3'
coluna.
Despachado em 5-12-52 à Comi~s5o
de Finanças.
Situaçâo em 15-12·52: continuava nól
Comissão de Fimlnça~.

•

PLCD - 360-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores. o cré·
dito suplementar de Cr$ 2.600.000.00.
à dotação atribuida à Verba 3. Anexo
n.O 21. da Lei n.O 1.487. de 6-12-51. PLj 2.565-B-52. na Câmara .
Lido em 5-12-52 Publicado no
DCN de 6-12-52 - Pág. 14.288 - 4'
coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 15-12-52. por iniciativa do Presidente. nos têrmos do art. 90. letra b. do
Regimento Interno.
Depois de proferido. pelo Seno Dur.
vai Cruz. parecer oral. favorável. ('m
nome da Comissão de Finanças. o projeto foi aprovado.
A sanção.
Lei n 9 1.797. de 31-12-52. - Publicado no D.o. de 2-1-53.
PLCD - 361-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Fazenda. o crédito suplementar dI!
Cr$ 22.000.00. em refõrço à Verba 3.
do Anexo nO 19. da Lei nO 1.487. de
6-12-51. - PL/2. 570-B-52. na Câmara.
Publicado no
Lido em 5-12-52 DCN de 6-12-52 - Pág. 14.288 - 4'
coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 15-12-52. por iniciativa do Presidente. nos têrmos do art. 90. letra b. do
Regimento Interno.
Depois de proferido. pelo Seno Durvai Cruz. parecer oral. favorável. eo
nome da Comissão de Finanças. o pro
jeto foi aprovado.
A sanção.
PubliLei nO 1.794. de 31-12-52.
cado no D.o. de 2-1-53.
PLCD - 362-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Educação e Saúde. o crédito espe-

cial de Cr$ 72.420.00. para pagamento
de diferença de vencimentos ao Professor Ciro Romano Farina. - PLj2.084-B-52. na Câmara.
Publicado no
Lido em 5-12-52 DCN úe 6-12-52 - Pág. 14.289 - I'
colunn.
Despachado em 5-12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15-12-52: continuava na
Comissâo de F;n,mças.
PLCD - 363-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Fólzenda o crédito suplementólr d~
Cr$ 135.200.00 em refôrço de verbns
:10 Anexo nO 19. do Orçamento Geral da
União (Lei nO 1.487. de 6-12-51). PLj 2.456-C-52. na Câmara.
Lidu em 5-12-52 Publicado no
DCN de 6-12-52 - Pág. 14.289 - L"
coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 15-12-52. por iniciativa do Presidente. nos têrmos d,~ art. 90. letm b. do
Regim~nto Interno.
Depois de proferido. pelo Seno l.Jurval
Cruz. parecer favorávt>l. em nome da
Comissão de Finanças. o projeto foi
aprovzdo.
A sanção.
Lei nO 1. 795. de 31-12-52. - Publicado no D.O. de 2-1-53.
P. L. C. D. 364-52 - Modifica o artigo 1.. da Lei n.' 1.673. de 18 de
setembro de 1952 - (Despesas com funeral do Corpo de Bo,mbeiros do Distrito Federal). (P . L. 2. 605-B-52. na
Câmara) .
Lido em 5-12-52 Publicado no
D. C. N. de 6-12-52 - Pág. 14.289
- 2.' coluna.
Despachado em 5-12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15-12-52: continuava na
Comissão de Finanças.
P. L. C. D. 365-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores. o credito suplementar de Cr$ 6.200.000.00
à dotação atribuída à Verba 1 do Anexo
n.' 21 - da Lei n. ' 1.487. de 6-12-51
- (P. L. 2. 566-B-52. na Câmara).
Lido em 5-12-52 Publicado no
D. C. N. de 6-12-52 - Pág. 14.289
- 3.' col.

- · 87 Incluido na Ordem do Dia da ses 'ão
de 15-12-52, por iniciativa do Pre~idcn
te, nos têrmos do a rt. 90, letra b, do
Regimento Interno.
Depois de proferido, pelo Sen. Durvai Cruz, parecer oral, favorável, em
nome da Com. de Finanças, foi o projeto aprovado. A sanção.
Lei n.o 1. 788, de 30- 12-52. Publicado
no D. O. de 31-12 -52.
P. L. C. D. 366-52 - Autoriza o Poder Execufivo a abrir, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito
especial de Cr$ 146.974,90, para pagamento de gratificação a fun cionários
daquele Ministério, nos exercícios de
1950, 1951 e 1952. (P.L. 2.635-13-52,
na Câmar a) .
Lido em 8-12-52 Publicado no
D. e. N. de 9-12-52 - Pág. 14.390
4.' coluna.
Incluída na Ordem do Dia da sessão
de 15- 12-52, nos têtmos do art. 90, letra b, do R egimento Interno, a requerimento do Sen. Magalhães Ba ra ta , dependente de pa recer da Comissão de
Finanças .
D epois de proferido pa recer oral. pelo
Sen . Durval Cruz, favorável, em nome
d a Comissão de Finanças, o projeto foi
aprovado. A sançâo.
Lei n.· 1.7 3, de 24-J 2-52 -- Publicado no D. O . de 26-12 -52.
P. L. C. D. 367-52 Dispõe õbre
operações de âmbio e dá outras providências (P . L. 1. 041 -D -5!, n
Câmara) .
Lido em 8-J2-52 Publi .ado no
D.e.N. de 9-12-52 - Pág. 1-1.391
I.' coluna.
Despachado às Com. de Agricultura,
Indtistria e Comércio c de Fmanças .
Em J 2-12-52 é lido e aprovado requerimento (n.· 579-52), do Seno Ivo
d 'Aquino e outros Srs. Senadores, solicitando urgência pa ra o projeto, nos
têrmos do art. 155, § 4" , do Regimento
Interno.
Na mesma sessão é submetido a Plenário o projeto. O Sen. Ferreira d.!
Souza em nome da Comissão de Finanças, emite parecer oral, pela aprovação do projeto com as emenà~ls que
oferece (ns. 1 a 4). O Sen . Ismar de
Góes profere voto em separado, oralmente. Esgotado o tempo da sessão,

a matéria fica transferida para a sessão
seguinte.
Em 13-12-52 o Seno Walter Franco
oferece parecer oral em nome da Comissão de Agricultura e apresenta emendas (ns. 5 aIO). Aberta a discussão.
são oferecidas ma is cinco emendas (nú,meros 11 a 15). Falam os Sen. Domingos Velasco, Onofre Gomes, Attilio
Vivacqua, Alfredo Neves e Kerginaldo
Cavalcanti . Pelo Sen. Aloysio de Carvalho é requerida a audiência da Com.
de Const. e Justiça sõbre as emendas
(requerimento n" 590-52).
Na sessão extraordinária noturna da
mesma data os Sen. Attilio Vivacqua.
Walter Franco e Ferreira de Souza.
oferecem parecer sõbre as emendas. em
nome das Com . de Const. e Justiça. de
Agricultura e de Finanças. respectivamente.
Passando-se â votação. são aprovadas
as emendas de ns. I. 2. 4. 6, 7, 9, lO
e 13. São rejeitad as as emendas de
ns. 3. 5, 8, 12, 14 e 15. E' onsiderada
prejudicada a de n.' 11. bem como a
subemenda à emenda n" 12.
Falam os Sen. Othon Mader, Alencastro Guimarães. Bern ardes Filho. Mozart Lago. Kerginaldo Cavancanti.
Aloysio de Cl!valho, Gomes de Oliveira
e Domingos Velasco . Aprovado o projeto com as modificações constantes das
emendas aprovadas. Remetido à Comissao de Redação .
N a mesma sessão é lido o parecer
n" 1. 425-52. da Com. de Red ação.
oferecendo red ação final às emendas do
Senado ao projeto. Submetido imediatamente à discussão e votação é aprovado. E ' designado o Sen. Ferreira
de Souza para acompanha r na Câmara
o estudo das emendas do Senado.
O projeto volta à Câmara dos Deputados .
PubliLei n" 1.807. de 7- 1-53 cada no D. O. de 7- 1-53.
Vetada parcialmente.
P.L.C.D. 36 -52 - Abre ao Congresso N ac iona l os créditos suplementares de Cr$ 252.000.00 e Cr$ ...
500.000.00 destinados, respectivamente
ao refôrço da Verba 1. Consignação 1.
Subconsignação lI, item 0 1-01. da Lei
n.' 1.487, de 6- 12-51 - ( P .L . 2.71O-A
de 1952 - na Cama ra) .

-68Lido em 9-12-52 Publicado no
D.e.N. de 10- 12-52 - Pág. 14.448
- 3.' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 13-12-52 (extraordinária noturna),
com parecer da Com. de Finanças, favorável. sob n" 1. 408-52 (reI. Sen.
Domingos Velasco), lido em 8-12-52.
Aprovado o projeto, que vai à sanção.
Lei n.' 1. 763, de 17-12-52 - Publicada no D. O. de 17-12 -52 .
P . L. C. D. 369-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo Ministério
da Agricultura, o crédito suplementar
de Cr$ 100.800,00, à Verba 1, do
Anexo n" 17, da Lei n.' 1.487, de
6-12-51
(P.L. 2.049-8-52, na Câmara) .
Lido em 9-12-52 Publicado no
D.C.N. de 10-12-52 - Pág. 14.449
1.' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da mesma
data, por iniciativa da Mesa, nos tê rmos do art. 90, letra b, do Regimento
Interno, dependente de parecer da Comissão de f'inanças.
Em 12-12-52 é dada a palavra ao
Seno Ivo d 'Aquino, Presidente dn Com.
de Finanças, que pede o prazo de duas
horas para que a mesma Comissão se
manifeste sõbre a matéria.
Esgota-se o tempo da sessão antes
de ser novamente dada a palavra ao
relator da Com. de Finanças.
Aprovado na sessão noturna de 13
de dezembro de 1952, depois de emiitr
parecer oral. favorável, o relator da
Com. de Finanças. A sanção.
Lei n" 1.796, de 31-12-52 - Publicado no D. O. de 2-1-53.
P.L.C.D. 370-52 - Cria o Instituto Nacional de Imigração e Colonização, e dá outras providências (P.L. 2.IIO-E-52, na Câmara).
Lido em 9-12-52 Publicado no
D.C.N. de 10-12-52 - Pág. 14.449
1.' coluna.
Despachado em 9-12-52, às Comissões de Justiça, Agricultura, Trabalro
e Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Justiça (9-12-52).
P.L.C.D. 371-52 - Abre, pelo Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 100.000,00, como auxílio à
1.' Exposição Feira Regional de Pe-

,

cu ária (P. L. 1. 8i2-C-52, na Câmara) .
Lido em 9- 12-52 Publicado no
D.C.N. de 10- 12-52 - Pág. 14.449
- 3.' coluna.
Despachado em 9-12-52 à Comissão
de Finanças.
Situaçâo em 15-12-52: aguardava parecer da Comissão de Finanças.
P . L. C. D. 372-52 - Estende a isenção de direitos de importação, impõsto
de consumo e mais taxas aduaneiras aos
Museus de Artes Plás iras de propriedade privada - (P. L. 1.932-8-52, na
Câmara) .
Lido em 9-12-552 -- Publicado no
D.C.N. de 10- 12 -52 - Pág. 14.449
- 4.' coluna.
Despachado em 9-12-52 às Comissões ete Justiça, Educação e Finanças.
Situação em 15 - 12-52 : Comissão de
Justiça (9-12-52).
P. L. C . D. 373-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Agricultura, o crédito especial de
Cr$ 60. 177,20, para pagamento de gratificação adicional aos dentistas Homero
Bittencourt Lomardo e Abllio Machado
Filho (P . L. 2.426-8-52, na Câmara) .
Publicado no
Lido em 9-12-52 D .C.N . de 10- 12-52 - Pág. 14 . 449
- 4.' coluna.
Despachado em 9-12-52 à Comissão de Finanças.
Situação em 15-12-52: aguardava parecer da Co,nlissão de Finanças.
P.L.C.D. 374-52 - Regula os direitos civis da mulher casada, e dá outras providências - P. L. 1. 804-E-52,
na Câmara) .
Publicado no
Lido em 9-12-52 D.e.N. de 10-12-52 - Pág. 14.450
- 1.' coluna.
Despachado em 9- 12-52 à Comissão
de Justiça.
Situação em 9-12-52: aguardava parece r da Comissão de Justiça.
P . L. C. D. 375-52 - Concede a pensão especial de Cr$ 30.000,00 anuais
à viúva de Luiz Campos Teixeira, exPresidente da Caixa Econõmica Federal
de Alagoas (P. L. I. 709-C-52, na
Cãmara) .

-·89Lido em 9-12-52 Publicado no
D.C.N. de 10-12-52 - Pág . 14.450
- 2.' coluna.
Despac hado em 9-12-52 às Comisões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52 : Comis ão de
Justiça (9-12-52) .
P . L. C. D. 376-52 - Dispõe sõbre a
acumulação de ca rgos públicos - P. L.
952-8-51, na Câmara) .
Lido em 9-12-52 Publicado no
D . . N. de 10- 12-52 - Pág. 14 .450
- 2.' coluna.
De pachado em 9-12-52 às Comissões de Justiça e Educação.
Situaçã em 15-12-52: Comissão de
Ju tiça 9-12-52).
P.L.C.D. 377-552 Concede a
pensão e pecial de Cr$ 2.000,00 menais ao pintor Hélios Aristides Soelinger.
(P.L. 902-8-51, na Câmara).
Lido em 9-12-52 Publicado no
D . .N. de 10-12-52 - Pág. 14.450
- 3.' coluna.
D espa hado em 9-12-52 às Comissões de Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Justiça (9-12-52) .
P. L. C. D. 378-52 - Institui o "Dia
de Carlos Gomes" e dá outras providências (P . L. 328-8-51, na Câmara) .
Lido em 9-12-52.
Publicado no D.e.N. de 10- 12-52,
pdg. 14.450, 3.' col.
Despachado em 9- 12-52. Às Conll~'
sões de Educação e Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Educação (9- 12-52).
P. L. C. D. 379-52 - Autoriza o Poder Executivo a mandar coligir e editar,
em olumes, todos os trabalhos do doutor Epitácio da Silva Pessoa, e dá
outras providências - P. L. 2.071 -C -52,
na C â~na ra) .
Lido em 9-12-52 Publicado no
D . . N. de 10-12-52 - Pág. 14.450
- 4.' coluna .
Despachado em 9-12-52 às Comissões de Educação e Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Educação (9- 12-52 ) .
P . L. C . D. 380-52 - Altera o Quadro
do Pessoal do Tribunal Superior do

Trabalho, e dá outras providências ( P . L . 1 .575-C -52, na C âma ra) .
Lido em 10-12-552 - Publicado no
D.C.N . de 11 - 12-52 - Pág. 14.529
- 4.' coluna.
Despachado em 10-12-52 às Comissões d Justiça, Trabalaho e Finanças .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Justiça (10- 12-52).
P . L.C.D. 3 I-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministêrio
da Guerra, o crédito especial de Cr$
571 .462,70, destinado ao pagamento da
diferença dos vencimentos atrasados aos
funcionários ab rangidos pela Lei número 1.329, de 21-1-51
(P.L .
2.558-8-52, na Câmara) .
Lido em 10-12-52 - N oturna - Publicado no D.C.N. de 11 - 12-52 upl. - Pág . 40 - 3.' coluna.
In luicJo na Ordem do Dia da sessão
de 15-12-52, nos têrmos do art. 90,
letra b, do Regimento Interno, a requerimento do Senador Domingos Velasco.
Depois de proferido pelo Sen. Ivo
d 'Aquino, parecer oral, favorável, pela
Com . de Finanças e de fazerem uso da
pala ra cs Sens. Othon Mader e Domingos Velasco, o projeto foi aprovado.
A sanção.
Lei n. ' 1.793, de 30-12-52 - Publicada no D. O. de 5-1 -53.
P . L. C. D. 382-52 - Dispõe sõbre a
resci 50 do contrato de a rrendamento
da Rêde Mineira de Viação ( P . L.
2.497 -C-52,na Câma ra).
Lido em 10-12-52 - Publicado no
D.C.N. de 11 - 12-52 - Supl. - Página 40 - 4 .. coluna.
Despachado em 10-12-52 às Comissões de Viação e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Viação (10-12-52) .
P . L. C. D. 383-52 - Autoriza o Poder Executivo a doar dois terre nos foreiros à Associação Damas d2 Caridade, com sede em ltaq ui, Estado do Rio
Grande do Sul. - (PL n." I . 565-C-52
na Câmara).
Lido em 10-12-52 - noto Publicado
na DCN de 11-12-52 - sup. - Página
41 - 2." coluna .
Despachado em 10-12-52 às Comissões
de Traba lho e de Finanças.

•

.Situação em 15-12-52: Comissão de
Trabalho (10-12-52),
(P, L, C, D, 384-52 - Denomina Biblioteca Murilo Braga a Biblioteca do
Instituto N acional de Estudos Pedagógicos. (PL n.· 2, 040-B-52 na Câmara) ,
Lido em 10-12-52 - Noturna - Publicado no DCN de 11-12-52 - Sup. Pág. 41 - 3,' coluna.
Despachado em 10-12-52 às Comissões
de Justiça e Educação.
SitUl1Ção em 15-12-52: Comissão de
Justiça ( 10-12-52 ) .
P . L. C . D. 385.52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pela Comissão
do Vale de São Francisco. o crédito
especial de Cr$ 384.900.00, para pagamento de indenizações aos proprietários
dos imóveis atingidos pelas obras de
atêrro do pôrto de Casa Nova. no Estado da Bahia. - ( PL 2. 587-B-52 na
Câmara) .
Lido em 10- 12-52 - Noturna - Publicado no DCN de 11 - 12-52 - Suplemento - Pág. 41 - 3: coluna.
Despachado em 10- 12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15-12-52: Aguardando
parecer da Comissão de Finanças.
P . L . C. D. 386-52 - Dispõe sôbre zonas indispensáveis à defesa do País, e
dá outras providências. - PL númcro 2 . 429·B-52 na Câmara).
Lido em 10-12-52 - N ot. - Publicado no DCN de 11-12-52 - Supl. Páq. 41 - 3." coluna .
Despachado em 10-12-52 às Comissões
de Justiça e Fôrças Armadas .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Justiça (10-12-52).
P . L. C. D. 387 -52 Estende aos
acendedores do Departamento N acional
d e Iluminação e Gás as vantagens concedidas pela Lei n.O 1 . 126 d ~ 7·6-50.
(PL 304-B-51 na Câmara ).
Lido em 10-12-52 - Noturna - Publicado no DCN de 11 - 12-52 (Suplem.
- Pág. 42 - 2." coluna .
Despachado às Comissões de Viação.
Saúde e Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Viação (10- 12-52).
P . L. C. D. 388-52 - Denomina Sanatório Adriano Jorge o Sanatório para
tuberculosos. construído pelo Govêrno
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Federal na cidade de Ma naus. Estado do
Amazonas . ( PL 133-B-5 1 n.l Câmara) .
Lido em 10-12-52 - Not. - Publicado no DCN de 11 - 12-52 - Supl. Pág. 42 - 2." coluna.
Despachado em 10-12-52 às Comissões
de Justiça e Saúde.
Situação em 15-12-52 : Comis,ih de
Justiça ( 10. 12-52) .
P. L. C . D . 389-52 - Autoriza o Poder Executivo a abri r. pelo Ministério
da Educação e Saúde. o crédito especial de Cr$ 7.200,00, para atender às
despesas com o pagamento da gratificação de magistério à Professora Da núsia
de Menezes Brandão Ayres. ( PL.
697-B-51 na Câma ra) .
Lido em 10-12-52 - Noturna - Publicado no DCN d~ 11 -12-52 - Supl.
- Pág . 42 - 3: coluna.
Despachado em 10-12. 52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15-12-52: Aguardando
parecer da Comissão de F inanças.
P . L. C . D. 390-52 - Reti fic a o An exo n.O 18 da Lei n." 1.487, de 6·12-51.
(PL. 2. 539-B-52 na Câma r.l) .
Lido em 11 -12-52 - Pu blicado no
DCN de 12-12-52.
Despachado em 11 - 12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15- 12-52 : Aguardando
parecer da Comissão de Finanças.
P . L.C.D. 391-52 - Fixa os si m bolos e valores correspond entes aos cargos em comissão e funções gratificadas do Quadro do Pessoal dos Órg ãos
das 2." 3.", 4." 5.". 6:. 7.' e 8." Regiões da Justiça do Traba lho, e dá
outras providências . - PL n." 1.924C -52 na Câmara).
Lido em 11 - 12-52. - Publicado no
DCN de 12-12-52 .
Desr achado em 11 -12-52 às Comissõcs
de Traba lho e de Finanças.
Situação em 15.12-52: Comissão de
Tm balho e Previdênci a Social.
P . L. C. D. 392-52 - Concede ",bano
d<! emergência aos servidores civis do
Poder Executivo da União e dos T erritórios, e dá outras providências. PL.
2.603-D-52 na Câmara ).
Lido err. 11-12-52 Publicado no
DCN de 12-12-52.
Em 11 -12·52 é aprovado o requerimento n." 569. de 1952. do Sen, Ivo
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d'Aquino e outros Srs. Senadores, 50llcitando urg ência pa ra o proj eto, nos
térmos do art, 155, § 1.°. do Reg imento.
N a sessão extraordinária notUl'l1a da
mesma data o Sen. Ivo d' Aquino prof I' ~ parecer oral. favorável. em nome d <l
C omissão de Finanças.
Aberta a discuss ão, são lidas e apoiadas 5 emendas. Fala o Sen. Domingo.
\' c1a~co. que apresenta o requerimento
n.o 575-52. solicitando a audi ência d a
Comissão de Justiça sõbre o ar t. 25
do projeto. Aprovado o requerimento,
depois de fal ar o Seno Mozart Lago . O
Ser:ador Dario C a rd oso. como Presid nte da Comissão de Jus tiça. avoca o projeto e dá pa recer pela constitucionnlidade do art. 25. O Senador Ivo d'Aqui no. em nome da Comissão de Fina l.ças.
dá parecer oral. contrário às emendas.
D zpois de falarem os Sen. Kerginaldo
Cavalcanti. Attilio Vivacqua. Victorino
Fi'eire e Mozal't Lago. o projeto é ap rnvado, rejeitadas as emendas. F az declaração de voto o Sen, Victorino Freire.
Projeto rem. à sa nção em 12- 12-52
com a m. nsagem n,O 389,
Sancionado 18-12-52, exce to qu anto
ao a rt. 19 e seu pa ri.grafo e ao artigo 25 e seus parágrafos (Lei n." 1.765.
de 18 d dezembro de 1952. - Pu blicada no D. O. 18-12-52.
P. L. C. D. 393-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
49.000.000.00, destinado a regula ri zar
a despesa com o auxílio concedido à
Companhi a Nacional de N avegação
Costeira . (PL. 2 .517 ;B-52 na Câma ra) .
Lido em 11-12-52 Publicado no
DCN de 12-12-52.
D espachduo em 11 - 12-52 à Comissão
c e Finanças,
Situação em 15-12-52 : agua rd a nd o pôrecli'f da Comissão de Fina nças.
P.L.C . D . 394-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. à Presidência
da }~ epúbljca, o crédito especia l de Cr$
41.57'1,50, pa ra pa gamento de gratifi.
caç50 "diciona l à Aid ade Andréa M 011 ·
tana, (PL, 2. 236-C-52 na Cin'ara) ,

Lido ('fll 1 l-I 2-52 -- noturn a - Publicado no DCN d e 12-1.2-52.
Despachado em 11 -12-52 à Com l s~ 50
de Finança .
Situação em 15_12-52 : ag uardando p:J .
recer da Comis ão de Finanças.
P . L . C. C. 395-52 - Restabelece o
s istema ortog rMico do "P equ eno VOC ilbulário da Língua P ortug uê a ", e revcga o D ec reto-lei n" . 286, de 5 de
d . zembro de 1945. - (PL. 1.982-D -52
na Câma ra) .
Lido em 11 - 12-52 - noturna - Publicado no DCN de 12-12-52.
D espachm]o em 11 - 12-52 às C0ll11 ' sõ ~~
de Justiça. Educação. Relações Exterior<,s e Fi nanças .
Situ éi Ç~O etC 15-12-52 : Comissão d<,
Justiça (1 1- 12.52).
p.Le.D. 396-52 -- Autoriza" P o
der Executivo a abrir, pelo Ministério
da F azenda. o créd ito e pecial de Cr$
843.146.10. para atend er ao pagamento de requisições milita res feitas pela
ex tinta Comissão Centra l de Requisições. PL. 2. 693-A-52 na Câma ra ) .
Lido em 11 - 12-52 - Noturna - Publicado no DCN de 12- 12-52 .
D espachado em 11 - 12-52 à Comissão
de F inanços,
Si tuação em 15-12-52: a guard ando parecer da Comissão de Finanças .
P.L.C.D. 397-52 -- Autoriza o P Jdu Executivo a abrir. pelo Ministério
da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr~ 7.200,00. para pagamento
de gratificaç.50 de m agistério à professora M ari a d ~ s Dores P ais de Barros
Ferrari (PL.
698-B'-5 1 na C âmara) ,
Lido em 15- 12-52 -- Pu bli ado :10
DCN de 16- 12-52 - Pág. 14 .885
3." coluna.
D espacllado em 15 ·12 ·52 à Co mi ~s?o
de fin a nça .
P.L.C . D. 398-52 -- Modifi ca dLpositivos de Código P enal, da Lei da'
Contravenções P enais e do Código de
Processo P ena], e dá outras provid -ncios . (P L. n" 1 . 339-C-51 na Câma ra ).
Lido <.>ru 15-12-52 Publicado no
DCN de 16-12-52 - Pág. 14.885 4.' coluna .
Despa chado em 15-12-52 à ComIssão
de Constituição e Justiça.
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ANEXO N.O 2

PROJETOS DE LEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
RECEBIDOS EM SESSõES LEGISLATIVAS ANTERIORES
E QUE TIVERAM PROSSEGUIMENTO NA SESSÃO ORDINARIA DE 1952
r.L.C.V. -

67-48 -

Obriga

:l

abreugrafia do torax.
Lido na sessão de 14-5-48. Inc;uido
na Ordem do Dia da sessão de 10-9-52,
com pareceres: n.o 372, de 1948, da Comissão de Constituição e Justiça, peb
constitudGn;J!ic.cde; n.' 817, de 1952, da
Comissão de Saúde, favorável; n.o 8iS,
dc 1952. da Comissão de Finanças. pel~
reJeiçflo.
Encerrada a discussão. o projeto vultOll às COlnis~ões em virtud~ de ~nIen
(1:1 do Sen. Mozmt Lago.
P . L. C. D. - 252-49 - Equipara o~
extranumerários da União que exel'çam
funções dc caráter permanente. aos funcionários públiCOS federais.
Projeto entrado no Senado em 1-8-49 .
Em Ordem do Dia da sessão de 8-4-52.
COm pareceres sob ns. 531 (com votos
em separado dos Senadores Olavo Oliveira e Ferreira de Souza). 532. 768. de
1. 951. 278 e 279 de 1952), a Silber:
Com. Consto Just. - Com. Finanças - Sõbre o projeto - Pavor:'iveis
com modificações constantes d~ emen·
das.
Emenda n.' 1 - (da Com. Justiça i
- Favorável da Comissão de Finanças.
Favorável com subemend 1.
Subemenda à emenda n.' 1 (da Com.
Finanças). - Favorável da Comissão
de Justiça.
Emenda n.O 2 (da Com. Finanças).
Emenda n.' 3 (do Plenário). - Con·
trário inconst. Contrário também
da Comissão de Finanças .

Encerrada a discussão em 8-4-52 o ficando adiada a votação por falta de
número.
Adi ada a votação, por falta de nu·
mero. nas sessões de 14 e 15·4-52.
Adiada pelo término da scssão. em

17-4·52.
Adiada Dor 5 sessões, a requerimento
do Sen . João Vilasboas (18·4-52).
Em 30-4-52 e rejeitado o projeto. ficando prejudicadas as emendas.
PLCD 346-49 - Regula a liherdade de imprensa.
P areceres da Comissão de Constituição e Justiça, sob ns. 1.169, de 1951.
e 1.094, de 1952: favoráveis ao projeto. com as modificações constantes das
emendas ns. 1 a 11. que oferece; favoráveis também às emendas ns. 12.
13. 18. 20. 24. 27. 28. 34. 35 ,e 36:
favoráveis em parte às de ns. 19. 21 à
25; contrários às de ns. 15, 16. 26. 29.
30, 31. 32, 33, 37; apresentando subemendas às de ns. 17 e 23; e considerando prejudicadas as de ns. 14 e 22.
Lido em 20-9-49. Em paute nos dias
22 e 23. Retirado da pauta em virtude
de êrro nos avulsos.
Lido em 10-10-49 ofício da Cãmara
contendo as retificações pedidas pelo
Sen. João Vilasboas.
Em pauta nos dias 12 e 13-10-49.
Retirado de pauta para nova publicação em 13-10-49.
À Com. de Const. e Justiça em 18
de janeiro de 1951 .
Parecer n.' 1.169, da Com. de Const.
e Justiça lido em 20·11·51.
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. Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 20-11 -51. Discussão adiada para
6-12-51. em virtude do requerimento
n.o 413-51: do Seno Mozart Lago.
E ncerrada a discussão (6- 12-51 ) depois de falar o Sen. Mozart Lago, voltou à Comissão em virtude de emendas.
P arecer n.O 1.094-52, lido em 16-10
de 1952. Publicado em 17- 10-52 (ReI.:
en . Aloísio de Carvalho).
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 4- 12-52.
Aprovados o projeto e as emendas
1 a 13, 1 , 20, 24, 27, 28, 34, 35 e 36;
rejeitadas as de ns. 15, 16, 26, 29, 30,
31, 32, 33 e 37; aprovadas as subemenda às emendas ns . 17 e 23; aprovadas na parte em que tiveram parecer
favorável as emendas 19, 21 e 25; prejudicadas as de ns. 14 ,pela de número
10) e 22 (pela de n.O 2).
À Comi são de Redação.
PLCD - 34 -19 - Altera o artigo
114, do Decreto-lei n.o 4 3, de 8 de
junho de 1938.
Lido em 27-9-49. Incluído em Ordem
do Dia na ses ão de 19-8-52, com parCLcr.es: n.· 733, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto
contrário à emenda do Relator (número 1) - n.O 734, da Comissão de
Finanças, favorz.vel ao projeto, com as
mendas que oferece. (n. 2, 3 e 4) .
Retirado em virtude de adiamento,
para 22 do corrente, formulado pelo
en . Melo Viana .
Encerrada a di cussão, o projeto voltou às Comissões com eme nda do Sen.
Melo Viana.
PLCD - 389-19 - Autoriza o Poder Executivo a dar a concessão de
construção e exploração de um túnel
submarino que ligue as cidades do Rio
de Janeiro e Niterói.
Lido no Senado em 20-10-49. Incluído em O rdem do Dia na sessão de 9-5
de 1952, com pareceres: n.O 1.823-49,
da Comissão de Constituição e Justiça.
oferecendo emenda substitutiva do a rtigo 1.0; n.O 369-52, da Comissão de
Viação e Obras Públicas, oferecendo
s ubstitutivo; n.O 370-52, da Comissão
de Finanças, oferecendo substitutivo.
Aprovado o substitutivo da Comissão
de Finanças. fic ando prejudicados o da
Comissão de Viação e Obras Pú blicas

e a emenda da Comissão de Constituição e Justiça . À Com. Redação, (9-5
de 1952) .
Aprovada a redação final em 4-6
de 1952 . À Câmara.
Lei n.O 1. 783-A, de 26- 12-52
Publicada no D. O. de 5-1-53.
p
PLCD - 433-49 - Conced isenção
de direitos aos moinhos de trigo que se
destinem a zonas tritícolas.
Em Ordem do Dia na ses ão de 27
de março de 1952. com pareceres:
n,· 2 15. da Comissão de Constituição
e tustiça. pela constitucionalidade; núme",) 216, da Comissão de Finanças.
pela rejeição.
R ejeitado - 27-3-52.
PLCD - 469-49 - Concede às emprêsas ou firmas que explorem a indústria fumageira. isenção de direitos para
importação de máquinas agrícolas ou
industriais. a serem aplicadas na cultura e fabricação do fumo em geral e
materiais destin ados ao cultivo do fumo capeiro.
Lido em 14-12-49. Incluído em O rd m
do Dia na sessão de 11-7-52. com pareceres: n. ° 544-52. da Comissão de
Constituição e Ju tiça. pela constitucionalidade; n.O 545-52. da Comissão de
Finanças. contrário. com voto em separado do Sr. Senador Apolônio Sales
oferecendo emendas; 11.° 516-52. da
Comissão de Agricultura, Indústria e
Comércio. oferecendo Substitutivo.
Ad iada em virtude de requerimento
do Sen o F erreira de Souza. para audiência das Comissões de Const. e Justiça e de Finanças sôbre o substitutivo
da de Agricultura .
PLCD - 24-50
Dispõe sõbre a
organização do Quadro do M ag istério
MUita r •
Lido no Senado em 24-1 -50 - Em
Ordem do Dia na sessão de 2-6-52.
com pareceres: n. O 779-50. da Comissão
de Constituição e
Justiça. opinando
pela constitucionalidade e of.ereccndo
pmendas; n. c 7 O-50. da Comi são de
Fôrças Armadas. favorável ao projeto
e manifestando-se sõbre essas e outras
emend as oferecidas p.erante a Comissão;
n,O 781 -50. da Comissão de Educação
e Cultura. favorável ao projeto, opinando sõbre as emendas apresentadas e
oferecendo outras; n.O 1.244-51.
da

,
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Comissão de Finanças. favorável ao
projeto. manif.estando-se sôbre as emendas apresentadas e oferecendo outras.
n.· 325-52 da Comissão de Constituição
e Justiça. sôbre as emendas ns. 33 e
34 . - Voto em separado do Senhor
Senador Fortunato Ribeiro; n.· 326-52.
da Comissão de Fôrças Armadas. sôbre
as .emendas ns. 33 e 34; n.· 327-52. da
Comissão de Educação e Cultura. s6bre as emendas ns. 21 e 35; número
463-52, da Comissão de Constituição e
Justiça.
pela constitucionalidade
da
emenda n.O 35; n.O 464-52. da Comissão de Fôrças Armadas. sôbre as emendas ns. 21 a 35.
Iniciada a votação das .emendas em
2-6-52. Oradores:
Aloisio Carvalho.
Pinto Aleixo. Alfredo Neves e Flávio
Guimarães. Interrompida por falta de
•
numero.
Em 4-6-52 (cont. de votação das emendas) falam os Seno Aloísio de Carvalho Atilio Viváqua. Mozart Lago. Alfredo Neves e Flávio Guimarães. Interrompida por falta de número.
Em 5-6-52. depois de falarem os Senadores Mozart Lago, Alfredo Neves.
A. Carvalho. Atílio Vivá.qua. Flávio
Guimarães e Vivaldo Lima. é terminada
a votação das emendas. Aprovado o
projeto. À Com. Redação.
Aprovada a redação fin al em 18-6
de 1952 (Parecer n. O 542-52). À Cãmara.
Veto total.
Aprovado o veto em 24-9-52.
PLCD - 26-50 - Dispõe õbre a
orga nização sindical.
Lido em 25-1-50. Incluído em Ordem
do Dia na sessão de 23-7-52. com pareceres: n.· 1.()(H-52. da Comissão de
Constituição e Justiça. pela constitucionalidade do projeto e das emendas de
pauta; n.O 1.002-51. da Comissão de
Trabalho e Previdência Social. com
Aditivo. favorável ao projeto, sôbre as
emendas de pauta e as a presentadas perante a Comissão. e ofer.ecendo outr:lS
emendas; n.O 657-52. da Comissão de
Constituição e Justiça. com Aditivo. sôbre as emendas da Comissão de Trabalho e Previdência. as apresentad3s
perante a mesma e as ofer.ecidas em
plenário na fase da discussão; número
658-52 •.da Comiss:'io de Trabalho e Pre-

vidência Social. sObre as emendas of,,recidas em plenário na fase da discu ssão.
Iniciada a votação das emendas quo!
é interrompida por falta de número.
Prosseguiu a votação das emendas
(sessão de 24. 25 e 28-7-52) .
Terminada a votação das emend as.
O proj. vai à Com. de Redação (sessão de 29-7-52).
Em 20-8-52 é lida a redação final.
Em 8-9-52 é aprovada à redação final. À Câmara dos Deputados.
PLCD _ 69-50 - Dispõ,e sôbre as
fin alidades do ensino do Serviço Social, sua estruturação e sôbre as prerrogativas dos portadores de diplomas
de Assistentes Sociais e Ag entes So·
ciais.
Lido no Senado em 7-3-50 .
Incluído em Ordem do Dia na s.'ssão de
com pareceres: número 350-52. da Comissão de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade; n.O 351 -52. da Comissão de Edllcação e Cultura. oferecendo substitu tivo; n.o 352-52. da Comissão de Tra·
balho e Previdência Social. ofeTl~cenc!o
eme ndas ao substitutivo.
Adiada a discussão para 13-5-52. a
requerimento do Sen. Alfredo Nr.ves
(n. o 143-52) .
Retirado da Ordem do Oia (13-5·52}
a fim de ser ouvida a Com. de Finanças sôbre o substitutivo da Com. de
Ed. e Cultura.
Em 5-8-52 é lido o parecer númE'ro
732-52. da Com. de Finanças. oferecendo subemenda ao substitutivo.
Incluído em Ordem do Oia na sessão
de 18-8-52. Encerrada a discussão. o
projeto voltou às Comissões em virtude de emenda do Seno Joaquim Pirl's.
Em 5-12-52 é lido e a provado o requerimento n.· 540-52. do Sen. Luiz
Tinoco. solicitando urgência para o pro·
jeto.
P arecer.es sôbre as emendas: número
1 .305. da Com. de Consto e Justiça.
pela aprovação do substitutivo. das
emendas e subemendas; n.· 1.306. d:l
Com. de Educação. pela aprovação da
emenda com subemenda; n.O 1.386. da
Com. de Trabalho. pela aprovaç!'io d .~
eme nd a com subemenda; parecer verbal do rei. da Com. de Finanças. Se nador Alberto P asqualini . informando

•

-- 95qu deix a de se pronunciar ôbr a
emenda e subemenda por fugir à a lçan'l daquela Comissão .
Em votação é a provado o substitutivo com emendas, fi ca ndo prej udicado o
proj to. Sessão de 9-12-52. À Com.
de Redaçãp.
Redação final aprovada em 12-12
d 1952. À Câmara.
PLCD - 94-50 - Altera dispositivos
dos D ec reto ns. 19.606. de 19 de janei ro de 1931 e n° 20.377. de 8 de
setembro do mesmo ano,
revoga o
D ec reto n." 26.747. de
de junho de

1949.
Lido na sessão de 14-4-50.
P a rece res (ns. 377 e 378, de 1951 ,
4 3, 484, 36 e 837. de 1952 ):
I - S óbre o Pcojeto: da Comissão
d e Constitui ão e Justiça. favorável com
a a lteração que sugere; da Comissão
de Saúde.
favorável, com emendas
( ns. 3 e 4);
II - S óbre as emendas: da Comissão
de Constituição e Justiça. contrário às
de ns. 1. 2 e 5; pela constitucionalidade das de ns. 3 ,e 4; da Comissão
dc Sa úde, contrário as de ns. 1. 2. 5
e ofe recendo as de ns. 3 e 4.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 11 -9-52 . Aprovado com as emendas
n . 3 e 4 e s/ n (da Com. Justiça);
I'ejeitadas as ,e mendas ns. 1 e 5. Prejudi ada a de n.O 2. À Com. R eddção .
Em 26-9-52 é aprovada a redação
final. Â C. Deputados.
PLCD - 157-50 - Cria no Quadl'o
Permanente do Ministério d a Educação
a úde, cargo de Profe or C ated rátio para atender ao desdobramento da
C a deira de Prótese D enti.ria, em Próte se Fixa e Prótese Móvel e dá outras
prov idências.
Projeto lido na sessão de 9-6-50.
Em Ordel7' do Dia da sessão de 1-1
de 1952 com pareceres: n.O 245, d a
Comissão de Constituição e Justiça, favoráv,el , com a emenda que ofe rec~;
11 ." 246, da Comissão de Educação e
Cultura. favoráv~t ao projeto; n.· 247.
d a Comissão de
Finanças. contrário
(com voto em separado e emenda do
cnador Plínio Pompeu .
Adiada a discussão pa ra 23-4-52. a
requerimento do Sen. Atílio Viváqua.

a essão de 23-4-52 foi rej itado
proj eto, fi ca ndo prejud icadas as emendas.
PLCD - 171-50 - Autoriza o Poder Executivo a realizar estudos d efinitivos sôbre a localização d a
ova
C a pita l da R epública .
Lido em 21 -6-50. Incluído na Ordem
do Dia da sessão de 26-7-51 com pareceres : Encerrada a discussão voltou
a Com. com emenda;
I - Sôbre o projeto: n.O 5 6, d
1951, da Comissão d e Constituição PJustiça, pela constitucionalidade; número 5 7, ele 1951, d a Comíssão de Agricultura. Indústria e Comércio, favorá ·
vel; n.· 588, de 1951. da Comissão de
Finanças, favorável; n.· 589, de lQ51,
da C omissão de Viação e Obras Públicas, favorávt.l, com as emend a5 que
oferece; n.· 590, de 1951 , da Comissão
de Saúde, favorável;
11 - Sóbre a emenda de Plcná io:
S/ n da Comíssão de Constituição c
Justiça, pela Constituciona lidade; s/ n
da Comíssão de Agricultura, favorável ;
s / n da Comissão de Vi ação e Onras
Públicas, favo rável: s/ n da Comissão
de Saúde. favoráve l .
(Incluído em Ordem do Di a sem
parecer da Comissão de Finanças. sôbre a emenda de Plenário, nos têrmo
do art. 95, letra a, do Regime nto Interno, em virtude de requerimento do
Sr . Senador Domingos Velasco, aprovado na sessão de 26-9-52 ) .
Inc:uído na Ordem do Dia d a sessão
de 30-9-52. Adi ada a votação por falta de número.
Aprovado m l-lO-52 c/ as em nd<l
da Com . de Viação c um d es taque
requerido pelo Sen. Melo V iana. A
Com. Redação.
Red ação final aprovada em 22-10-52.
Â Câmara dos Deputados.
Lei n .· 1 3, de 5-1-53 - Publicada
no D . . de 8-1-53.
PLCD 172-50 - Proj eto d Lp-i
da Câmara n .O 172, de 1950, que d Ispõe sôbre a inclusão. na classe J d
carreira de Técnico de Laboratório. do
microscopistas do extinto Serviço àe
S aneamento Rural do Ministério
da
Justiça.
Lido no Senado em 23-6-50. InclUI·
do em Ordem do Dia na essão de 9-5

-96de 1952. com pareceres: n." 361-52. da
Comissão de Constituição e Justiça. pela
inconstitucionalidade; n.·
368-52. da
Comissão de Finanças. favorável.
Rejeitado por inconstitucional (9-5
de 1952).
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PLCD 188-50 - Cria o Laboratório Central de Contrôle de Drug,ls
e Medicamentos.
Lido em 6-7-50. Incluido em Orde'lI
do Dia na sessão de 9-7-50. com pareceres: n.O 631-52. da Comissão de
Constituição e Justiça, oferecendo sub~
titutivo; n.· 632-52. da Comissdo de
Saúde, favorável ao Substitutivo e oferecendo subemendas; n.· 633-52. da Comissão de Finanças. favorável ao substitutivo. opinando sôbre as subemendas
da Comissão de Saúde e oferecendo
novas subemendas.
Aprovado o substitutivo e algumas
subemendas. Interrompida a votação
por falta de número.
Em 10-7-52 é terminada a votaç1'.o
das subemendas. ficando prejudicado o
projeto primitivo. À Com. de Retiação.
Redação final aprovada em 31-7-52.
À Câmara.
PLCD - 192-50 - Eleva o sa!<íriofamilia instituído pelo Decreto-lei número 5.976. de 20 de novembro de
1943. (Incluído em Ordem do Dia em
virtude de requerimento aprovado na
sessão de 19-6-52).
Lido em 10-7-50. Incluído em Ordem
do Dia na sessão de 20-6-52. com pareceres: 119-51. da Comissão de Constituição e Justiça. pela constitu(Íonalidade; sl n da Comissão de Finanças,
emitido verbalmente na sessão extraordinária de 26-1-51, favorz.vel ao projeto e à emenda apresentada pera!lte a
Comissão; e oferecendo emenda.
Retirado pelo Preside nte para reex ame, depois de falarem os Seno Ivo
d 'Aquino. Ismar de Góis e Durval Cruz,
Aprovado com emendas na sessão de
1-7-52, À Com. Redação.
Redação final aprovada em 10·7-52.
À Câmara.
Lei n.· 1. 757-A. de 10-12-52 - Publicada no D.a. de 11-12-52.
PLC D 226-50 - Dispõe sóbre o amparo a estudantes pobres.

Lido em 7-8-50. Incluído em Ordem
do Dia na sessão de 30-5-52, com pareceres: n.o 811-51. da Comissão de
Constituição e Justiça. favorável; nú mero 812-51, da Comissão de Educa ção e Cultura. favorável; n,O 813-5 I. da
Comissão de Finanças. pedindo a audiência do Departamento Administrativo do Serviço Público; n.· 814-51, da
Comissão de Finanças, contrário. com
voto em separado do Sr. Senador Plinio Pompeu; n.o 493-52. da Comissão
de Constituição e Justiça, favorável à
emenda de plenário; n.o 494-52, da Comissão de Educação e Cultura. contrário à emenda; n.o 495-52, da Comissão
de Finanças, contrário à emenda.
Requerida pelo Senador Ivo D'Aquino preferência para votação do projeto antes da emenda.
Rejeitado o projeto . Prejudicada a
emenda.
PLCD 232-50 - Fixa no qüinqüênio de 1951-1956. a divisão administrativa e judiciária do Território do Acre,
e dá outras providências.
Lido na sessão de 7-8-50.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 29-9-52. com pareceres: número
901, da Comissão de Constituição e
Justiça. favori.vel; n." 902. da Comissão de Finanças, favorável. com emendas.
Aprovado com emendas, À Com, de
Redação.
Em 7-10-52 ê lida a redação final.
Em 9-10-52 ê aprovada à redação
final, À Câmara dos Deputados.
PLCD 257-50 - Manda classificar
no Art. 1.887 da Tarifa das Alfândegas e submeter a direitos aduaneiros
de 100010 ad valorem os laminados e
outros artigos à base de resinas vinilicas.
Lido em 25- 10-50 .
Incluído em Ordem do Dia na sessão de 18-8-52, com pareceres: n.O 728,
da Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade; n.o 729, da
Comissão de Finanças, favorável. com
a emenda que oferece.
Encerrada a discussão, o projeto voltou às Comissões em virtude de emen da do Senador Mello Vianna,
Comissões que se pronunciaram sem
as emendas: Comissão de Justiça, G.
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consto das emendas - 1 -9-52 - P ublicado em 19-9-52.
Comissão de Finanças F. ouza
- 913-52 - 11-9-52 - contrário à
emenda de plenário - 18-9-52 - Publicado 19-9-52.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 25-9-52 .
Aprovados o projeto e a emenda número 1. Rejeitada a emenda n.o 2 (d
plenário) . - A Com. Redação.
Redação final, lida em 7-10-52.
Em 9-10-52 é aprovada a redação
final.
Câmara dos Deputados.
PLCD 269-50 D ispõe sôbre a
concessão dos favores previs tos no De·
creto n.O 12.944, de 30 de março de
1918 e no D ecreto Legislativo n. 4.246.
de 6 de janeiro de 1921, à Companhia
de Usinas Metalúrgicas.
Lido oa sessão de 3-1 1-50. Incluido
na O rdem do D ia da sessão de 26-9-52,
com pareceres favoráveis: n.o 921, da
Comissão de Constituição e Justiça ;
n.o 922, da Comissão de Finança .
Aprovado. À Comi ão de Red ação .
Em 7-10-52 é lida a redação final.
Aprovada a redação final em 9-10-52.
A sanção.
Lei n." 1,716. de 29- 10-52. - D .O.
4-11-52. (Prom.) .
PLC D 2 6-50 - Dispõe sôbre a bo ·
nificação de Cr$ 10,00 por arr ba de
quinze quilos de algodão em pluma ao
produtores ou beneficiadores, qu tenham entregue a mercadoria ao B? nLv
do Bra il.
Lido oa sessão de 9-11 -50 . 111(~uldo
oa Ordem do D ia da sessão de 29 9-52,
com pareceres: n. O 944, da COIntSsão
de Constituição e Justiça, pela re 'eição,
por inconstitucionalidade; n.o 9 \5, da
Comissão de Agricultura , pela r~jeição
(com voto em separado do Sr. S,·nador
Sá Tinoco); 0.° 946, da Comissão de
Finanças, pela rejeição.
Adiada a discussão a requerimento
do Senador Ivo D ·A qui no.
Encerrada a discussão e adiada a
vota ão por falta de número em 30-9-52.
Rejeitado em 1-10-52.
P LOD 2 7-50 D ispõe sôbre a
classificação de D ia ristas como Mensalistas.
•

Lido na sessão de 9- 11-50. Incluido
na O rdem do Dia da se são de 21 de
outubro de 1952, om parece r.es: nú mero 1. 62, da Comissão de Consti tuição e Ju tiç<l, favorável, c m
a
eme nda qu e oferece; n." 1.063, da Comissão d Fin nça, contrário ao projeto e à emenda.
R.ejeitado.
P LCD 294-50 - Dispõe sôbre concursos, estabelecendo preferência para
a nomeação de funcionários e servidores efetivos que tenham mais de cinco
anos de serviço e prestem concurso para
o preenchimento de vagas acima dos
cargos ou funções que ocupam, uma
vez que alcancem aprovação.
Lido em 14-11 -50 Em Ordem do Dia
na sessão de 6-5-52, com parecer número 356-52, da Comisão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e contrãrio quanto ao mérito. - Voto
em separado do Sr . Senador Joaquim
P ires.
Retirado da Ordem do Dia, a reque rimento do Senador Jsmar de Góis
(n.o 150-52), para audiência da Comissão de Finanças.
PLCD 295-50 - Dispõe sôbre a situação juridica dos Procuradores das
auta rq uias federais.
Lido em 14-11 -50. Incluído na Ordem
do D ia de 2-10-52, sem parecer da
Comissão de Finanças, nos têrmos do
art. 95, letra a, do Reg. Int. (req uerime nto do Senador Kerginaldo Cavalãn ti) com pareceres:
I) Sôbre o Projeto n: 42, de
1951, da Comissão de Constituição e
Ju ttça, pela con tituclonalidaàe; sem
n.o, da Comissão de Traba lho e Previdência Social, favorável.
lI ) - Sôbre as emendas: n.O 42, de
1951. da Comissão de Constituição e
Justiça, favorável às de ns. 2 e 3, contrário às de ns . I . 'I e 5, oferecendo
sub-emenda à de n.O 6 e propondo o
destaque da de 11.° 7 para consti tuir
projeto em separado; S/ n!, da Comissão de Trabalho c Previdência Social,
favorável às de ns. 2, 4: favorável em
parte à de n.O 5; contrário às de ns.
I, 3, 9, 10, 11; oferecendo sub-emenda
à de n.o 6 e propondo o destaqu e da
de ftS . 7 e 8 para constitui rem projeto em se parado.
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Retirado da Ordem do Dia para
transcrição da legislação citada (questão de ordem do Senador Othon Mader) .
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 8-10-52. Encerrada a discussão, o
projeto voltou às Comissões em virtude de novas emendas.
PLCD 298-50 - Altera o Quadro da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
(Com 3 emendas).
Projeto entrado no Senado em 2-11-50.
Em Ordem do Día da sessão de 3-4-52
com pareceres contrários: n. o 176, da
Comissão de Constituição e Justiça; n:
280, da Comissão de Fínanças.
Retirado da Ordem do Dia em virtude de não estar publicado nos Avulsos
o paret:er da Comissão de Finanças.
Em Ordem do Dia na sessão de 4 de
junho de 1952.
Encerrada a discussão, voltou às Comissões em virtud.e de emenda do Senador Euclides Vieira.
.
Comissões que se pronunciaram sobre a emenda:
Comissão de Justi ça - Relator, G.
Oliveira - n. O 675-52 - Data 18-6-52
- Pron. contrário - Leitura 14-7 -52
- Publ. 15-7-52.
Comissão de Finanças Relator
M. Olimpio n.o 676-52 Data
9-7-52 Pron. contrário - Leitura
14-7-52 - Publ. 15-7-52.
Incluído em Ordem do Dia na sessão de 22-8-52. Concedida preferência
para a' votação do projeto, a requerimento do Senador Ivo D'Aquino. Iniciada a votação, que ficou interrompida
por falta de número.
Adiada a votação (sessão de 25 de
agôsto de 1952) em virtud~ do levantamento da sessão por motivo do faleci mento do Governador Agamemnon
Magalhães.
Rejeitado o projeto . Rejeitadas, digo,
prejudicadas as emendas. Sessão de
26-8-52 .
PLCD 316-50 Assegura pensão
especial às viúvas dos ex-Presidentes
da República.
Projeto recebido no Senado em 2
de novembro de 1950. Em Ordem do
Dia da sessão de 3-4·52 com pareceres:

n.· 257, da Comissão de Constituição
e Justiça pela constitucionalidade; número 258, da Comissão de Finanças,
favorável. com a emenda que oferece.
Rejeitada a emenda.
Aprovado o projeto.
À sanção.
Lei n.O 1.593, de 23-4-52 - D.O.
de 30-4-52 (Prom.).
PLCD 318-50 - Dá nova redação à
Lei n. ° 283, de 24 de maio de 1948,
que dispõe sôbre licença especial aos
servidores públicos, civis e militares.
Lido no Senado em 28-11-50. Incluído em Ordem do Dia na sessão de
5-5-52, com pareceres: n.o 627, de
1951, da Comissão de Constituíção e
Justiça, pela constitucionalidade; número 316, de 1952, da Comissão de Finanças, pela rejeição.
Rejeitado.
PLCD 331-50 - Dispõe sôbre a ex portação de minérios empregados na
utilização da energia atômica.
Lido na sessão de 6-12-50. InclUído
em Ordem do Dia na sessão de 5-9-52,
com pareceres contrários: n.· 792. da
Comissão de Constituição e Justiça;
n.o 793, da Comissão de Agricultura,
Indústria e Comércio; n. ' 795. da Comisão de Fôrças Armadas.
Rejeitado.
PLCD 349-50 - Concede isenção de
direito de importação e demais taxas
aduaneiras às empresas de navegação
aérea para importação de aviões, gasolina, peças e materiais sobressalentes
respectivos.
Lido em 18-12-50. Em Ordem do Dia
na sessão de 11-6-52, com pareceres .
n.o 319-51, da Comissão de Constitui ·
ção e Justiça, pela constitucionalidade
do projeto e da emenda; n.· 350-51, da
Comissão de Finanças, contrário ao
projeto; n.o 473-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade da emenda n.O 2; n.O 474-52.
da Comissão de Finanças, pela rejeição
da emenda n.· 2.
Rejeitado o projeto. Prejudicada~
as emendas.
PLCD 1-51 - Autoriza a abertura .
pelo Ministério da Fazenda, do crédito especial de Cr$ 49. 174 913,30,
para ocorrer a despesas relativas a re-
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Lido no Senado em 5-1-51. Incluído
em Ordem do Dia na sessão de 13-5-52,
com pareceres: n.O 1.103-5 1, da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; n.o 1.104-5 1. da
Comissão de Finanças, favorável; número 400-52, da Comis ão de Consti tuição e Justiça, mantendo o seu primeiro
parecer.
Retirado da O rdem do D ia para
novo pronunciamento da Comissão de
Finanças.
Em 4-7-52 é lido o parecer n.O 644-52,
da Comissão de Finanças, mantendo
. eu parecer anterior, favorável ao proJeto.
Em Ordem do Dia na sessão de
10-7-52. O Senador Mozart La go requer (req. 224-52) o adiamento da
discussão até que o parecer do Procurador Geral da Fazenda seja publi cado, para conhecimento do Plenário.
Falam os Senadores Aloysio de Carval ho, J. Vilasboas e D omingos V elasco.
Encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de número. Pelo
mesmo motivo fica prejudicado o re querimento do Senador Mozart Lago.
Em 11 -7-52 é indeferido pela Mesa
o requerimento do Senador Mozart
Lago (n.· 226-52), em virtude de j á
"haver o projeto sofrido um adiamento.
O Senador Bernardes Filho aprecnta requerimento (227-52) solicitando o ad iame nto da votação. a fim de
er o projeto anexado ao de núm er
178-50. Falam os Senadores Alo isio de
Carvalho e Domingos V·elasco. A Mesa
s<;> licita o pronunciamento do plenário
sobre o requerimento do Senador Bernar~~s Filho, uma vez que não pode
aceIta-lo, em face do disposto no artigo 156 do Regimento. O requerimento
é aprovado. O Senad or I vo D 'A quino
Jaz declaração de voto.
Fala o Senador Hamilton Nogueira,
que a.presenta o requerimento n .o 228-52 ,
defe rtdo pela Mesa. no sentido de serem solicitadas informaçõe ao Min i tro da Fazenda sôbre o projeto número 178-50 .
O ProJeto vai à Com issão de Ju stiça afim de ser anexado ao de nú -
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mero 178-50, de acôrdo com a delibe ração do Plenário.
PLCD 6-51 Estende ao pessoal
da Marinha Mercante Nacional os di reitos e vantagens da Lei n.o 288 de
de junho de 1948, pela qual são ~o~
cedidas vantagens a militares e civis
que participaram de operações de
guerra:
Lido em 5- 1-51. Incluido em Ordem
do D ia na sessão de 10-6-52, com pareceres: n.o 1.237-51. da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n" 1.238-5 1, da C omissão
de Fôrças Arm adas, oferecendo .emenda; - da Comissão de Fina nças (verbal, em sessão de 3-12-51 ) favorável
ao projeto e à emenda da Comissão
de Fôrças Armadas e oferecendo ma is
duas emendas; n" 419-52 da Comissão
d C onstitui ção e Justiça, favorável a
essas emendas e às de plenário: n "
-120-52, da Comissão de Fôrças Arm adas, sôbre as emendas da Comissão de
Finanças. e as de plenário;
425-52.
da Comissão de Finanças sôbre as
emenda de pleni.rio.
Aprovado com emendas. À Comissão de Red ação.
Aprovada em 1-7-52 à red ação fin a l.
Cãmara.
Lei n.o 1.756, de 5- 12-52 . - D. O.
de 11 -12-52.

n"

PLOD 19-51 Reorganiza as S eretarias do Ministério Público Federal, cria o respectivo quadro de pessoal, reajusta seus se rvidores, cargos e
ve ncimento e dá outras providências.
( Incluido em Ordem do D ia em virtud e
da dispensa de intersticio concedida na
essão de 10- 12-52, a requerimento do
r. Senador M atias Olímpio, tendo P areceres favoráveis ns. 129, de 195 1 e
1 .379, de 1952, da C omis ão de C onstituicão e Ju tica e ns . 130, de 195 1 e
1 .380, de 1.952, da Comi são de Finanças.
In cluido na O rdem do D ia da sessão d 11-12-52.
Retirado da Ordem do D ia para
nova audiência da Comissão de Constitui ção e Justiça, a requ erimento do
Senador Ferrei ra de Souza .
. ~~CD 34-51 Declara em dispoJ11blhdade remunerada professôres do
antigo Colégio Un iversitário. (Com 5

-- 100 emendas, sendo 4 apresentadas na fase
de pauta e 1 perante a Comissão
de Educação e Cultura), Pareceres:
n.o 1.424, de 1951. da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.· 1.425, de 1951. da Co missão de Educação e Cultura, favo rável ao projeto e às emendas ns. 1 a
4 e contrário à de n.o 5; n.o 1.426, de
1951, da Comissão de Finanças, contrário ao projeto e às emendas.
Em Ordem do Dia da sessão de
25-1-52. Retirado para reimpressão de
avulsos. Novamente incluido na de
15-2-52. Adiada a discussão para 8
de março de 1952, em virtude d"
aprovação do requerimento n." 46-52,
do Senador Ivo d·Aquino.
Novamente em Ordem do Dia da
sessão de 20-3-52.
Rejeitado o projeto em 20-3-52, ficando prejudicadas as emendas.
PLCD 39-51 - Isenta do impôsto de
consumo os aparelhos ortopédicos em
geral. (Incluído em Ordem do Dia em
virtude de requerimento do Senador Vivaldo Lima, aprovado na sessão de
18-6-52.
Rejeitado na sessão de 19-6-52, d epois de lidos os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, e de Saúde, contrário, e de emitir parecer verbal, contrário, pela Comissão de Finanças, o Senador Ivo D'Aquino.
P.L.C.D. - 40-51 - Altera a carreira de Comissário de Policia do Quadro Permanente do Ministério da J ustiça e Negócios Interiores e dá outras
providências.
Lido em 26-1-51. Incluido em Ordem do Dia na sessão de 29-5-52, com
pareceres: n.O 74-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e inconstitucionalidade da emenda oferecida em fase
de pauta; n," 75-52, da Comissão de
Finanças, favorável ao projeto e contrário à mesma emenda; n.O -169-52, da
Comissão de Constituição e Justiça,
contrário às emendas oferecidas em
fase de discussão; n.O 470-52, da Comissão de Finanças, contrário a essas
emendas.

Adiada a votação para 4-6-52, a
requerimentq do Senador Alvaro Adolfo
(n.o 176-52).
Adiada por falta de núm ero (Sessão de 4-6) .
Em Ordem do Di a na sessão de 5
de junho de 1952. E' aprovado requerimento do Senador Melo Viana (número 186-52), solicitando destaque do
§ I." do projeto.
Em virtude de questão de ordem levantada pelo Senador Melo Viana. a
respeito de omissão no avulso distribuido aos Senadores, é o projeto retirado da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente.
Em Ordem do Dia na sessão de 16
de junho de 1952. São rejeitadas as
emendas ns. I e 2 e mantido o dispositivo destacado.
Aprovado o projeto. A Com. Redação.
Em 27-6-52 é aprovada a redaç ão
final (Parecer n.· 596-52). A sanção.
Lei n.O 1.639, de 14-7-52 D.O. dl>
16-7-5 (Prom .).
P.L . C.D. - 52-51 - Cria novos
órgãos da Justiça do Trabalho e dá
outras providências.
Lido no Senado em 30-1-51. Incluido em Ordem do Oia na ?ssão de
16-6-52, com pareceres: n.O 485-52,
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; número
487 -52. da Comissão de Finanças, oferecendo substitutivo.
Encerr<da a discussão, voltou às Comissões em virtude de subemenda do
Senador Mo::art Lago ao substitutivo
da Com. de Finanças.
Torna exP .L.C. D. - 59-51
tensivos aos técnicos e aos operários
da Ma rinha de Guerra, mobilizados, os
dispositivos do Decreto-lei n.O 8.361
de 13 de dezembro de 1945.
Lido na sessão de 16-3-51. Incluido na Ordem do Dia da sessão de
9-9-52, com pareceres: n." 237, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade; n.· 662 da Comissão de Finanças, declarando não
conter o projeto matéria financeira:
n,o 813, da Comissão de Fõrças Armadas, pela rejeição.
Rejeitado.
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P . L . C. D. - 73 - 51 - Dispõe ôbre o Plano de Valorização Econômica
da A mazônia, cria a Superintendência
da sua execução e dá outras providênias.
Lido no Senado em 16- 3-5 1. Incl uído em Ordem do D ia na se são de
19-5-52, com pareceres: n.O 431-52, da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade; n.O 432 - 52, da
Comissão de Agricultura, Ind ústria e
C omércio, favorável; n." 433 - 52, da
Comi são de Finanças, ofere endo sub titutivo .
Adiada a discussão para 22-5-52, a
r querimento do S enador João Vilasboas.
Encerrada a discussão em 23-5 -52,
voltou às Com. com emendas.
Comissões que se pronunciaram sõbre
as emendas d plená rio: - C om . C.
Justiça - ReI. A. Jobim .°669-52
- D ata - 9- 6-52 Pron. - pela
Const. - Leit. 10- 7- 52 Publ. 1I
de julho de 1952.
C om. - Agricultura - R eI. á
Tinoco - N.o 670-52 - Data
]·7-52 Pron. fav. em parte à
eme nd a 12 - Leit. 10-7-52 - Pu bl.
11-7-52 .
C om. - Finanças - ReI. A. Adolfo
- N.o 67 1-52 - Data - 9- 7-52
Pron. contrário às emen das 4,
5.6,9,1112 e 13; c/ r.1. às eme nda s
7, 8 e 10 - Leit. 10-7-52 - Publ.
11-7-52.
Incluido em Ordem do D ia na sessão de 17- 7-52 . Ap rovado o substi tutivo da C om. de Finança. Falam
os Senadores João V ilasboas
Âlva ro
Adolfo. Iniciada a votação da s emcn das, que é interrompida por falta de
número.
Terminada a votação das emcnda c
subemcndas . Oradorcs: Senadorcs J.
V ilasboas e A. Adolfo. Fica prejudicado o projeto primitivo . A Com.
Redação (sessão de I -7-52).
Aprovada a redação final cm 31 de
julho de 1952. A Câmara dos D eputados.
Lei n." 1. 806, de 6- 1-53 . Publicada
no D.a. de 7-1-53 .
Vetada parcialm ente .
P . L . C . D . - 81 - 51 - E ten de os
benefícios previ tos nas Leis ns . 2

131 de 1948 e 616 de 1949, nas quais são
oncedidas vantagens a militares e civis que tomaram parte em operações
de guer ra.
Lido no S enado em 16-3-5 1. Em
Ordem do D ia na sessão de 2 -5-52
co m parece res: n." 1 .259-51 da C omissão de Constituição e Ju stiça, pela
constitucionalidade do projeto; número
1.260- 51 da Comis ão de Fõrças Armadas, oferecendo emenda; sem nú mero. da C omis ão de Finança (verbal), na se são de 5-1 2-51 contrário
aos arts. 5.', 8.°, 9.° e 10 e aos §§ I."
e 2.° do art. 6.°; s/ n., da Com issão
de Con tituição e J u tiça pela con ti tucionalidade das emendas da Comisão de Fôrças Arm adas e de plenário;
s/ n. , da C omi ão de Fõrças Arm adas
sôb re as emendas de plená rio . (Incluido em ordem do dia em vi rtud e do
requerimento aprovado na sessão de
? 3 de maio de 1952) .
R etirado, em irtude de questão de
ordem do Senador F erreira de Sousa,
para preenchimento de formal idade
regimentais, e também para audiência
da C om. de Finanças sem as emendas
de plenário.
P .L.C. D. - 86-51 - Autoriza a
abertura pelo Ministério da Fazenda do
rédito e pe ial de Cr$ 16.511.040.00
para paga mento ao Tesouro Britânico
como liquidação d. tedos os «c1ai ms»
pendentes, constantes de «Aide M emoi rI'» .
Pareceres favoráveis: n. 723,da
Com issão de C on tituição e Ju stiça;
D.O 724, da C omissão dc Relações Exteriores; D.O 725, da Comissão de Finanças .
Aprovado.
À Com. Redação .
R edação final aprovada em 27 de
a gôsto de J952 . A sanção .
Lei n.' 1.669, de 3-9-52 D . O.
de 6- 9-52.
P.L.C.D. - 135-5 1 - Manda considerar "po t mortem" as promoções
dos ex - capitães de Aviação, R omeu
Everton Quadro e Arm ando de M elo
M eziath e do Sargento D ario P erli.
P rojeto entrado DO Senado em 27
de julho de 195 1.
Em Ordem do Dia na sessão de 7 de
abril de 1952, com pareceres contrários:
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-102 n. O 259. da Comissão de Constituição e
Justiça (com voto em separado do Senador Carlos Saboia). n.· 260, da Comissão de Fõrças Armadas, n.O 261, da
Comissão de Finanças.
Encerrada a discussão e adíada a
votação por falta de número, em 7 d~
abril de 1952.
Adiada a votação. por falta de numero. nas sessões de 8, 14. 15 e 17
de abril de 1952.
Na sessão de 18-4-52. a requerimento do Senador Carlos Lindenberg.
e adiada a votação para 28-4-52.
Rejeitado na sessão de 30-4-52.
P . L.C.D. 138-51 Assegura
aos Oficiais da Reserva de 2." classe
da Aeronáutica, aproveitados no serviço da FAB. inscrição como contribuintes do Montepio Militar.
Lido no Senado em 27-7-51. Incluído em Ordem do Dia na sessão de
20-5-52 com pareceres favoráveis:
n.O 416-52. da Comissão de Constituição e Justiça; n.· 417-52, da Comissão
de Fõrças Armadas; n.O 418-52, da
Comissão de Finanças.
Aprovado. A Com. Redação.
Aprovada a redação final em 4 de
junho de 1952. A sanção.
Lei n.· 1.627, de 18-6-52 - D.O.
21 de junho de 1952.
P .L.C. D. 155-51 Converte
em monumentos os remanescentes históricos das cidades de São Vicente
(São Paulo) e Põrto Calvo (Alagoas).
Lido em 9-8-51 - Retirado da Ordem do D ia de 14-2-52 para nova
audiência da Com. Finanças.
Pareceres: I - Sõbre o Projeto n,o 1.117-51, da Comissão de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade; n.O 1.118-51, da Comissão de
Educação e Cultura, favorável.
II - Sõbre a emenda: n.· 56-52, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
inconstitucionalidade, na parte referente ao crédito; n.O 57-52, da Comissão de Educação e Cultura, contrário;
n." 342-52, da Comissão de Finanças,
contrário.
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 5-5-52. Aprovado o projeto e
rejeitada a emenda. A Com. Redaçã o
(para a sanção).

Redação final aprovada em 16 de
maio de 1952. A sanção.
Lei n.O 1.6l8-A, de 9-ó-52 - D .O.
de 13-6-52. (Promulgada).
P.L.C.D. - 162-51 - Estabelece
g ratificações mensais para as funções
de Delegado e Assistente da Delegação
do Tribunal de Contas junto ao Departamento da Imprensa Nacional e ao
Estado Maior das Fõrças Armadas.
Lido na sessão de 16-8-51. Incluído em Ordem do Dia em 7-7-52.
com parecer.es: n.o 617-52. da Comissão de Constituição e Justiça. pela
constitucionalidade; n.· 618-52. da Comissão de Fôrças Armadas, favorável;
n.O 619-52. da Comissão de Finanças.
oferecendo substitutivo.
Encerrada a discussão, voltou às
Comissões com emendas do Senador
Melo Viana.
Comissões que se pronunciaram sõbre a emenda Com. C. Just. ReI. J. Pires - N.· 1. 021-52 - Datas 18-7-52 Pron. favorável Leit. 3-10-52 - Publ. 4-10-52.
Com • - F • c Arm • - Rei •R
• G'asser - N.o 1.022-52 - Datas 18 de
agõsto de 1952 - Pron. contrário Leit. 3-10-52 - Publ. 4-10-52.
Com. - C. Fin. - ReI. C. Vasconcelos - N.o 1.023-52 - Datas 1-10-52 Pron. contr. Lei. 3
de outubro de 1952 - Publ. 4-10-52.
Incluido na Ordem do Dia da sessão de 16-10-52.
Aprovado o substitutivo da Com. de
Finanças. Prej. o projeto e a emenda.
A Com . Redação.
Redação final aprovada em 31-10-52.
A C . D.
P.L.C.D. - 176-51 - Dispõe sõbre a repressão do contrabando e dá
outras providências.
Lido na sessão de 24-8-51. Incluido na Ordem do D ia da sessão de
7 -10-52, com pareceres: n.· 988, da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela constit ucionalidade; n.O 989. da Comissão de Finanças, favorável. com as
emendas que oferece .
Aprovado com emendas. A Comissão de Redação.
Redação final aprovada em 29-10-52.
A Câmara dos Deputados.

•
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P.L.C . D . 181-51 Concede
isenção de impôsto de importação e
taxas aduaneiras, excetuadas de previdência social, para materiais importados
pela Ipiranga S. A. , Companh ia Bra si leira de Petróleos.
Lido no Senado em 2 - 8-51. Inc1uido em Ordem do D ia na s s ão de
de 11-6-52, com parecere : - número
518-52, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade om voto em separado do Sr. Senador
Gomes de Oliveira; n.· 519- 52, da
Comissão de Finança , favor ável.
Encerrada a discus ão e ad iada a
votação por falta de número.
Fica prejudicado, por falta de número jla ra a votação, requerimento do
enador Mozart Lago soli citando o
adiamento da discussão para 15 de
julho.
Na s ssão de 17- 6-52 é adiada a
votação para o dia 15 de julho, a requerim ento do Senador Mozart Lago.
Aprovado em 14- 7-52. À anção.
Lei n: 1.657-B. de 1-8-52 - D.O.
de 7- -52 ( Promulgada ).

Adiada a votação, por falta de número nos dias 8, 14, 15 e 17-4-52.
Aprovado com emendas na sessão
À Com. de Redação
de 18- 4-52.
(para a Cãmara) .

P.L . C . D. 1 5-51 Concede
isenção de direitos de importação e taxas aduaneiras para material destinado
à U sina Elétrica Mun ici pal de Santa
Cruz do Sul, Rio Grande do Sul.
Em Ordem do D ia na se são de 21
de março de 1952, com parece res favo ráveis : n.O 221, da Comissão de
Con tituição e Ju tiça; n. O 222 , da Com issão de Finanças.
Aprovado. Em 21 - 3-52.
À sanção.
Lei n.O 1.587, de 31- -5' - D .O .
de 3-4-52 .

P . L.C.D. - 188-51 - Torna exten ivas às enfermeiras que prestaram
se rviço no 1° Grupo de Caça. as disposições da Lei nO 1. 209. de 25 de outubro de .1950 .
Projeto entrado no Senado em 29 dt.
agõsto de 1951. Em Ordem do D ia
na sessão de 4-4-52. 001 pa recere
favoráveis: n.O 270, da Comissão
de Constituição e Justiça; n.· 27 1. da
Comi são de Fõrças A rmada : número
272, da Comissão de Finanças.
Encerrada a dis ussão em 4-4-52.
voltou às Comissões com eme nda do
Senador João Vilasboas.
Comissões que se pronunciaram sobre a emenda:
Com. - C. Just. - Rela. C . Mercio - N.O 562-52 - Data 7-5-52
Pron. pela const. - Leit. 20-6-52
PubI. 21 -6-52.
Com. - F. Armadas - ReI. S.
Curvo - N.o 563-52 - Data 19 de
maio de 1952 Pron. contrário Leit. 20-6-52 - Publ. 21-6-52 .
Com . - Finanças - ReI. C . Verguei ro - N .. 564-52 - Da ta 18-6-52
- Pron. contrário - Lei t. 20-6- 52 Pu bI. 21-6-52.
Incluído em Ordem do Dia na 1' ão de 30-6-52. Ad iada a votação por
falta de número.
Em 1-7-52 é rejeitada a emenda e
aprovado o projeto . À sa nção.
Lei n.O 1.647, de I - 7-52 - D.a .
de 23- 7-52.

P.L . C . D. - 186-51 - M odi fi a o
art . 3." da Lei n.O 194, de 26 de novembro de 1948.
Projeto entrado 110 Senad o em 29
de agõsto de 1951. Em O rdem do
Dia na sessão de 7- 4-51, com parece res: - n.O 286, da C omissão de Constituição e Justiça, pela constitu cionalidade; n.· 287, da Comissão de F inanças. oferecendo substitutivo.
Bncerrada a discussão e adiada a
votação por falta de número, em 7
de abril de 1952.

PLCD I 9-51 R organi za o
Cursos do Depa rta mento N acional da
Cria nça .
Lido na sessão de 29-8-52. Incluído na Ordem do Dia da se são de
20- 10-52. com pa receres favoráveis
(ns . 353, 354. 355 e 1.053) .
I - S ôbre o Projeto: da Comissão
de Constituição e Justiça ; da C omissão
de Educação e Cultura; da C omissã'o
de Saúde; da Comissão de Finanças.
II - Sôbre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Saúde: da Co-
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missão de Saúde; da Comissão de Finanças.
Aprovado com as emendas. À Comissão de Red ação.
Redação final aprovada em 10-11-52.
À Câmara dos Deputados.
PLCD 190-51 - Altera o artigo 475. e seus parágrafos do Decretolei nO 5.452. de I' de maio de 1943.
Lido em 28-8-5 I .
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 9-10-52. Retirado a requerimento do
Senador Othon Mãder (adiamento para
lO- li-52) .
Pareceres: n' 1.114. da Comissão de
Constituição e Justiça. pela constitucionalidade; n' 1.115. da Comissão de
Trabalho e Previdência Social. favorável. exceto quanto ao § 2' (com voto
em separado do Senador Othon Mãder);
n' I. 116. da Comissão de Finanças. declarando escapar à competência da Comissão o assunto do projeto.
Encerrada a discussão em 10-11 -52.
O proj,e to voltou às Comissões em virtude de emenda do Senador C amilo
Mércio.

•

•

PLCD - 195-5 1 - Considera segurados obrigatórios do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados
em Transportes e Cargas os motoristas
profissionais empregados de emprêsas
concessionárias de serviço público. .
Em Ordem do Dia em sessão de
27-3-52 com pareceres favoráveis: número 211. da Comissão de Constituição
e Justiça; n' 212. da Comissão de Trabalho e Previdência Social; n' 213. da
Comissão de Finanças.
Aprovado em 27-3-52.
À Comissão de Redação a fim de redigir para sanção.
Aprovada a redação fin al em 17-4-52 .
À sanção.
Lei n' 1. 599-A. de P-5-52. - Publicada no D. O. de 15-5-52.
PLCD 200-51 - Abre ao Poder
Judiciário Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Para ná - o crédito suplementar de Cr$ 54.060.00. do
Anexo n." 26 da Lei n." 1.249. de 1'de dezembro de 1950.
P areceres: I - S óbrc o projeto (favoráveis) - n' 1.358, de 195 I. da Comissão de Constituição e Justiça; número 1.359. de 1951. da Comissão de
Finanças.

II - Sóbrc a emenda de Plenário:
n' 203. da 1952. da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n' 204, de 1952. da Comissão de
Finanças, oferecendo subemenda substitutiva.
Aprovado com a subemenda substitutiva em 20-3-52. À Comissão de Redação. (V. remessa à C. D. ) .
Aprovada a redação final (Parecer
298-52) em 14-4-52. À Câmara.
Lei nO 1.630. de 24-6-52. - Publicada no D. O. de 30-6-52 (Prom.).
PLCD - 209-51 - Exclui da c1assi ficação constante d'o art. l ' da Lei
n 9 121, de 22 de outubro de 1947, o
Município de Santos, no Estado de
São Paulo. (Parecer nO 500-52. da Comissão de Constituição e Justiça. pela
constitucionalidade do projeto (' pela
sua aprovação em parte. c sõbre as
emendas do plenário) .
Incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa do intersticio. conce.
dlda na sessão de 26-5-52. (Reg. número 168-52 ) .
Em Ordem do Dia da sessão de
27-5-52. Depois de fal arem '0 5 Srs. Ivo
d'Aquino. Euclides Vieira e Kerginaldo
Cavalcânti. são aprovadas as emendas
ns. 1 e 3. rejeitadas as de ns. 2 e 4.
Em votação. é a provado o projeto
com exclusão do art. 2' e as modificações constantes das emendas aceitas.
Em virtude da aprovação de requerimento de dispensa de interstício para
a redação fin al é a mesma aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Lei n,o 1.743. de 26-11-52. - Publicada no D.a. de 28-1 I-52.
PLCO - 211-51 - ExclUi da classificação constante do art. I ° da Lei
n' 121, de 22-10-47. o Municipio de
São Paulo. Estado de São Paulo.
Lido em 17-9-5 1. Em Ordem do Dia
na sessão de 19-8-52 com pareceres favoráveis aos arts. l' e 4' . à emenda
n9 2
e contrário às emendas ns. 1
e 3: n' 513. da Comissão de Constituição e Justiça; nO 745. da Comissão
de Fõrças Armadas.
Aprovados os arts. 1° e 4' e a emenda nO 2. Rejeitados o art. 2° e as emendas ns. 1 e 3. À Comissão de Redação.
Redação aprovada em 2-9-52. À C. D.

-- 105 Lei nO 1.720, de 3-11 -52. cad a no D.O. d e 5- 11-52.

Publi-

PLCD - 213-51 - Au toriza o P oder Executivo a imprimir as obras do
na turalista pa trí cio Alex a ndre Rodrigues
Ferreira.
Lido em 18-9-51. Incluído na Ordem
do Dia d a ses ão de 30-9-52, com pareceres favoráveis : nO 94 1, da C omissão de C on tituição e Justiça; nO 942,
da C omis ão de Educação e Cultura;
nO 943, da Comi ão de Finanças.
Encerrada a di cussão é a diad a a votação por falta de núm ero.
Aprovado em 1- 10-52. À sanção.
Lei n Q 1. 706, de 22-10-52. - Publicado no D. O. de 25-10-52 (Prom.).
P LCD 214-51 - Revoga a a linea a do art. 530 do Decreto-lei número 5.452, de 19 de maio de 1943
CCo!lsolid ação d as Leis do Trabalho )
e dá outras pro idências.
Incluído em Ordem do Dia na se são
de 30-7-52, com pareceres: nO 1.129-5 1.
da C omissão de Con tituição e Justiça,
fa vorável; nO 1.130-5 1, d a C omissão de
Trabalho c Previdênci a Social, favorável ; nO 696-52, da Comissão de Constituição e Justiça, oferecendo subemenda à emenda de plenário; nO 697-52, d a
Comissão de Tra balho e P revidência
Socia l, o ntrário à subemenda .
Adiad a a votação por falt a de número.
Retirad'o da Ordem do Dia na sessão de 3 1-7-52. a fim de er ouvida a
Comissão de Trabalho sôbre a subemenda da C omissão de C onstituição e Justiça .
Em 1 -8-52" é lido o parecer núm ro 748-52, da Comissão d e Trabalho,
contrário à subemenda.
Incluído em O rdem do Dia na sessão
d e 21 -8-52.
Rejeitada a subemenda . Prejudicada
a emenda . Aprovado o projeto. À sanção .
PubliLei nO 1. 667, de 1-9-52. cad a no D. O. de 5-9-52.
PLCD 215-51 Concede ao Insti tuto Buta ntã, no Esta do de S ão P aulo,
a contribuição an ual d e Cr ....... .
1 .900.000,00, d es tinad a à produção de
s ulfonas e pesquisas de nova s s ub tãncias do combate à lepra.
Lido em 18-9-51. - Incluído na Ordem do Dia d a sessão de 3- 10-52, com

pa rece res: nO 971. da C omissão .de
Constituição e Justiça, pela constitu cIOna lidade do projeto e da emenda nO 1;
nO 972, d a Comissão de S a úd e, f av~
rável ao proj eto e à emend a nO I; numero 974, d a Comissão d e Finanças,
fa vo rável ao proj eto e à emenda n 9 1
e ofe rece nd o as emend as ns. 2, 3 e 4.
Retirado pa ra reimpressão dos avulsos, po r falta d as emendas ns. I e 4.
Ence rrad a a descu são, o pr'o jeto voltou às C omis ões com emendas em 15
de outubro de 1952.
Em 9- 12-52, é aprovado o requerime nto n" 551 -52, do Senador Euclides
Vieira solicita ndo urgênci a para o projeto.
Incluído na Ordem do D ia da sessão
de 11 - 12-52. Emitem pareceres verbais:
pe la Comissão de C onstituição e Justiça o Senador D ario C a rdoso, opina ndo pela con titucionalid ade do projeto
e das emendas; pela Comissão de Fina nças '0 S enador Alfredo Neves, favorável às s ubemendas .
São lidos a segui r os pa receres : número 1.401-52, d a Comi são de S aúde,
pela aprovação das submendas e número 1.402-52, da C omissão de Educação que deixa de se pre nunciar sôbr.!'
a matéria, por escapar à ua a lçada .
O proj eto é ap rovado co m as subemendas, Fi cando prejudi cadas as emendas . À C omi são de R ed ação.
Em 13- 12-52 (noturna) é a provada a redação fin a l ( P a re ce r núme1.424-52 ) . À Cãmara.
PLCD - 2 1 -51 - Modifi a a Lei
°n 121. de 22 de outubro de 1947, na
parte relativa ao Muni cípio de Corumbá, no E tado de M ato Grosso .
Lido em 19-9-51. In c\uid em Ordem
do Dia na essão de 20-8-52 .
P areceres, pela a provação dos a rti gos 1 e 3 e re jeição d o art. 2°; número 515, d a Comissão d e C onstituicão
e Justiça; nO 747, d a Comissão de Fôrças Arm ad as .
Aprova dos os a rts. 1° e 3° . R e jeitado o art . 2° e ,a eme nd a , À Comissão d e R ed a ção .
Lei nO 1.767, de 18-12-52. - Publicada no D . O. de 23- 12-52.
Em -9-52 é a provada a redação
fina l. À Câma ra dos D eputados.
PLCD - 2 19-51 - Modifica a Lei
nO 121 , de 22 de outubro de 1947, na
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dos Reis no Estado do Rio de Janeiro.
Lido em 19-9-51. - Incluido na Ordem do Dia na sessão de 20-8-52, com
pareceres favoráveis: n· 517, da Comissão de Constituição e Justiça; número 746. da Comissão de Fõrças Armadas.
Aprovado. A sanção.
Lei n· 1.665. de 1-9-52. - Publicada no D. O. de 5-9-52.
PLCD - 220-51 - Dispõe sõbre a
contagem de tempo de serviço prestado
à União pelos servid'o res do Conselho
Técnico de Economia e Finanças. do
Ministério da Fazenda.
Lido em 19-9-51. - Incluído na Ordem do Dia na sessão de 28-8-52, com
pareceres (ns. 239. 787 e 788):
I - Sõbre o Projeto: da Comissão
de Constituição e Justiça, c'o ntrário, por
inconstitucionalidade; da Comissão de
Finanças, contrário.
11 - Sõbre o Substitutivo (emenda
n· 2): da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; da
Comissão de Finanças, favorável.
111 - Sõbre a emenda n' 1 (apresentada na fase de pauta): da Comissão de Constituição e Justiça, contrário, por inconstitucionalidade; da Comissão de Finanças. contrário.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Aprovado em 3-9-52 o substitutivo
(emenda n· 2) e o art. 2· do projeto.
Rejeitados o art. 1° e a emenda n· 1.
A Comissão de Redação. Redação final aprovada em 16-9-52. A Câmara.
Lei nO 1. 720-A, de 3-11-52. - Publicada no D.
de 7-11-52 (Prom.).
PLCD 225-51 Dispõe sõbre o
cancelamento da divida decorrente da
aquisiçã'o do imóvel da Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro.
Lido no Senado em 24-9-51. - Incluído em Ordem do Dia na sessão de
12-5-52, com pareceres: nO 390-52, da
Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitUCionalidade; nO 391 -52, da
Comissão de Finanças, c'Ontrário.
Encerrada a discussão, voltou às Comissões com 2 emendas.

a.

PLCD - 229-51 - Dispensa os servidores públicos, de caráter estatal ou
paraestatal. matriculados em estabeleCimentos de ensino superior, de compare-

cimento às repartições nos dias de provas parciais 'Ou finais.
Lido em 26-9-51. - Incluído em Ordem do Dia na sessão de 3-7-52, com
pareceres: n· 583-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n· 584-52, da Comissão de
Educação e Cultura, contrário.
Rejeitado.
PLCD - 231-51 - Dá nova redação a disp'ositivos do Decreto-lei número 4.014. de 13-1-42, alterado pelo Decreto-lei n· 5.989, de l1-l1~43, que regula as atividades dos despachantes
aduaneiros e seus ajudantes .
Lido na sessão de 26-9-51. - Encerrada discussão em 31-1-52, voltando às
Comissões em virtude de emenda do
Senador K. Cavalcanti. - Pareceres:
I - Sôbrc o projeto: n· 1.379. de
1951. da Comissã'o de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade; número 1.380, de 1951. da Comissão de Trabalho e Previdência Social, pela aprovaçao.
11 - Sôbre a emenda de Plenário:
n· 296, de 1952, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n· 297, de 1952, da Comissão de
Trabalh'o e Previdência Social, pela
a provação.
Aprovado com emenda em 18-4-52.
A Comissão de Redação.
Aprovada a redação final em 9-5-52.
A Câmara (Parecer nO 388-52).
Lei n· 1. 785-E, de 29-12-52. - Publicada no D.a. de 5-1-52. (Prom.).

-

PLCD - 244-51 - Autoriza o Poder Executivo a conceder facilidades
públicas aos que instalarem fábricas de
cimento n'o país.
Lido na sessão de 15-10-51. - Incluído na Ordem do Dia da sessão de
24-10-52 com pareceres: nO 1.088, da
Comissão de Constituição e Justiça. pela
constitucionalidade; nO 1.090, da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. oferecendo substitutiv'b; número 1.091, da Comissão de Finanças, oferecendo emendas.
Aprovado com emendas. A Comissão de Redação.
Redação final aprovada na sessão extraordinária noturna de 18- 11-52. A
Câmara dos Deputados.

·
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PLCD - 249-51 - Modifica o artigo 14 do D ecreto-lei n Q 7.526, de
7 de maio de 1945.
Em Ordem do D ia na sessão de
21-3-52 . com pareceres favoráveis; número 1.459, de 195 1, da C omissão de
Con tituição e Justiça; nQ 128, de 1952 ,
da Comissão de Tra balho e Previdênia Social.
Encerrada a discussão e adiada a votação, até que as Comissões se pronunciem sõbre a emenda oferecida pelo
Senador Mozart Lago .
Em 21 -7-52, é lido o parecer número 694-52, da Comissão de Traba lh'o
e Previdência S ocial, contrário à emenda de plenário.
I n~:uído em Ordem do D ia na sessão
de 30-7-52. Adiada a votação por falta
de número.
Retirado da Ordem do Dia pela Mesa , depoi de falarem os Sen o Aloysio
de C arvalho e João VilI asbõas, a fim
de serem co rrigidos os êrros apontados
( essão de 31 -7-52).
Em 1-8-52, depois dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente, fal a
o Senador A loysio de Carva lho. É lido
o parecer nO 713-52, da Comissão de
Ju stiça , pela constitucionalidade da
emend a.
Em votação é rejeitada a emenda e
a provado o projeto, que v a i . à sanção,
Veto total do Sr. Presidente da República.
Aprovado o veto na sessão de 12-9
de J952.
R ejeitado o projeto .
PLCD - 25 1-51 - D á nova red ação aos a rts . 854 e 855 do Decretolei nO 5.452, de 1 de maio de 1943
(Consolid ação das Leis do Trabalho).
Lido na sessão de 23-10-51. - Incluído na Ordem do Dia da sessão de
29-9-52 com pareceres ; nO 939, da C omi são de Constitui ção e Justiça . pela
constitucionali dade; nO 940, da Comissão de Tra balho e Prevídência Social.
pela rejeição (com voto em separado
do Sr. Senador Gomes de Oliveira).
Encerrada a discussão e adiad a a
votação por fa lta de núm ero.
.R ejeitado em 30-9-52.
PLCD 254-51 ao a rt. 3: da Lei
a gõ to de J950.

D á no va red ação
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Lido no Senado em 23-10-51. - Inc1uido na Ordem do Dia na sessão de
J2-5-52, c'o m pareceres; nO 382-52, da
Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade; nO 383-52, da Co·
missão de Fõrças Armadas, favorável,
Aprovado. À sa nção .
Lei nO 1,607, de 22-5-52. - Publicada no D. O. de 24-5-52.
PLCD - 256-51 - Autoriza o Poder E xecutivo a a brir, pelo Ministéri'o
da Educação, o crédito especial de ...
Cr$ 100.000,00, destinado à ereção de
monumento à A maro C avalcantí.
Proj eto lido em 23-10-51. Em Ordem
do D ia na sessão de 3-4-52 com pareceres favoráveis; nO 262, da Comissão
de Constituição e Justiça; nO 263, da
C omis ão de Educação e Cultura; número 264, da Comissão de Finanças.
Encerrada a discussão. Ad iada a votação a requerimento do S enador Moza rt Lago .
Adi ada a votação na sessã'o de 14-4
de 1952.
Incluído na .Ordem do D ia da sessão
de J5-4-52, ficou adi ada a votação po r
falta de número no recinto.
Adi ada , pelo término da sessão, em

17-4-52.
Em 18-4-52, é a provado o projeto
qu e va i à sanção.
Lei nO 1,595, de 29-4-52. cada no D.O. de 2-5-52.

Publi-

PLCD - 268-51 - Prorroga o prazo dos contratos de a rrend amento de
terras, congela os preços e dá outras
providências .
Incluído na
Lido em 7- 11 -51.
Ordem do Dia da sessão de J5- 1O-52.
com pa re ce r n: 1.025, da Comissão
de C onstitui ção e Justiça , pela rejeição, po r inconsti tucionalid ade e inconveniê ncia (co m voto em se parado do
Sr S enador G omes de Oliveira ) .
Retirado da Ordem do Dia para que
a C omissão de Justiça se pronuncie sõbre a emenda de pauta.
PLCD - 269-51 - Estende os dispositivos da Lei nO 620, de 12 de. fev,:reiro de 1949, à Divisão de Or gamzaç~o
S anitári a do Mínistério da Educaçao
e S aúde.
Lido em 7. 11-51. Incluído na
Ordem do Dia na sessão de 30.6-52,
com pareceres; nO 571 -51 , da Comis-

-108 são de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; nO 572-52, da Comissão
de Saúde, favorável; nO 573-52, da
Comissão de Finanças, favorável.
Encerrada a discussão é adiada a
votação p'o r falto de número.
Aprovado. Â. sanção (sessão de 1-7
de 1952).
Veto total.
Mantido o veto em 13-8-52.
PLCD - 271-51 - Altera os artigos 4° e 5° do Decreto-lei nO 9. 143,
de 8 de abrU de 1946.
Lido na sessão de 8-11-51. - Incluido em Ordem do Dia na sessão de
2-5-52, com pareceres favoráveis: número 314, de 1952, da Comissão de
Constituição e Justiça; nO 315, de 1952,
da Comissão de Trabalho e Previdência Social; nO 316, de 1952, da Comissão de Finanças.
Aprovado. Â. Comissão de Redação
(para a sanção).
Aprovada a redação final em 21-7-52.
Â. sanção.
Lei n" 1. 653-A, de 26-7-52. - Publicada no D. O. de 30-7-52.
PLCD - 272-51 - Aul'oriza a abertura ao Poder Judiciário Superior
Tribunal Militar - do crédito .especial
de Cr$ 792.000,00, para atender às
despesas com o pagamento de gratificações adicionais aos Ministros daquêle
Tribunal.
Lido em 8-11-51. Incluído em
Ordem do Dia na sessão de 8-8-52, com
pareceres: nO 716, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável ao projeto e à emenda oferecida perante a
própria Comissão: n" 717, da Comissão
de Finanças, favorável ao projeto e
contrário à emenda (com votos em separado dos Senadores Carlos Llndemberg, Pinl'o Aleixo e Alberto Pasqualini) •
Rejeitada a emenda. Aprovado o projeto. Â. sanção.
Lei n" 1. 663 de 27-8-52. - Publicada no D. O. de 30-8-52.
PLCD - 280-51 - Faculta a contribuição para diversos Institutos de
Previdência e dá outras providências:
Lido em 9-11-51. - Incluído em Ordem do Dia na sessão de 8-9-52, com
pareceres favoráveis ao projeto e con·
trários à emenda: nO 814, da Comissão

de Constituição c justiça; nO 815, da
Comissão de Trabalho e Previdência
Social; nO 816, da Comissão de Finanças.
Rejeitada a emenda. Aprovado o projeto. Â. sanção.
Lei nO 1. 676, de 26-9-52. - Publicada no D. O. de 2-10-52 (Prom.).
PLCD - 283-51 - Dispõe sObre a
distribuição de sementes de trigo, por
processo de devolução.
Projeto lido no Senado na sessão de
14-11-1951. Em Ordem do Dia da sessão de 24-3-1952, com pareceres favoráveis: nO 186, da Comissão de Constituição e Justiça; nO 187, da Comissão
de Finanças.
Encerrada a discussão, voltou às Comissões em virtude de haver recebido
três emendas.
P. L. C. D. 284-51 - Dispõe sõbre
a rescisão do contrato de arrendamento
da Rêde Mineira de Viação, celebrado
entN a União e o Estado de Minas
GeraIs (em regime de urgência, nos
têrmos do art. 155, § 3.· do Regir.1 ento,
concedido na sessão de 8-12-52, pela
aprovação do requerimento n.· 541-52.
dependente de pareceres das Comissóf's;
de Constituição e Justiça; de Viação e
Obras Públicas; de Finanças.
Lido na sessão de 14-11-1951.
Em pauta nos dias 20 e 21-11-1951.
Remetido às Comissões de ConstitLlição e Justiça, de Viação e Obras Públicas e de Finanças em 21-11-1951.
Em 8-12-1952 é aprovado requerimento do Sr. Senador Melo Viana, pedindo urgência para o projeto.
Incluído na Ordem do Dia da ~essão
de 10-12-1952. Anunciada a discussllo,
são lidos os pareceres ns. 1.396 e 1.397,
respectivamente das Comissões de Constituição e Justiça e de Viação, favoráveis
ao projeto. O Sr. Senador Ivo d'Aquino
profere parecer oral, favorável, peja
Comissão de Finanças.
Submetido a votos, é aprovauo o
projeto. Remetido à sanção com a Men3gem n.· 394, de 12-12-1952.
Lei n.· 1. 785-D, de 29-12-1952 Publicada no D. O. de 5-1-1953. (Prom.) .
P. L. C. D. 287-51 - Aprova o
. 'lano do Carvão N ac ional e dispõe
sõbre sua execução.
Lido em 14-11-1951. com pareceres:
n.· 501. da Comissão de Constituição e

-- 1:>9Justiça, pela constitucionalidade, do projeto; n.· 502, da Comissão de Finanças,
favorável ao projeto, com a emenda que
oferece (n." 1); n." 800, da Comissão
de Viação e Obras Públicas, favorável
ao pr jeto e às emendas ns. 2 e 3, ofereidas perante a própria Comissão; número OI, da Comissão de Fôrças Armadas,
favorável ao projeto e às emendas
ns. I, 2, 7, 8, 9, contrário às de
ns. 3 .e 10 e oferecendo as de ns. 4,
5 e 6.
Retirado da Ordem do Dia em 8-9-52,
para audiência das Comissões de Justiça,
Finanças e Viação sôbre emendas a
respeito das quais não se pronunciaram.
Em 21-10-1952 é lido o requerimento
n.· 247-52, do Senador Ivo d'Aquino
solicitando urgência para o projeto.
Em 24-10-1952 é lido e aprovado o
r querimento n.O 258-52, do Senador Ivo
d'Aquino, olicitando a retirada do requerimento n.o 247-52.
Em 29-10-1952 é lido o requerimento
n." 362-52, do Senador Ivo d'Aquino,
solicitando urgência para discussão e
votação do projeto.
Em 31-10- 1952 é aprovado o requerimento de urgência. f: lido o parecer
n." 1.202-52, da Comissão de Viação e
Obras Públicas, pela aprovação das
emendas apresentadas perante a Comissão de Fôrças Armadas (Relator: Senador Francisco Gallotti),
A fim de emitirem parecer, a requerimento dos relatores das
Comissões
de Constituição e Justiça, Finanças e
Agricultura, é a sessão suspensa por
uma hora. R.eaberta a essão, verifica-se falta de número para o seu prosseguimento.
Em 3- 11 - 1952 emitem pareceres verbais pelas Comissões de Constituição e
Justiça, Agricultura, Viação, Fôrças
Armadas e de Finanças os relatores,
respectivamente, Senador Ivo d'Aquino,
Walter Franco, Fra ncisco Gallotti, Onofre Gomes e Durval Cruz, às emendas
de ns. 1 a 12. São lidas e apoiadas
duas emendas de plenário, as quais recebem pareceres dos relatores. f: encerrada a discussão e iniciada a votação,
que é interrompida por falta de número.
Em 4- 11-1952 prosseguiu a votação,
que fi cou interrompida por falta de
número.

Terminada a votação em 5- 11 -1952.
À Comissão de Red açao.
Em 19-11 -1952 é lida a redação final
do projeto.
Em 25-11-1952 é aprovada a redação
final. À Câmara dos Deputados.
P. L. C. D. 291 -51 - Dispõe sôbre
o penhor dos produtos ag rícolas.
Incluido em
Lido em 20-11 - 1951.
Ordem do Dia na sessão de 21-7-1952,
com pareceres: n.O 684-52, da Comissão
de Constituição e Justiça, contrário;
n." 685-52, da Comissão de Finanças,
contrá rio.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 21-7-1952. Retirado a requerimento
do Senador La ndulfo Alves, para audiência da Comissão de Agricultura.
P. L. C. D. 292-51 - Autoriza a
abertura de um crédito suplementar de
Cr$ 605.734,40 em refôrço à verba que
especifica.
Projeto lido na sessão de 20- 11 - 195 1.
Em Ordem do Dia na sessão de 1-4-52,
com pareceres: n." 205, da Comissão
de Constituição e Justiça, favorável com
a emenda que oferece; n." 206, da Comissão de Finanças, favorável ao projeto
e à emenda.
Aprovado com a emenda em 1-4- 1952,
Volta à C. D. (a emenda foi considerada de substância e não apenas de
red ação, como constava do parecer da

C . J.).
Aprovada redação final em 18- 4-1952.
À Câmara.
Lei n.O 1. 658-A, de 5-8-1952 - Publicada no D, O. de 12-8-1952.
(Prom.) .
P. L. C. D, 293-51 - Discussão
única do Projeto de Lei da Câmara
n.O 293, de 1951, que concede auxílio
de Cr$ 150.000,00 à Associação Médica
de Goiás, para a realização do 11 Congresso Médico do Brasi l Central e V do
Triângulo Mineiro.
Lido em 20- 11 -1951.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 13-8-1952, com pa receres favoráveis:
n" 714-52, da Comissão de Constituição
e J u tiça; n." 715-52, da Comissão de
Finanças.
Aprovado. À sanção.
Lei n.o 1.668, de 2-9-1952 - Publicada no D. O. de 6-9-1952.

P. L. C. D. 294-51 - Denomina
«Aeroporto Pinto Martins», o aeroporto
do Cocorote, em Fortaleza.
Projeto lido na sessão de 20-11-1951.
Em Ordem do Dia da sessão de 22 de
abril de 1951, com pareceres favoráveis:
n" 303, da Comissão de Constituição e
Justiça; n.· 304, da Comissão de Fõrças
Armadas.
Aprovado. À sanção (22-4-1952).
Lei n" 1.602, de 13-5-1952 - Publicada no D. O. de 19-5-1952.
P. L. C. D. 297-51 Altera o
art. 63 do Titulo II - Serviço Telegráfico Exterior - da Lei n" 498, de
28 de novembro de 1948.
Lido na sessão de 21-11-1951. Em
Ordem do Dia da sessão de 22-4-1952,
com pareceres favoráveis: n." 310, da
Comissão de Constituição e Justiça;
n" 311, da Comissão de Viação e Obras
Públicas; n.O 312, da Comissão de Finanças.
Encerrada a discussão, voltou às Comissões com emenda do Senador Apolonio Sales (22-4-1952).
Em 4-8-1952 foram pedidas informações ao Ministro da Viação e Obras
Públicas. Recebidas em 21-8-1952, pelo
aviso n." 364-GM.
Pareceres sõbre a emenda - Comissão
de Justiça - Relator J. Vilasboas ns. 1.142-52 - 21 -5- 1952 - Pron. pela
const. - Leitura 21 - 10-1952 - Publicado em 22-10-1952.
Comissão de Viação e Obras Públicas
F. GalJotti - n" 1.143-52 - 28-5-1952
- favorável - Leitura em 21-10-1952
- Publicado em 22- 10-1952.
A . PasComissão de Finanças qualini - n" I . 144-52 - 15-10-1952 favorável 21-10-1952 Publicado
em 22-10-1952.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 29-10-1952. Aprovado com emenda.
À Comissão de Redação.
Redação final aprovada em li-li -52.
À Câmara dos Deputados.
P. L. C. D. 301-51
Altera o
Decreto-lei n.· 365, de 25 de setembro
de 1941 (Código Nacional de Trânsito).
Lido na sessão de 22-11-1951.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 2-5-1952, com pareceres: n.· 329, de
1952, da Comissão de Constituição e
Justiça, com emenda substitutiva ao
art. 1.0; n" 330, de 1952, da Comissão

110de Agricultura, Indústria e Comércio,
oferecendo subemenda substitutiva.
Retirado da Ordem do Dia em virtude
de não figurar entre os pareceres o da
Comissão de Viação e Obras Públicas.
Em 16-6- 1952 é lido o parecer número
540-52, da Comissão de Viação e Obras
Públicas (relator Senador Othon Mader), oferecendo substitutivo ao art. 1."
do projeto.
Incluído em Ordem do Dia na sessão
de 20-6-1952. Adiada a requerimento
do Senador Othon Mader (n. o 207-52).
Em Ordem do Dia na sessão de
24-6-1952. Aprovada a emenda da Comissão de Viação e Obras Pública~,
ficando prejudicadas as demais. Aprovado o projeto. A Comissão de Redação.
Em 3-7- 1952 é aprovada a redação
final (Parecer n.· 626-52). À Cãmara .
P. L. C. D. 304-51 - Autoriza o
Poder Executivo a promover a liquIdação e o pagamento de despesas com
a execução de obras na Secretaria do
Ministério da Educação.
Lido na sessão de 23-11-1951.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 20-10-19'52, com pareceres favoráveis:
n' 1.086, da Comissão de Constituição
e Justiça; n" 1.087, da Comi~são de
Finanças.
Aprovado. À S<1nção.
Lei n.· 1.712, de 29-10-1952 - Publicado no D. O. de 1-11-1952.
P. L. C. D. 305-51 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, um crédito suplementar de Cr$ 4.872.320,00,
para atender ao pagamento do pessoal
dos Quadros Permanente e Suplementar
daquêle Ministério.
Projeto entrado no Senado em 23 de
novembro de 1951.
Em Ordem do Dia da sessão de
3-4-1952, com par-:ceres: n.· 268, da
Comissão de Constituição e Justiça favorável, com a emenda que oferece;
n.· 269, da Comissão de Finanças, favorável ao projeto e à emenda.
Aprovado com a emenda.
Volta à

C. D.
À Comissão de Redação em 3-4- 1952.

Aprovada a redação final em 17-4-52.
À Câmara.
Lei n" 1. 648, de 18-7-1952 - Publiç<1dfl no D. O. de 23-7-1952.

-
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p, L. C. D. 306-51 -

Isenta do
pa gamento dos impostos de importação
e taxas adua neiras maquinários u ados,
destinado ao fab ri co de sabão, gordura
e produtos similares.
Lido no S enado em 26-11 - 1951. Incluído em Ordem do Dia na sessão de
4-9- 1952, com pa receres favo ráveis:
n.o 804, da Comissão de Constituição e
Justiça; n.· 805, da Comissão de Finanças.
Aprovado. A sanção.
PuLei n.· 1.67 , de 26-9- 1952
b'icado no D. O. de 2-10-1952.
(Prom . ) ,
P. L . C. D. 307-51 - Releva a
prescrição em que incorreu o direito
de Rodolfo de Albuquerque Figueiredo,
e crevente do Ministério da Guerra, de
pedir retificação do ato;> de sua nomeação
para o referido ca rgo.
Lido em 26-11-195 1, com parece r:
n.· 7, da Comissão de Con tituição e
Justi ça, pela con titucionalidade.
(Incluído em Ordem do Dia da sessão
de 17-9- 1952, sem parecer da Comis ão
de Fina nç as, nos têrmos do art. 95,
letra a, do Regimento Interno, em virtude da ap rovação, em 10-9-1952. do
requerimento n.· 292, do Senhor Senador Kerginaldo C ava lcanti).
Adi ada a discussão para 22 de outubro, a requerimento do Senador Ferreira
de Souza.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 22-10-1952. Depois de emitido parecer ora l contrário do projeto, pelo
Senador Ferreira de Souza, em nome da
Comissão de Finanças, foi aberta a disussão, usando da pala vra o Senador
Kergina ldo Cavalca nti . Ence rrada com
a presentação de uma emenda. O projeto
foi às Comissões.
PLCD 30 -51 Denomina Professôres de Educação Fisica os a tua is Instrutores de Educação Física do Instituto Benj amin Consta nt.
Lido na sessão de 27- 11 -51 - Incluído na Ordem do D ia da sessão de 6-5-52,
om pareceres favoráveis: n.· 323, de
1952, da Comissão de Constituição e
Justiça; n.o 324, de 1952, da Comis ão
de Educaão e Cultura.
Retirado a requerimento do Sene dor
Aloisio de C arval ho, para audiênci.l da
Com . de Finanças (req . 151 -52).

PLDC 309-51 - Autoriza a doação,
de imóveis à P aróquia de N. S. da Soledade, em Recife, Estado de Perndmbuco.
Lido em 27-11-51. Incluído em Ordem do Dia na sessão de 29-5-52, com
par,.ceres: n." 465-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e da emend a
que lhe foi oferecida; n." 466-52, da
Comi são de Finanças, favorável ao
projeto e pela aceitação da emenda
para constituir projeto em
parado.
Aprovado o projeto. Aprovada a
emenda pa ra constituir projeto em separado. A sanção.
Lei n! 1.625, de 17-6-52 - D.O.
21-6-52 (Prom.) .
PLCD 310-51 - Abre, ao Ministério
da Ma riJlha, o crédito especia l de Cr$
1 .986.786,29, pa ra a tender à aqu isição de um estabelecimento hospitalar
destinado à Assistência Médico-Social
da Arm ada .
Proj eto lido no Senado na sessão de
27-11-51.
Incluido na Ordem do Dia da :: '~ssã o
de 24-3-52 com pa receres favoránis:
n.· 193, da Comíssão de Constituição e
Justiça; n.o 194, da Comissão de Finanças .
Adiada a discussão pa ra audiência da
Comissão de Fôrças Arm adas (requerimento n.o 102-52 do Senador Mozart
Lago) .
P a recer n.O 3 9-52, da Comissão de
Fôrças Arm adas, lido em 5-5-52.
Incluído em Ordem do Dia na ses '1ío
de 9-5-52. Aprovado. A Comissão de
Redação (para a san ão) .
Red ação fin al aprovada em 27-5-52 -( Parece r 460-52).
Lei n. O 1.619, de 9-6-52 D.O.
de 11 -6-52.
PLCD 311-51 - Autoriza o Instituto
N acional do Sal a promover a construção, adaptação e aparelhag m de armazéns para depósito do sal nos principais
centros de consumo, e dá outras providências.
(Em regime de urg ênci a , nos têrm:ls
do art. 155, § 3,", do Regimento Interno, em virtude da aprovação, em 3- 1252, do requerimento n." 524-52).
Pareceres - I - Proferidos antes da
disclI são : 8) da Comissão de Consti-

•
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tuição e Justiça (n.· 1.438-51), pela
constitucionalidade; b) da Comissão de
Finanças, favorável (Proferido oralmente em Plenário, na sessão de 14-1251. pelo Sr. Senador Alfredo Neves);
11 - Proferidos depois da disclIssão
encerrada: c) da Comissão de Constituição e Justiça, (n. 9 1. 019-52) favorável à emenda nO 1 e à subemenda n9 9,
oferecida na Comissão pelo Sr. Senador Clodomir C ardoso; d) da Comissão
de Finanças (n.o 1.020-52), favorável
à emenda n. 9 I. à subemenda n. 9 2, e
oferecendo nova subemenda, sob n,' 3.
111 - A proferir em Plenário: e) da
Comissão de Trabalho e Previdência
Social; f) da Comissão de Agricultura,
Indústria e Comércio.
Lido no Senado em 27-11-51.
Em pauta nos dias 30- 11 -51 e 3-12-51.
Rem.· em 4-12-51 às Com. de Const.
e Justiça e de Finanças.
Parecer da Com. de Constituição e
Justiça (n.o 1.438-51), do Senador
JO:lo Vilasboas, pela
constitucionalidade, lido em 14-12-5 1.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 14-12-51.
Emite parecer oral, favorável. pela
Comissão de Finanças, o Senador Alfredo Neves.
Anunciada a discussão, falam os Senadores Costa Pereira e Ferreira ce
Sousa. Pelo Senador João Vilasboas é
apresentada uma emenda. Encerrada a
discussão, o projeto voltou às Comissões.
Pareceres proferidos sõbre a emenda
- Com. C. Justiça - ReI. J. Vilasboas - N: 1.019-52 - D atas 14-8-52
- Pron. fav. c. subemenda - Leit.
3- 10-52 - Publ. 4-10-52.
C. Finanças - C. Vasconcelos 1.020-52 - 1-10-52 - fav. à emenda
e à subemenda e of. outra subemenda

Senador e os Senadores Vitorino Freire
e Melo Viana.
Aprovado o projeto . Prejudicadas a
emenda e as subemendas. À sançdo.
Lei n: 1. 761, de 15-12-52 - D.O.

18-12-52.
PLCD - 313-51 - Projeto de Lei da
Câmara n." 313, de 1951, que regula a
quebra natural do sal estocado nas salinas.
Lido em 27-11-51. Incluído em Ordem
do Dia na sessão de 29-5-52, com pareceres: n.· 481-52, da Comissão ce
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.o 482-52, da Comissão de
Finanças, favorável.
Aprovado. À sanção.
Lei n,o 1.622, de 9-6-52 - D.a. de

11-6-52.
PLDC 316-51 - Autoriza a abertura.
pelo Ministério da Fazenda, de crédito
especia l de Cr$ 34,307,10. destinado à
regularização de despesa do exerci cio
de 1950, com o estudo de letras hipotecárias e escriturada em conta de ordem
pela Contadoria Geral da República.
Lido em 29-11-51. Incluído em Ordem
do Dia na sessão de 27-5-52, com pareceres: n ,o 455-52. da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n: 456-52, da Comissão de
Finanças, favorável.
Aprovado. À sanção.
Lei n.· 1.62 1, de 9-6-52 - D.a.
de 11-6-52.

16-10-52.
Em 3-12-52 é aprovado requerimento
9
n. 524, do Senador Kerginaldo Caval-

PLCD 317-51 - Abre ao Ministério
da Fazenda o crédito especial de Cr$
1 .444.319.00. destinado às obras de <lmpliação das instalações do Tribunal de
Contas .
Projeto entrado no Senado em 29-11 51. Em ordem do Dia na sessão de
4-4-52. com pareceres favoráveis: número 266, da Comissão de Constituição
e Justiça; n.o 267, da Comissão de Finanças.
Aprovado em 4-4-52. À sanção.
Lei n,o 1.591. de 17-4-52, D.a. de

cante e outros, pedindo urgência para
o projeto.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 5-12-52.
Concedída preferência para o projeto,
a requerimento do Senador Kergínaldo
Cavalcanti e depois de falarem o mesmo

PLCD 318-51
Autoriza o Poder
Executivo a abrir. pelo Ministério àa
Fazenda. o crédito especial de Cr$
86.000.000.00, destinado ã construção
do edifício para' a Delegacia Fiscal do
Tesouro Nacional e demais repartições

-

3-10-52 -

4-10-52.

Despachado às Com. de Trabalho e
Previdência Social e de Agricultura em

22-4-52.

-

1!3 -

federais na capital do Estado de São
Paulo.
Lido em 29-11 -51. Incluido em Ord~m
do Dia na sessão de 10-7-52. com número 622-52. da Comissão de Constituição e Justiça. oferecendo emenda; número 623-52. da Comissão de Finanças.
favorável ao projeto e à emenda.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Aprovado com emenda na sessão de
11 -7-42. À Comissão de Redação.
Aprovada a redação final em 21 -7-52.
À Câmara.
Lei n.· 1.694. de 3-10-52 - D.O.
de 9-10-52.
PLCD - 320-51 - Revigora. pa ra
todos os efeitos. os Decretos de 19
de ma rço de 1937. os qu ais. em cumprimento de decisão do Supremo Tribuna l F ederal. melhoraram as reformas dos Generais Francisco Cabral da
Silveira e José Cândido da Silva Muncy.
P a receres: n." 1.327. da Comissão
de Constituição e Justiça. pela aprovação nos têrmos do substitutivo que orerece; n.· 1.328. da Comissão de Finanças. pela aprovação do projeto e rejeição do substitutivo.
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício concedida l1a sessão de 9-12-52. a requerimento
do Sr. Senador Oton Mãder).
Lido em 29-11 -52.
Em 9-12-52 é aprovado requerimento de dispensa de interstício. do Senddor Oton Mãder .
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 10-12-52. Aprovado em 11-12-52 o
substitutivo. À Comissão de Redaçdo.
Redação fin al aprovada em 15-12-52
(extraordinária ). À C. Dep.
PLCD - 322-51 - Torna a plicável
aos servidores das auta rquias o disposto
no art. 192 da Constituição Federal.
Lido em 30-11-51. Incluído em Ordem
do Dia na sessão de 11-6-52. com pareceres: n. o 475-52. da Comissão cie
Constituição e Justiça. favorável; número 476-52. da Comissão de Finanças.
considera ndo desnecessário o projeto em
fa e do que dispõe o de reforma do
Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União.

Encerrada a discussão e adiada LI votação por falta de número.
Fica prejudicado requerimento do Senador Mozart Lago solicitando o ;Id lamento da discussão do projeto para II
de julho.
Rejeitado em 17-6-52.
PLCD - 323-51 - Alterando o Decreto-lei n.· 4.271. de 17 de abril de
1942. que trata do recrutamento de oficiais da reserva de 2' classe do Exército.
Lido no Senado em 30-11-51. Incluido em Ordem do Dia na sessão de
9-5-52. com pareceres: n." 394-52. da
Comissão de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade: n.· 395-52. da
Comissão de Fôrças Armadas, favoráv el.
Aprovado em 9-5-52. À Com. Redação). (pa ra a sanção).
Redação final aprovada em 27-5-52.
(Parecer 467-52) .
Lei n. o 1.620. de 9-6-52 - D. O. de

11-6-52.
PLCD 324-51 - Autoriza o Poder
Ex pc tivo a abrir. ao Ministêrio da Aeronáutica. o crédito especial de Cr$
217.644.00 para pag amento de diferença de proventos ao suboficial reform ado Luis de Góis.
Em Ordem do Dia na sessão de 20
de março de 1952. com pa receres favoráveis: n" 191. da Comissão de Constltuião c Justiça; n" 192. da Comissão
de Finanças.
Aprovado em 20-3-52. À sanção.
L<'i n." 1.5 6. de 29-3-52. - D .O.
de 2-4-52.
P LCD 326-51 - Determina as condições p ara o funcion amento de estabelecimento de informações reservadas ou
confidenciais. comerciais ou pa rti culares.
Lido em 30-11-51. Em Ordem do D ia
na sessão de 30-5-52. com pareceres n.O 89-52. da Comissão de Constituição
e Justiça. pela constitucionalidade; nú mero 496-52. da Comissão de AgriclIltura. Indústria e Comércio. favorável.
Retirado a requerimento (n. o J78-52)
do Senador Ferreira de Sousa. para audiência da Com. Esp. de Revisão do
Código Comercia].
PLCD - 328-51 - Autoriza a ab.ertura pelo Ministério da Fazenda. do
crédito suplementar de Cr$ . ......•

-

30.000.000.00. em refôrço da verba
que especifica.
Lido em 3-12-51. Incluído em Ordem
do Dia da sessão de 18-9-52. com pareceres: n." 862. da Comissão de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade; n.O 863, da Comissão de Finanças. contrário .
R.ejeitado.

,

PLC D - 329-5 1 - Amplia o prazo
de execução da Lei n.· 1.003. de 24
de dezembro de 1949. relativo a financiamento da lavoura do café.
Lido na sessão de 3-12-51. Incluído
na O rdem do Dia da sessão de 22-10
de 1952. com pareceres: n.' 1.059. c!a
Comissão de Constituição e Justiça. favorável. com a emenda que oferece; número 1.060. da Comissão de Agricultura. Indústria e Comércio, favorável
ao projeto e contrário à emenda; número 1.06 1. da Comissão de Finanças.
pela rejeição (com voto em separac!o
do Sr. Senador Carlos Lindenberg).
Rejeitada a emenda. Aprovado o projeto . Â. sanção.
Lei n.O 1.719. de l-lI-52 - Publicada no D.a. de 5-11-52.
PLCD - 330-51 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. ao Mini~tério
do Trabalho. o crédito especial
de
Cr$ 1.600.000.00 para despesas decorr.entes de substituições.
Pareceres favoráveis: n.' 207. da
Comissão de
Constituição e JU5tiça;
n.' 208. da Comissão de Finanças.
Aprovado em 20-3-52. Â. sanção.
Lei n.' 1.591-A. de 16-4-52 - Publicada no D. O. de 24-4-52).
PLCD - 331-51 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pe~o Ministeno
do Trabalho. o crédito especial de
Cr$ 980.023.20 para atender às despesas do Ministério Público do Trabalho.
Em Ordem do Dia da sessão de 2:
de janeiro de 1952. com pareceres favoráveis: n.' 199. da Comissão de
Constituição e Justiça; n. O 200. da Comissão de Finanças.
Aprovado em 21-3-52. Â. sanção.
Lei n.' 1.588. de 31-3-52 - PubliCJda no D.a. de 4-4-52.
PLCD - 333-51 - Altera o Artigo
59 do Decreto-lei n.' 9.120. de 2-4
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de 1946. que organiza os quadros cf.: tivos do Exército.
Projeto entrado no Senado em 3-1 '2
de 1951. Em ordem do Dia na sp.ssão
de 8-4-52 com pareceres favoráveis:
n.O 251, da Comissão de Constituição
e Justiça; n.' 252. da Comissão de Fôr.
ças Armadas (com voto em separado
do Senador Magalhães Barata).
Encerrada a discussão em 8-4-52. ficando adiada a votação por falta de
•
numero.
Adiada à votação. por falta de número nos dias 14 e 15-4-52.
Adiada. pelo término da sessão. em
18-4-52.
Aprovado na sessão de 18-4-52. Â.
Com. Redação (para a sanção).
Aprovada à redação final em 9-5-52
(Parecer n.' 387-52). Â. sanção.
Lei n.· 1.608. de 22-5-52 - Publlcada no D. O. de 24-5-52.
PLCD - 334-51 - Autoriza a abe.tura. pelo Ministério da Fazenda. :b
crédito especial de Cr$ 21.415.690.0J.
para pagamento de prestações devidéls
nos têrmos e condições do «Suplemento I ao Ajuste de Liquidação do ÚJ:cl
Lease. »
Projeto entrado no Senado em 3- t?
de 1951
Em ordem do Dia da sessão de 4-4
de 1952 com pareceres favoráveis: número 276. da Comissão de Constituiçllo
e Justiça; n." 277. da Comissão de Finanças.
Encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de número em 7-4-52.
Adiada a votação por falta de número no recinto, nos dias 8. 14. 15 e
17-4-52.
Aprovado na sessão de 18-4-52. Â.
Com. Redação (para a sanção) .
Lei n.O 1.596. de 30-4-52 - Publicada no D.O. de 3-5-52.
PLCD - 336-51 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. ao Ministério
da Agricultura. o crédito especial de
Cr$ 300.000.00, como auxilio à Associação Rural de Cruz Alta. Estado do
Rio Grande do Sul.
Lido na sessão de 6-12-51. Incluido
na Ordem do Dia da sessão de 24-3
de 1952. com pareceres: n.' 201. da
Comissão de Constituição e Justiça, oferecendo emenda; n.' 202. da Comissão
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de Finanças pela rejeição do Projeto ('
da emenda.
Ad iada pa ra 27-3-52 a discu são a
reouerimento do _n. Alfredo Simch.
Encerrada a discus ão. o proj eto volto u à C om. com emendas do Senador
Alfredo Simch. 27-3-52.
Incluído na Ordem do Dia da se'são
de 8-9-52. com pareceres: n.· 771-52.
da Com. Justiça, pela constitucionalid ade da emenda de plenário; n.O 772-52.
da C om. Finanças. apresentando subemenda .
Retí rado da Ordem do Dia a requerimento do Sen. Landulpho Alves. para
a udi ência da C om. de A gricultura.
Em 20-10-52 é lido o parecer nún:c ro 1.1 20. da Com. de A gricultura. favorável ao projeto.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 31-10-52. Aprovada a subemend rl
à emenda n.· 2. Prejudicados os arti~J(J>
1.· e 2.· do projeto e as eme ndas I e 2.
À Com. de Redação .
Redação final aprovada em '. 1-11
de 1952. À Câma ra dos Deputados .
Lei n.· 1.791. de 30-12-52.
Pu blicada no D . O. de 5-1-53.
PLCD 340-51 - Concede ULa3
subvenção extraordinária de Cr$ ....
100.000.00. ao Museu S antos Dumont.
em Minas Gerais.
Lido na sessão de 11 - 12-51. InclUído
na Ordem do Dia da sessão de 9-9-52.
com parece res: n.O 789. da C omi-são
de C onstituição e Justiça. pela constitucionalidade; n.· 790. da Comissão de
Finanças. favorável. retifi cado o êrro
exis tente no autógrafo.
Aprovado. À Com. R edaç ão.
Redação fin al aprovada em 26-9-52.
À sanção .
Lei n.· 1.704. de 15-10-52 - Pu blicada no D. O. de 20-10-52.
PLCD - 342-51 - Autoriza a é1be r tura. pelo Ministério da F azend<l. de
crédito suplementar de Cr$ 4.500.00
em refôrço da verba 2 Material. do
Anexo n.· 19. do vigente orçamento.
Pareceres favoráveis: n.O 735.
da
Comissão de Constituição e Ju stiça. pela
constitucionalidade; n.· 736. da C omissão de Finanças. oferecendo emenda.
Aprovado com a emenda 11-3-52.
À Com. Red.
Redação final aprovada em 27-8-52 .
À C âma ra dos D eputados.

Lei n,· 1.746. de 26-11 -52 blicada no D . O . de 28-1 I-52.

Pu-

PLCD - 343-51 - Autoriza o P oder Executivo a abri r. pelo Min;stério
da Justiça. o crédito suplementar d':
Cr$ 44.000.00. em refôrço da Verba 1
- P essoal. do An exo 21. da Lei 1.249.
de 1-12-50.
Lido na sessão de 11-12-51. Incluídc
na Ordem do Dia da sessão de 29-9
de 1952. com p areceres: n.· 935. da
Comissão de Constituição e Justiç.a favorável; n .· 936. da C omissão de Finanças, com emenda .
Encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de número.
Adiada a votação por falta d~ número em 30-9-52.
Aprovado com emenda em 1-10-52.
À Com. Redação (para a C . D . ~ ,
R edação final aprovada em 21-10
de 1952. À C âmara dos D eputados .
PLCD - 348-51 - Altera o Ol'ç mento Geral da República para o exercicio de 1951.
Lido no Senado em 11 -12-51. Inc1uido em Ordem do Dia na sessão de
20-5-52. com parec.eres ns. 429-52 e
430-52. das Comissões de C onstituição
e Ju tiça e de Finanças. respectivamente. contrários ao projeto e às emendas
R ejeitado em 20-5-52.
PLCD - 349-51 - Autoriza o P o.
der Executivo a abrir. pelos Ministérios da Auonáutica. Guerra. Justiça e
M arinha. o crédito supl ementa r
de
Cr$ 1.248.451.000.00.
como rdôl'ço
das verbas respectiva sdo Orç:lmcnto
G eral da União. para o corrente exercicio. ( Cód. de Vencimentos e V a ntage ns dos Milita res).
Lido no Senado e m 11 - 12-51. Incluido em Ordem do Dia na sessão de '1
de setembro de 1952. com pareceres:
n.O 798. da Comissão de Const it uiçã~
e Justiça. pela constitucionalidade; nú mero 799. da Comissão de Finanças.
pela rej.eição .
R ejeitado.
PLCD - 350-51
Autoriza" P oder Executivo a abrir. pelo Ministé rio
da Educação. o crédito especial de Cr$
711 .800,00. para ate nd er ao pagamen to
de despesas de forne cimento pela firma Microfilm-e Técnica Ltda.

-116 Proj eto entrado no Senado em 11-12
de 1951. Em ordem do Dia na 'essão
de 8-4-52. com pareceres favoráveis:
n.· 290, da Comissão de ConstItuição
e Justiça; n.· 291, da Comissão d ~ Finanças.
Encerrada a discussão e adiada a \'0'
tação por falta de número em 8-4-52.
Adiada a votação, por falta d..! número nos dias 14 e 15-4-52. Adiada
pelo término da sessão, em 17-4-52.
Aprovado o projeto em 18-4-52. A
sanção.
Lei n.· 1.597, de 2-5-52 - Publicada no D. O. de 6-5-52.
PLCD - 351-51 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Mill\stério
da Justiça e Negócios Interiores, o crédito suplementar de Cr$ 7.361. 53 1.20,
para a execução do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militare.~ em
relação ao Corpo de Bombeiros no Distrito Federal.
Lido no Senado em 11-12-51. Incluido em Ordem do Dia na sessão de 16
de maio de 1952. com pareceres: número 403-52, da Comissão de Constitui'. fio e Justiça, pela constitucionalidade;
0. 0 404-52, da Comissão de Finanças,
oferecendo emenda substitutiva do artigo 1. •.
Aprovado com emenda. A Com. Redação. Redação final aprovada em 29
ue maio de 1952. (Parecer n. o 40 8 ,1) .
A Câmara.
Lei n.· 1.718, de 31-10-52 - Publicada no D.a. de 4-11-52.
PLCQ - 352-51 - Autoriza o Poder Ell.. cutivo a adquirir por intermédio do Ministério da Viação, terreno
na cidade do Rio Claro, Estado de
São Paulo.
Pareceres: n.· 28 L da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n. O 282, da Comissão d~ Finanças, pela roe j eição .
Em ordem do dia da sessão de 14-4
de 1952. Encerrada a discussão ~ adiada a votação por falta de número.
Adiada a votação em 15-4-52, por
falta de número no recinto.
Idem em 17-4-52, pelo término da
sessão.
Em 18-4-52 o Sen. Atilio Viváqua
requeroeu o adiamento para 25-4-52.

Adiada por falta de número n"l sessão ele 25-4-52.
Rejeitado o projeto em 29-4-52.
PLCD - 354-51 - Altera. sem aumento de despesa, a Verba 3 - Serviços e Encargos do Anexo 17 (Ministério da À.eronÚltica) da Lei número 1.249, de 1 de dezembro de 1950
(Orçamento Geral da União para o
exercício de 1951.
Lido no Senado em 11-12-51. Incluido em Ordem do Dia na sessão de 20
de maio de 1952. com parecenes contrários: n.· 412-52, da Coffilssão de
Constituição e Justiça;
Constituição e Justiça; n.· 413-52. da
Comissão de Finanças.
Rejeitado em 20-5-52.
PLCD - 356-51 - Concede pensão especial de Cr$ 300,00 mensais a
Honorina Maria de Jesus.
Lido no Sen3do em 11-12-51, c('m
pareceres favoráveis: n.· 321. de 1952,
da Comissão de Constituição e Justiça;
n. O 322, de 1952, da Comissão de Finanças.
Em Ordem do Dia da sessão de 25
de abril de 1952. Adiada por fillta
de número.
Aprovado em 30-4-52. A sanção.
Lei n.· 1.600. de 12-5-52 - Publicada no D.a. de 15-5-;:2.
PLCD - 358-51 - Estende a todos
os chefes e servidores dos Postos de
Atração e Pacificação dos rndios, quando em expedição pelas regiões habitadas pelos índios não aldeiados, o~ beneficios do Decreto-lei n.· 5.801. d~
8 de dezembro de 1943.
Lido em 12-12-51. Incluído em Ordem do Dia na sessão de 29-5-52 com
pareceres: n.· 477-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.· 478-52, da Comissão d~
Fôrças Armadas. favorável; n. O 479-52,
da Comissão de Finanças, favorável.
Aprovado. A sanção.
Lei n.· 1.626, de 17-6-52 - Publicada no D.O. de 21-6-52.
PLCD - 359-51 - Altera a redação do item XIII, do art. 43 do Plano
de uniformes para uso de oficiais e praças da Aeronáutica.
Lido em 12-12-51. Incluído em Ordem do Dia na sessão de 25-8-52,
com pareceres favoráveis: n.· 740, da
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Comissão de Constituição e Justiça; número 741. da Comissão de Fôrças Armadas.
Adiada em virtude do levantament·)
da sessão por motivos do falecimento
do Gov. Agamenon Magalhães.
Aprovado em 26-8-52. Â sanção.
Lei n.· 1. 664-A. de 1- 10-52 - Publicada no D.a. de 9-10-52.
PLCD 360-51 Altera dispositivo
do Decreto-lei n.· 3.832. de 18-9-41.
que dispõe sôbre a situaão perante o
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos. dos armadores de pesca
e dos pescadores e empregados em profissões conexas com a indústria de p sca.
Lido na sessão de 12-12-51. Incluído
na Ordem do Dia da sessão de 9-10-52.
com pareceres favoráveís: n.· 1. 006.
da Comissão de Constituição e Justiça:
n.ê 1.007. da Comissão de Trabalho e
Previdência Social; n.' 1.008. da Comissão de Finanças.
Aprovado. Â sanção.
Lei n.o 1.707. de 23-10-52. D. O. de
27-10152.
PLCD 362-51 - Dá destinação aos
saldos apurados do auxílio concedido
pela Lei n.· 1. 180. de 17 de agõsto de
1950. à Rêde Ferroviária do N ordeste.
Lido no Senado em 14- 12-5 1. Incluí
do em Ordem do Día na sessão ele
2 1-5-52 . com pareceres: n.· 434-52. da
Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade; n.ê '135-52. da
Comissão de Viação e Obras Públicas.
decl arando não ser a matéria da Stla
competência; n.· 436-52. da Comissão d
Finanças. contrário. Voto em separado
do Sr. Senador Alvaro Adolfo.
Aprovado. Â Com. Redação.
Redação final aprovada em 16-6-52
(Parecer n.o (533-52). A sanção.
Lei n.· 1.635. de 4-7-52 - D. O. de
9-7-52.
PLCD 365-51 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especial de
Cr$ 356.649.00. para pagamento aos
Servios Hollerith S. A.. em decorrência do Decreto Legisla tivo n. · 2. de 5
de fevereiro de 1948.
Lido no Senado em 14-12-51. Inclu ido
em Ordem do Dia na sessão de 8-5-52.
om pareceres favoráveis: n.ê 372-52.
da Comissão de Constituição e Justiça;

n.· 373-52. da Comissão de Finano;as.
Aprovado. Â sanção.
Lei n.o 1.612. de 28-5-52 - D.O.
31-5-52 (Prom.).
PLCD 367-51 - Altera. o art. 7.·
da Lei n.· 116. de 15 de outubro de
1947. e acrescenta um parágrafo único ao art. 3.ê da Lei n.· 216. de 9 de
janeiro de 1948.
Lido no Senado em 14- 12-5 1. Incluído em Ordem do Dia na sessão de
13-5-52. com pareceres favoráveis: n.o 392-52. da Comissão de Constituição e Justiça; n.· 393-52. da Comissdo
de Finanças.
Aprovado. À Com. Redação (para
a sanção) .
Redação final aprovada em 2 I -5-52.
Â sanção.
Lei n.· 1.616. de 4-6-52 - D.O. de
7-6-52 - Ret. D. O. 19-6-52.
PLCD 368-51 - Exclui o Municipio
de Belém. no Estado do Pa rá. dos efeitos do a rt. 1.. da Lei n.ê 121 i de 22
de outubro de 1947.
P rojeto entrado no Senado em 15 de
dezembro de 1951. Em ordem do Dia
da sessão de 3-4-52. com pa receres:
n ,· 253. da Co ·.Ii.:;.i o :le Constitui,.in C
Justiça. pela constitucionaHdade do ilrtigo 1· e inconstitucionalidade do artigo
2' ; n. 254. da Comissão de Fôrças lIrmadils. oferecendo substitutivo.
(Incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa de interstício. concedida na sessão de 31-3-52. a requeriatcnto do Sr. Senador Magalhães Bara t;)).
Aprovado o substitutivo.
Prejudicado o projeto. À Comis ão
de Redação de Leis (a fim de redigir
para a C.) .
PLCD 369-51 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir. à Presidência da Re pública. o crédito especial de Cr$ ....
20.000.000.00. d stinado à a'luisição de
um sincro-ciclotron e seus aparelhos complementares.
Lido em 15-12-5 1 no Senado. Incluído em Ordem do Dia na sessão de
8-5-52. com pareceres favoráveis: n.· 362-52. da Comissão de Constituição
e Justiça. pela constitucionalidade: número 363-52. da Comissão de Finanças.
Aprovado. À sanção.
Lei n.o 1,604. de 16-5-52 - D.a.
19-5-52.

•

PLCD 2-52 - Autoriza a abertura,
ao Ministério da Educação, do crédito
especial de Cr$ 429.200,80, para pagamento de gratificações de magistério.
Lido em 16-1-52. Incluido na Ordem
do Dia na sessão de 13-10-52, com P::Jreceres: n.· 1.037. da Comissão de Constituição e Justiça; n.o 1.038, da Comissão d e Finanças.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Adiada a votação em 14-10-52, por
falta de número.
Aprovado em 15-10-52. À sanção.
Lei n.· 1.713, de 29-10-52 - D.O.
de 1-11-52.
PLCD 3-52 - Declara de utilidade
pública a Casa de Juvenal Galeno, coü1
sede em Fortaleza, Estado do Ce;:Jri%.
Lido no Senado em 16-1 -52. Incluido
em Ordem do Dia na sessão de 20-5-52.
com parecer contrário: n.· 426-52" da
Comissão de Constituição e Justiça.
Rejeitado em 20-5-52.

•

PLCD 5-52 Concede subvenç50
anual à Campanha Nacional de Educandários Gratuitos.
Projeto entrado no Senado em 16 de
janeiro de 1952. Em ordem do dia em
sessão de 4-4-52, com pareceres favoráveis n.o 273, da Comissão de Constituição e Justiça; n.o 274, da Comi3sÍlo
de Finanças.
Retirado da Ordem do Dia para audiência da Com. Ed. e Cultura a r'~·
querimento do Senador Apolônio Sal cc .
4-4-52.
Em 28-7-52 é lido o parecer n" 70852, da Com. de Ed. e Cultura, of\!recendo emenda e opinando pela rejelç50
da eml'nda oferecida perante a Comissão
Incluido em Ordem do Dia na sess50
de 1-8-52.
Retu-ado a fim de ser ouvida a Comissão de Finanças sôbre a emenda,
a,presentada na Com. , de Educação
(requerimento n.· 251 -52, do Senador
Costa P erei ra) .
Novamente incluido na Ordem do DIa
da sessão de 21-10-52.
Aprovados o projeto e a emenda número 3. Prejudicada a emenda n.) .1.
Retirada a emenda n.o I. À Com. de
Redação.
Redação final ;:Jprov.1d.l em 7-1 l-52 .
.... Câmara d,;,s D~put:ldos.

118PLCD 6-52 - Fixa o prazo para a
conclusão da construção e pavimentação do trecho Salvador-Feira da Estrada de Salvador-Pôrto Nacional.
Lido no Senado em 16-1-52. Incluidv
em Ordem do Dia na sessão de 30-6-57,
com pareceres n. < 604-52, da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade n.· 605-52, da Comissão
de Viação e Obras Públicas, oferec<!lIdo emenda: n.· 60'6, da Comissão de
Finanças, favorável.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Na sessão de 1-7-52 á rejeitada a
emenda e aprovado o projeto. À ~an
çao.
Lei n.o t .651, de 22-7-52, pub':cadd
no D. O. de 25-7-52 (Prom.).
PLCD 7-52 - Autoriza o Poder Ex(' .
cutivo a abrir o crédito especial d ~ Cr$
8.000.000,00, pelo Ministério d3 AÇlri.
cultura, como auxilio ao Estado cio Rio
Grande do Sul, e destinado ao barateamento dos inseticidas de combate às
pragas da lavoura.
Em ordem do Dia da seshão de 21
de março de 1952, com pareceres favoráveis: n.· 197, da Comissão de Co'lStituição e Justiça: n.· 198, da Comi ~são
de Finanças, com emenda.
Adiada a disc. para 30-3-52. a fi"
querimento do Sen. Alfredo Neves.
Recebeu emenda e voltou à r:om., encerrada a disc.
Comissões que se pronunciardm ~ô 
bre as emendas:
Com. C. Justiça - ReI. C. Mel cio
- n.' 574-52 - Data 7-5-52 - Pron.
pela const. emendas - Leit. 23-6-52
- Publ. 24-6-52.
Com. Finanças -- ReI. A. S a l ~3 .n.à 575-52 - Data 18-6-52 - Pron.
fav. à e. n" 2 ... of. submendas à ele
n" 3 - Leit. 23 ____ 52 - PubI. 27-6-52.
Incluido em Ordem do Dia \l a sessão de 27-6-52.
Adiada a votação por falta de rú mero.
Aprovado com emendas na st'~5ão de
30-6-52. À Com. de Redação.
Redação final aprovada em I! ·, - 52.
À Câmara.
Lei n.o 1.750, de 4-12-52 - D. O.
~· l2 - 52,
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PLCD 9-52 - Di põe sóbre a ,:Ulltagem do tempo de serviço público, para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoção do Dr. João Vlilkcns
Bcviláqua.
Lido na sessão de j 6-1-52. Incluido
na Ordem do Dia da sessão de 30-9-52,
com pa rece res contrários: n.o 957., d
Comissão de Constituição e Justi ça,
qu anto à constitucionalidade e quanto
ao mérito (com voto em "eplrado do
Sr. Senador Anisio Jobim); n: 953,
da Comis ão de Finanças.
Encerrada a discussão e ad:ada a votação por falta de número.
Rejeitado em 1-10-52.
PLCD 10-52 - Altera disposições do
Decret<Ylei n. O 9.058, de 13 de março
de 1946, que dizem respeito à comp 'ição e funcionamento do Conselho N acional de Minas e Metalurgia.
Lido na sessão de 16-1 -52.
Incluido na Ordem do Dia na 5cssão
de 6-5-52, com pareceres n.· 339 52 da
Comi 'são de Constituição e Justiça, pela
onstitucionalidade;
N.o 340-52. da Comissão de Finanças,
favorável.
Retirado da Ordem do Dia pa ra
audiê nci a da C omissão de Educação e
Cultura, a requerimento do Sen. Alo:sio de Carvalho (n.o 148-52) .
Em 24-6-52 é lido o pa recer número
595-52. da Com. de Educação e Cultura, favorável.
Incluído em Ordem do Dia na sess50
de 30-6-52. Encerrada a díscussão e
adiada a votação por falta de núm ero.
Aprovado em 1-7-52. À sanção.
Lei n.O 1.638, de 14-7-52 - D. O.
de 16-7-52.
PLCD 11 -52 - Dispõe sõbre a constituição do Banco do Nordeste do Brasil.
Lido em 16- 1-52. Incluido em Ordem
do Dia na sessão de 24-6-52, com parece res: n.· 552-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constituciona lidade do projeto e contra 3 ('m nda
oferecida em fase de pauta; n,o 553-52.
da Comissão de Finanças, favorável <, o
projeto.
Aprovado o proje to. RejeitadLl n
emenda. À Com. Redação.

Redação final aprovada na sessão de
3-7-52 (Parecer n.o 630-52). À sanção.
Lei n.O 1.649, de 19-7-52 - D.a. de
24-7-52 (vetada pa rcialmente).
Mantido o veto na sessão de 1-1 -9-52.
PLCD 12-52 - Autoriza a União a
cri ar uma fundação denominada Serviço
Social Rura l
Lido em 16-1-52. Incluido na Ord'!m
do Dia da sessão de 3-11 -52, com pareceres (ns. 1153, 1154, 1155 e 1156 ):
I - Sõbne o proj eto: da Comissão de
Constituição e Justiça - favorávei; da
Comissão de Trabalho e Previdência
Social - favorável;
da Comissão de Finanças - favo rável.
II - Sõbre as emendas: da Comissão
de Constituição e Justiça, favorável ~s
de ns. 1. 2 e 3;
da Comissão de Trabalho e Previd ên cia Social - favorável às de ns. 3 c
7; contrário às de ns. 1. 2, 4, 5, 6 e \3;
e oferecendo as de ns. 8, 9, 10, 11 ~ 12;
tia Comissão de Fina nças - favorável
às de ns. 3, 7, 9 e 10; contrário às
de ns. l. 2, 4, 5, 8, 11 e 13; oferecendo a de n,i) 14 e subemenda à de
n! 12.
Adiad a a discussão em virtude de fa lta de número no recin to.
Iniciada a discussão em 4-11-52, ficando interrompida pelo encerram,~nto
d a sessão.
Encerrada a discussão em 5-11-52, o
projeto voltou às Com. em virtude ic
emendas.
PLCD 13-52 - Estende aos médicos
Sanitaristas do Ministério da Educação as vantagens e direitos concebidos
pela Lei n.· 488, de 15 de novembro de
1948, que dispõe sõbre paga mento de
vencimento. remuneraçãão ou salário ao
pessoal civil e milita r da Uni ão .
Lido na sessão de 17- 1-52. Incluido
na Ordem do Dia da sessão de 23-9-52.
com pareceres: n: 905, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.O 906, da Comissão de Trabalho e Previdência Social, declarando
escapar a matéria à competência da Comissão; n.õ 907, d a Comissão de Saúde,
favorável; n.· 908, da Comi são de Finanças, favorável.
Aprovado. À sanção.

Lei n.· 1.690. de 3-10-52 7-10-52.

D.a.

PLCD 14-52 - Concede isenção de
direitos de importação e taxas aduaneiras às tortas e farinhas de carne destinadas à alimentação de pequenos animais.
Lido no Senado em 17-1 -52. Incluído
em Ordem do Dia da sessão de 30-5-52.
com pareceres n.o 442-52. da Comissão
de Constituição e Justiça. favoráxel; :lÚmero 443-52, da Comissão de Finanças.
favorável ao projeto e à emenda e o~e
recendo emenda aditiva.
Retirado para audiência da Comiss30
de Agricultura. a requerimento do Senador Landulfo Alves (n.o 179-52).
Em 21-8-52 é lido o parecer número
786-52. da Com. de Agricultura (rei.
Sen. Landulfo Alves) . favorável ao
projeto.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 8-9-52. Retirado por iniciativa da
Mesa, para audiência da Com. dt! Agricultura sõbre as emendas.
Parecer n.á 1.129. da Com. de Agricultura. favorável às emendas (relator.
Senador Landulfo Alves). Lido em
lO-li -52. Publicado em 11-11-52).
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 17-11-52. Aprovado sem debate tom
17-11 -52. com 2 emendas. À Com. Redação.
Redação final aprovada em 25- 11 -;2.
À C. Dep.
PLCD 15-52 - Concede pensão eSpecial de Cr$ 273.00 mensais a Honorina
Cavalcante de Moura, genitora de Francisco Cavalcante de Moura. servidor
público. falecido no exercício de SUi'S
funções.
Lido na sessão de 17-1 -52. Incluido
na Ordem do Dia da sessão de 16-9-52.
com pareceres favoráveis: n.· 864. da
Comissão de Constituição e Justiça; número 865. da Comissão de Finanças.
Aprovado. À sanção.
Lei n.· 1.688. de 2- 10-52 . - D.
de 7-10-52.

a.

PLCD 16-52 - Concede a pensão
especial de Cr$ 242,00 a Francisca dos
Santos, viúva do ex-maquinista-auxiliar
da E. F. de Goiás. Claudomiro Luís
dos Santos, falecido em conseqüência
de acidente ocorrido em serviço.
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8-5-52, com pareceres favoráveis: número 364-52, da Comissão de Constituição e Justiça; n.O 365-52, da Comissão de Finanças.
Aprovado. À sanção.
Lei n.o 1.605, de 16-5-52 - D.O.
de 19-5-52.
PLCD 17-52 - Concede pensão es'pecial de Cr$ 1. 145,30 mensais à viúva de José Maia Filho, servidor do
Ministério da Viação, vitima de aCIdente em serviço.
Lido em 17-1-52. Incluido em Or:Irm do Dia em 22-8-52. com pareceres: n.o 753, da Comissão de ConstitL 'ção e Justiça, pela constitucionalidade: n.o 754. da Comissão cl.· Fi :la:Jças. favorável. com a emenda qu~
of~r('ce .
Encerrada a discussão e adiad.) a
votarão por falta de número.
Adiada (sessão de 25-8-52) em virtude do levantamento da sessão por
motivo do falecimento do Governador
Agamemnon Magalhães
Aprovado com emenda em 26-8-52.
À Comissão de Redação.
Redação final aprovada em 8-9-52.
À Câmara.
Lei n 9 1. 739. de 21-11-52 - D. O.
de 25-11-52.
PLCD - 18-52 - Autoriza a abertura. pelo Ministério do Trabalho. do
crédito especial de Cr$ 2.000.000.00.
para socorrer às vítimas dos incêndios
ocorridos em São Luiz. no Maranhão.
Em Ordem do Dia da sessão de
21-3-52 com pareceres favoráveis. salvo redação: n 9 195. da Comissão de
Constituição e Justiça n 9 196. da Comissão de Finanças_
Aprovado em 21 -3-52. À Comissão
de Redação (afim de redigir para a
sanção) .
Aprovada a redação final em 1-4-52.
À sanção.
Lei nO 1.590. de 3-4-52.
D. O·
de 15-4-52.
PLCD 21-52 - Autoriza o Poder
Executivo a mandar proceder. no Ceará. aos estudos, projetos e construçlio
de barragens submersas nos rios Salgado e Jaguaribe.
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Lido no Senado ,~: n 17-1-52. In luido em Ordem do Dia, na seiisão de
'!-9-52, com parec<! res (ns. 763, 764
e 765):
1 - Sóbre o projeto: da Comissão
de Constituição e Justiça, p~la constitucionalidade (com voto em ~ep a r<Jdl)
do Senador Joaquim Pires; da CC'missão de Viação e Obras Públicas, pela
aprovação; da Comissão de Fina ças,
pela aprovação, retificadas as falhas
de redação que aponta;
II - Sôbre a emenda do Sr. Sen'ldor Joaquim Pires: da Comi,são de
Constituição e Justiça, contrário; da
Comissão de Viação e Obras Pública:;,
pelo destaque para constituir projeto
em separado; da Comissão de FiJarlças, idem.
Encerrada a discussão, o projeto voltou às Comissões com emendas.
Incluído na Ordem do Dia da s~s
são de 12-12-52, com pareceres sôbre
as emendas: n.· 1.361-52, da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e destaque para projeto
em separado; n,o 1.362-52, da Comissão de Viação e Obras Públicas, pelo
destaque das emendas para projeto em
separado; n.o 1.363-52, da Comissão
de Finanças, idem,
Aprovado o projeto. D estacadas as
emendas para projeto em separado.
À sanção.
Lei n,o 1. 785-F, de 29-12-52.
Publicada no D.a, de 5-1-53 (Promulgada) .
PLCD 23-52 - Concede pensão especial à viúva do ex-foguista Manuel
Batista de Alcântara.
Proj eto entrado no Senado em 18
de janeiro de 1952. Em Ordem do Dia
na sessão de 7-4-53, com pareceres favoráveis: n.· 292, da Comissão de Constituição e Justiça; n.o 293, da Comi são
de Finanças.
Encerrada a discussão e adjada a
votação por falta de número - 7-4-52.
Adiada a votação, por falta de número, nos dias 8, 14, 15 e 17-4-52.
Aprovado na sessão de 18--4-52. À
sanção.
Lei n.O 1.594, de 29-4-52 - D.a.
de 2-5-52,

PLOD 25-12 - Cria o Instituto Nacional do Café, e dá outras providências.
Lido em 18-1-52. Incluido na Ordem
do Dia da sessão de 20-9-52, com pareceres : n.O 749, da Comissão de Constituição e Justiça, favoráv el ao projeto e
às emendas ns. 2, 3, 10. 13. 14, 16, 17.
20, 21. 22, 24. 25 26, 27. 28, 29, 32. 34.
37.40. 41. 42. 43, 44, 46, 47, 48. 51, 52,
55, 56. contrário as de ns, 7, 9. 15, 18.
31, 33, 35. 36. 38. 57. e subemendas às
de ns. 8. 11, 12. 19, 23. 45, 49. 50. e
considerando prejudicadas as de ns,
1 (pela n.· 10). 4 (pela n.o 23). 5
(pela n.O 10), 6 (pela n.O 23), 30
(pela n.o 3), 39 (pela n.· 9). 53, 54;
n.O 750. da Comissão de Agricultura,
favorável ao projeto e às emendas números 2, 3, 10. 14. 16. 19, 20, 21, 24.
25. 27, 28. 29. 30, 56, 58, 59. 60. 61
62. 63, contrário às de ns. 1. 4. 5. 6,
15, 16, 17. 18. 22, 31, 32, 33, 34. 35.
36, 40. 41. 44. 47. 48, 49. 51, 57. oferecendo subemendas às de ns. 11. 13,
19, 23, 45, 55; n.O 751. da Comissão de
Finanças, favoráv el ao projeto e às
emendas ns. 2.3. 12. 14. 17,18, 19.22,
24, 25. 52, 53, 59. 63. 65, 72, contrário
às de ns. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 16. 20.
21, 23. 26, 27, 29. 31. 32, 33, 34. 35.
36,37.38,39.41,43, 44.45.46,47,49.
50, 51. 53, 56, 57. 58. 61, 64, 67. 69.
70. 71. 74. 75. oferecendo subemendas
às de ns. 40, 60, 62. 66. 73, e considerando prejudicadas as de ns. 10, (pelas
de ns. 1 e 15) 11 (pela de n. 32) 13
(pela de n.· 76).15 (pela de n.o 1),
28. 30 (pela de n.O 3). 42 (pela 79).
48 (pela 76). 54 (pelo pronunciamento dado sôbre as de ns. 7, 8. 53). 55
'(pela 0.° 76), 68 (pela n.o 18), oferecendo as emendas ns . 76, 77, 78. 79.
80, 81 e 82.
Discussão adiada para o dia 21 de
virtude do requerimento n.· 262-52, do
Senador Ivo D 'Aquino.
Em 21 -8-52 é encerrada a discussão.
voltando o projeto às Comissões de
Justiça. A gricultura e Finanças. afim
de se pronunciar sôbre 5 emendas.
Em 25-8-52 é lido o requerimento
n.O 265, de 1952, do Senador Ivo
D'Aquino, solicitando urgência,
Em 27-8-52 é aprovado o requerimento de urgência. tendo feito declaração de voto o Senador Alfredo Neves.
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relatores consultarem as Comissões sôbre as emendas. Ao fim dêsse prazo.
oferecem parecer oral os Senadores At!lio Viváqua, Landulfo Alves e Ivo
D'Aquino respectivamente pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças. Iniciada a votação, que prossegue nas sessões de 28 (diurna e noturna) , 29 (diurna e noturna de agôsto. e 1. 2 e 3 de setembro.
Aprovado o projeto com as emendas
ns. 2, 3, 4, 17. 19, 20. 21. 24, 25, 29,

37, 45,50, 56. 58, 59, 63, 66, 72. 73,
76, 79. 80 81, 82, 84, 86 e rejeitadas
as demais.
Redação final das emendas do Senado (Parecer n.O 888-52 da Comissão de
Redação) lida em 15-9-52. Aprovada
em 15-9-52.
Projeto devolvido à Câmara com as
emendas do Senado em 16-9-52 (of.

1.082) .
Designado o Senador Alvaro Adolfo
para acompanhar na Câmara o estudo
das emendas do Senado.
Lei n.o 1.779, de 22-12-52 - D.O.
de 23-12-52.
PLOD 26-52 - Regula as faltas e
avarias de mercadorias transportadas
por via marítima e depositadas nos portos nacionais e dá outras providências.
Lido em 18-1-52. Incluído em Ordem do Dia na sessão de 29-7-52, com
pareceres: n. o 659-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.O 660-52, da Comissão de
Viação e Obras Públicas, contrários;
n.o 661 -52, da Comissão de Finanças,
declarando não ser a matéria de sua
competência.

Rejeitado.
PLCD 28-52 - Concede pensão especial à viúva e filhos menores de Pedro Inácio de Freitas, falecido em conseqüência de acidente no trabalho.
Lido em 18-1-52 . Incluído em Ordem
do Dia na sessão de 23-5-52, com pareceres: n.o 457-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.O 458-52, da Comissão de
Finanças. favorável.
Aprovado. À sanção.
Lei n.O 1.617, de 4-6-52 D.O.
de 7-6-52 .

•

PLCD - 29-52 - Concede pensão
especial à viúva e filhos menores do
ex-investigador Luciano Maciel.
Lido em 18-1-52. Incluido na Ordem do Dia da sessão de 6- 1O-52, com
pareceres: n." 993, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.O 994, da Comissão de Finanças, com emenda.
Aprovado com emenda. À Com.
Redação (para a C.D.)
Redação final aprovada em 21-10-52.
À C. Deputados.
Lei n.O 1.755. de 5-12-52. Publicada no D. O. de 10-12-52.
PLCD - 31 -52 - Concede pensão
especial de Cr$ 1. 100,00 mensais a
D. Avelina de Almeida Campos.
Projeto entrado no Senado em 18-1
de 1952. Em Ordem do Dia na sessão
de 4-4-52 com parecer.es favoráveis:
n.O 255, da Comissão de Constituição
e Justiça n. o 256, da Comissão de Finanças.
Aprovado em 4-4-52. À sanção.
Lei n. O 1.592, de 23-4-52 - Publicado no V .O. de 26-4-52. (Prom.).
PLCD - 32-52 - Estende aos servidores das Estradas de Ferro
da
União, sob o regime de autarquia, os
direitos .e vantagens previstos na Lei
n.O 1.163, de 22 de julho de 1950. que
dispõe sõbre a Estrada de Ferro Central
do Brasil.
Lido no Senado em 22-1-52. Incluído em Ordem do Dia na sessão de
24-6-52, com pareceres: n.O 549-52. da
Comissão de
Constituição te Justiça.
pela constitucionalidade; n.o 550-52. da
Comissão de Viação e Obras Públicas.
favorávd; n.O 551-52. da Comissão de
Finanças. favorável.
Aprovado. À sanção.
Lei n.o 1. 636. de 14-7-52 - Publicado no D .O. de 16-7-52. (Prom.).
PLCD
33-52 - Estende os dispositivos da lei n.O 1.195. de 9 de
setembro de 1950. aos reformados por
incapacidade física, anteriormente à VIgência da citada lei.
Lido na sessão de 22-1-52. Incluído em Ordem do Dia na sessão d~
2-5-52. com pareceres favoráveis: número 343. de 1952. da Comissão de
Constituição; n." 344. de 1952. da Co-
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de 1952. da Comissão de Finanças.
Aprovado . A sanção. (2-5-52).
Lei n.O 1.609. de 22. 5-52 - Publiana no D.O . d e 24-5-52. ( Prom.).
PLCD - 34-52 - Altera a redação
dos arts. 2.· e 3.· da Lei n.· 770. de
21 d~ julho de 1949. e di. outras pre vidências.
Lido em 1-2-52. Inclu"do em Ordem
do Dia na sessão de 30-5-52 . com par cere: n.· 48 -52 da Comiss5o de
Con tituição e Justiça. pela constitucionalid ade; n.· 489-52. da Comissão d ~
Trabalho e Previdência Social. favorá vel ao projeto e à emenda oferecida
perante a Comis ão; n.O 490-52. da Comissão de Finanças. favorável ao pro j eto e a essa emenda e of.e recendo emenda substitutiva.
Retirado para co rreção dos avu lsos.
Aprovado com eme ndas na sessão de

17-6-52.
À C om. Redação.

Red ação fina l aprovada em 7-7-52
(Parecer n.O 627-52). À Câmara dos
D eputados .
PLCD 37-52 - Determina
a
.emissão de sêlo postal comemorativo
do 4.° Congre so Brasilei ro de Homeopatia .
I ::j
Lido no Senado em 1-2-52. Incluid
na Ordc m do Dia da sessão de 6-S
d 1952. com
pareceres favort veís:
n.O 306. de 1952. da Comissão de Constituição e Jus tiça; n.· 307. de 1952, dil
Comissão de Finanças .
Retirado d a Ordem do Dia para audiência da Com. de Educação e Cultura. a requerimento do Sen . Aloísio
de C a rvalho (n.· 152-52).
Em 2-6-52 é lido o parecer número
520-52. da Com. de Educação e Cultura. oferecendo emenda (ReI. Sen .
Silvio Curvo).
Incluído .em Ordem do Dia na sessão
de 9-6-52. A provado coru em.:uda. A
Com. Redação .
Aprovada a redação final em 19-6
de 1952 (P a recer n.· 543-52). À Câmara.
PLCD - 39-52 - Cria S eçõe~ de
Organização na Direção GelaI d a F aze nd a
a cionaI do Ministério da Fazend a e nos D epa rtamentos el e Administração dos demais Minist~rios civis .

Lido no Senado em 6-2-52. Inc1u"õo
em Ordem do Dia na Sl! s~IíJ .~e 9-5-52.
com pa rece res favoráveis: n.o 3i8-52. da
Comissão de
Constituiçã:> e Justiça;
n.· 379-52. da Comissão clt! Fina.lças .
Aprovado. À Com. Redação (para
a sanção).
Redação fin al a provada ~m 7-7-52.
À sanção.
Lei n.O 1. 650. de 19-7-52 .- P ublicada no D.O. de 23-7-52.
PLCD - 41 -52 - Auto!'iza o Poder Executivo a abrir. pdo 1inistério
da Viação e O bras Públi ca~ . o crédito
especial de Cr$ 150.000 . C'::;J.OO. pé,ra
custear a instalação de 'Jm. l ~lsina t~r
mo-elétrica em Candiota. Rio Granclr
do Sul.
Lido em 11 -2-52 - Em Orel dll do
Dia na sessão de 6-5-52. c 111 pa receres :
n.· 336. de 1952. da Comis3íio de Coo tituição e Justiça. pela .:onstituciona lidade; n.· 337. de 1952. d a Comi são
de Viação c O bras Públicas. fav rá v~ l;
n .O 338. de 1952. da Comi são de Finanças. favorável.
Aprovado. À Com. Redaçã') (para
a sanção) .
Redação final em 20-5-52. A sa nção.
Lei n.· 1.61 0. de 27-5-52 -- Publicada no 1) . . de 3 1-5-52. ( Prom. ) .
PLCD - 42-52 - Au toriz:l o Poder Ex,ecutivo a abri r. pelo Mmist€rio
da Viação, o crédito especial de Cr$ ..
2.270 .000.00 destin ado ao D epartamento Nacional de Estradas de Ferro.
Lido em 11 -2-52. Incluid em Ordem
do Dia na sessão de 28-8-52. com pa receres: n.· 768. da Comissão de Constituição e Justiça. p.ela constitucional idade; n.· 769. da Comissão de Viação
e O bras Públicas. contrário ; n.· 770.
da Comissão de Fina nças. favor á v~l.
Encerrad a a discussão e adiad a a votação por fa lta de número.
Aprovado em 3-9-52. À sanção .
Lei n.· 1.674. de 19-9-52 - Publicada no D.a . de 25-9-52. (Prom.).
PLCD - 43-52 - Coocede pensão
especial de Cr$ 425,00 à menor Ma ria
Edite de Olivei ra .
Lido em 11 -2-52. Inclu ido na Ordem
do Dia da sessão de 18-9-52. com pareceres favoráveis: n.O 874. da Comis-

-124 são de Constituição e Justiça; n." 875.
da Comissão de Finanças.
Aprovado. A sanção.
Lei n." 1.687. de 2-10-52
Publicada no 0.0. de 7-10-52.
PLCD 44-52 - Autoriza o Pod.er Executivo a construir e pavimenta r
o trecho Itu mbi 'l r<1 -Monte Alegre, de
Minas.
Lido em 11-2-52. Incluido em Ordem do Di <1 da sessão de 9-9-52. COI11
pareceres favoráveis: nY 760. da Comissão de Constituição e Justiça; número 76 1. da Comissão de Viação e
Obras Púb'icas; n." 762, da Comissão
de Finanças.
Aprova do. A ~an,; ão .
Lei n." 1.680, de 1-10-52 - Publicad<1 no 0.0. de 7-10-52. (Prom.).
PLC J) - 46-52 - Concede isenç ã o
de impostos e taxas a dois volumes contendo paramentos sace rdotais. adquiridos na França e destinados à Imperial Irmandade de N. S. da Glória do
Outeiro. desta Capital .
Lido no Senado .em 14-2-52. Incluido em Ordem do Dia na sessão de 12
de maio de 1952, com pareceres favoráveis: n.o 376-52 da Comissão de Constituição e Justiça; 11." 377-52 da Comissão de Finanças.
Aprovildo. A sanção.
Lei n." 1.615, de 30-5-52 - Publicada no 0.0. de 5-6-52 . ( Prom.) .
PLCD - 48-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério
da Viação e Obras Públicas, o crédito
espec ial de Cr$ 27.000.000,00, para
atender às despesas com serviços e en·
cargos do Departamento dos Correios
e Telégrafos.

Lido em 20-2-52. Incluido na Ordem
do Dia 7-5-52, com pa receres : número
360-52, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade; número 361-52, d a Comissão de Finanças, favorável.
Aprovado. A sanção.
Lei n." 1.603, de 16-5-52
Publi
C<1d<1 no D. O. de 19-5-52.
PLCD -

50-52 -

Abre ao PodeI
Judici~.rio Justiça do Trabalho o crédito especial de Cr$ 325.000,00
pa ra pag a mento de d.e spesa~ efetuadas
pelo Tribuna! Regional do '1 raba!ho d ü
2' Região.
Lido no Senado em 4-3-52 . Incluido
em Ordem do Dia na sessão de 23-5
de 1952. com pareceres: n.O 453-52. da
Comissão de Constituição e Justiça. pe!"
constituciona lidade; n." 454-52, da Comissão de Finanças. oferecendo emenda
substitutiva do art. 1.°.
Aprovado com emenda substitutiva do
art. 1.0 A Com. Redação.
Redação final aprovada em 2-6-52.
A Câmara.
Lei n.o 1. 658-R de 5-8-52 - Publicad a no D.O. de 12-8-52. (Prom.) .
PLCD - 53-52 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir o crédito especiil! de
Cr$ 10.000.000.00. para socorrer a população do Município de Santos Dumonto vitima de tromba d·água.
Lido em 4-3-52. InclUído em Ordem
do Dia na sessão de 11-7-52, com pareceres: n.o 642-52. da Comissão
de
Constituição e Justiça. pela constitucionalidade; n." 643-52. da Comissão de
Finanças. favorável.
Aprovado. A sanção.
Lei n.o 1. 657 -A. de 1-8-52 Publicada no 0.0. de 7-8-52. (Pre m.).
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PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DE 1952

S. A.

PDL 13-52 Mantém a decisão
do Tribunal de Contas deneg atória de
registro do contrato firmado entre o
Ministério da Agricultura e João Conceição de Lima e sua mulher, Maria
Ienar de Lima para a instalação de
urna roda dágua em terras de propriedade dos beneficiários no municí pio
de Cabrobró, Pernambuco .
Lído em 18-3-52. Publicado no
D.e.N. de 19-3-52. Pág. 2.219.
Incluído na Ordem do Dia da sessão de 30-9-52, com pareceres: número 933-52, da eomissão de Constituição e Justiça, pela con tituciona!idade; n.O 934-52, da Comissão de
Finanças, favoráv el, com emenda que
ofere ce .
Adiada a discussão em virtude do
encerramento da sessão, por falta de
número no Plenário.
Aprovado com emenda em I- lO-52.
À Comissão de Redação.
Redação final aprovada em 21 - 10-52.
À Câmara dos D eputados.

Lido na sessão de 17-3-52. Publicado no D.e.N. de 18-3-52. Pág. 2 . 167 .
In luído na Ordem do Dia da sessão de 19-9-52, com pareceres favoráveis: n.o 878-52, da Comissão de
Constituição e Justiça; n.· 879-52, dr.
Comissão de Finanças.
Aprovado. À Comissão de Redação.
Redação fin al aprovada em 6- 10-52 .
À promulgação.
D ec reto Legislativo n.o 57-52.
Promulgado em 19- 10-52. Publi ado no D. e.N. de H-lO-52. D. O. de 14-10-52.

PDL 14-52 Mantém a decisão
do Tribunal de Contas denegatória do
registro do contrato firmado entre o
Ministério da Agricultura e Hildebrando Torres de Souza e sua mulher, Maria C avalcanti T orres de Souza para instalação de uma roda dágua
em terras dos beneficiários, às margens do rio São Fra ncisco, no Muni cípio de Cabrob ró, P erna mbuco.
Lido em 18-3-52. - Publ cado no
D.e.N. de 19-3-52. - Pág. 2 .219.
Incluído em Ordem do Dia na sessão de ........ , com pareceres favo ráveis: n. o 565-52, da Com issão d

PDL

li -52 Aprova as contas
'-:0 Pres ident~ da República relati...·."
ao exercicio de 1950.
PuLido na sessão de 17-3-52. blicado no D .e.N. de 18-3-52. Pág. 2.167.
Incluído na Ordem do D ia da sessão de 1- 10-52, com pareceres favoráveis: n.· 929, da Comissão de Constituição e Justiça; n.o 930, da Comissão
de Finanças.
Aprovado À Comissão de Redação.
Redação final aprovada em 22- 10-52.
À promulgação.
D ecreto Legislativo n.o 62-52.
Promulgado em 27 - 10-52.
Publicado no D.e.N. de 31 - 10-52.
- D.O. de 18- 11 -52.
PDL 12-52 M antém a decisão
do Tribunal de Contas denegatória do
registro do contrato celebrado entre
o Ministério da Educação e Saúde e
a Emprêsa Brasileira de Construção

•

-126 Constituição e Justiça; n." 566-52. da
Comissão de Finanças.
Aprovado na sessão de 26-6-52 À
promulgação.
Decreto Legislativo n.o 33-52.
Promulgado em 30-6'-52.
Publicado no D.C.N. de 1-7-52.
PDL 15-52 - Mantém a dc isão do
Tribunal de Contas denegatória do
registro do contrato celebrado entrc
o Ministério da Agricultura (' João
Freire do Nascimento e sua mulher.
Maria José de Sá.. para a instalação
de uma roda dágua para a irrigação
dc terras dos beneficiários, à margem do rio S. Francisco, Municipio
d~ Cabrobró. Pernambuco.
Lido em 18-3-52. Publicado no
D.C.N. de 19-3-52. - Pág. 2.219.
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 1-7-52. com pareccres: nümcro
585-52, da Comissão de Constituição
c Justiça.
pela
constitucionillidade;
n.O 586-52, da Comissão de Finanças.
favorável.
Adiada por falta de numcro para
prosseguimento dos trabalhos.
Aprovado na sessão de 2-7-52. À
promulgação.
Decreto Legislativo n.o 35-52.
Promu'gado ('01 4-7-52
Public ado no D.C.N. de 9-7-52. 0.0.
de 10-7-52.
PDL 16-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória de re gistro do têrmo de contrato firmado
entre o Mini tério do Trabalho. Indüstria e Comércio. e a firma ESTIL
Emprêsa de Serviços Técnicos em
Imóveis Ltda.. para execução de trabalhos de pinturas. consertos e reparos
no Palácio do Mini stério do Trabalho.
Lido em 18-3-52. Publicado no
D.C.N. de 19-3-52. - Pág . 2.219.
Incluido em Ordem do Dia na ses;·
são de 11-7-52, com pareceres favoníveis : n.o 569/ 52 . da Comissão d.'
Constituição e Justiça : n.o 570-52, da
Comissão de Finanças.
Aprovado. À promulgação.
Decreto Legislativo n.o 40-52.
Promulgado em 16-7-52. Publicado no D.C.N. de 18-7-52. - 0.0.
de 19-7-52 .

PDL 17-52 Mantém o ato do
Tribunal de' Contas denegatório do
registro do contrato firmado pelo Mi nistério da Agricultura com Fran isco Gomes de Andrade e sua mulhcr
Neri Bioni de Andrade. para instalação de roda dágua 1'111 t('[ras dos benefi ciários. i1
mar ~Jem do
Rio São
Francisco.
Municipio de Cabrcbró.
Pcrnambuco.
Lido em 19 -3-52 . Publicado no
P;íg. 2 . 246.
D. C . N. de 20-3-52.
Incluido em Ordem do Dia na ses
são de 307-52. com parecercs: n. O
589-52. da Comissão de Constituição
e Justiça. pela constitucionalidadc: nü mero 590-52. da Comissão de Finanças. favorú vc l.
Enccrrada a discussão e adiada "
votação por falta dc nümero.
Aprovado em 31-7-52. À C omi ssão
de Redação.
Redação final aprovada em 20-8-52 .
À promulgação.
Decreto Legislativo n." 48-52 .
Promulgado em 27-8-52.
Pu bli
cado no D. C. N. de 28-8-52. - 0.0.
de 30-8-52.
PDL 18-52
M antém a uecisão do
Tribunal de Contas denegatória do
registro do contrato celebrado entre
a Com. Especial de Obras -- da Di retoria de Obras c Fortificações do
Exército e Camilo d(' Souza Mota !Irmãos, para a construção de viatu ras de abastecimentos para oficiais :,
Praça General Tibürcio, 83. na Capital da Repüblica.
Lido em 19-3-52.
Publicado no
D.C.N. de 29-3-52. - P ág. 2 .2 16.
Incluido na Ordcm do Dia da sc'·
são de 30-10-52, com pareccr('s [avI)
ráveis: n.o 1. 130. da Comissão k
Constituição c Justiça: n.o 1. 13 I. U.,
Comissão de Finanças.
Aprovado. À Comissão de Redação
(para promulgação)
Enccrrada a discussão do pareccr
1.2 15 (red. final) e adiada a votaçJ n
por falta de nümero cm 13- 11-52.
Adiada a votação por falta d~ nü
mero na sc são ordinária de 14-1 I 5:' .
Aprovada a redação final em I ·! J~
novembro de 1952 (sessão noturõ1 a)
A promulgação.

-- 127 D ecreto Legislativo n.O
Promulgado em 17- J 1-52.

72-52.

PDL 19-52 - Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o têrmo de contrato celebrado pelo Govêrno da República dos Estados Unidos do Brasil
e Aurélio José Pinto, para dese mpenhar
no Institulo de Surdos-Mudos a função de mes tre de fabricação de calçados.
Lido em 19-3-52. Publicado no
D. C.N . de 20-3-52. - Pág. 2.246.
Rejeitacfo em 8-10-52.
PDL 20-52 - Autoriza o Tribunal
de Con tas a registrar o contrato de
cooperação celebrado entre o Ministério da Agri cultura e Geraldo Amaro
da Silva e ua mulher Jurema Nogueira da Silva para irrigação de terras de propriedade dos beneficiários.
Lido em 19-3-52. Publicado no
D.C.N. de 20-3-52. - Pág . 2.246.
Incluído em Ordem do D ia na sessão de 9-6-52, com pareceres favorá veis: n.O 503-52, da Comi são de Constituição e Justiça; n.o 504-52, da C omisão de Finanças.
Retirado a requerimento do Senador
L andulfo Alves, afim de ser ouvida a
Comissão de Agricultura.
PDL 21-52 Autoriza o Tribuna l
a r egistrar o contra lo celebrado entre
a Divisão de Obras do Departamento
do Ministério da Educação e Saúde e
a firm a Construtora Mantiqu ei ra S. A .
Lido em 19-3-52. Publicado no
D. C .N. de 20-3-52 . - Pág. 2.247.
Inclu ido em O rdem do Dia na sessão de -7-52, com pareceres: número
6 11 -52, da Comissão de Con tituiçã
e Justiça, favorável; n.O 612-52, da
Comissão de Finanças, of. emenda.
Aprovado com emenda. A Comissão de Redação.
R edação final aprovada em 15-7-52 .
A Câmara.
D ecreto Legislativo n.o 58-52.
Promulgado em 9- 10-52. _
Publicado no D.C.N. de 14- 10-52 .
D.O. de 14-10-52.
PDL 22-52 Mantém o ato do
Tri buna l de C ontas denegatório do
registro do contrato celebrado entre a
Diretoria de Obras e Fortificação do
Exército e A. J . P ereira Leal Ltda.

Lido na essão de 20-3-52. P ublicado no D .C.N. de 21-3-52. Pág. 2.293.
Incluído na Ordem do D ia da sessão de 24-10-52, com pareceres favoráveis: n.· 1.13 , da Comissão de
Constituição e Justiça; n.o 1. 139, da
Comissão de Finança .
Aprovado . A Comí são de Redação
(para promulgação).
Redação final aprovada em 11 - 11 -52.
- A promu lgação .
D ecreto Legislativo n.o 69-52.
Promulgado em 14- 11-52.
Publicado no D.C .N. de 15- 11 -52.
POL 23 -52 - Autoriza o Tribunal
de C ontas a regist ra r o contrato ce lebrado entre o Ministério da Fazenda
e a Comércio Cosmopolita de P ape!,
I ndústria e Comércio.
Lido na sessão de 20-3-52. Publicado no D. C. N. de 21 -3-52. Pág . 2 . 297.
Incluí do em Ordem do D ia da ,essão de 10-9-52, com parece res: número 832-52, da Comissão de Con stituição e J u tiça. pela constitucionrl!idade; n.O 833-52, da Comissão de FI nanças, oferecendo emenda .
Ap rovado com emenda. A Comiss50
de Redação.
Redação final aprovado em I -9-5'!'
- A Câmara dos D eputados.
D ecreto Legislativo n.O 74-52 .
Promulgado em 26-1 1-52. P ,.1 blicado no D.C.N . de 27- 11 -52 .
PDL 24-52 - Aprovu o Ac0rdo fir mado em 21 de agõsto de 195 1, ent re
o Govêrno dos stados Unido do Brasil
e a Repartição a nitáriu P a na mer ica na,
para funcionamenlo do Escritório Re gionôl da R epartição no Rio de Janeiro.
PuLid o nu sessão de 20-3-52.
blicado no D.C.N. de 21 -352
Pág. 2.296.
Em pauta nos dias 31-3-52 e 1-4-52 .
In 'Iu ido na Ord m do Dia da sessão
de 4-12-52, com pareceres favoráveis:
nQ I. 134-52, d a Comissão de C onstitu;.
ção
Justiça ; n" I. 135-52, da Comissão de Educação e Cultura; nO I. I 6-52.
da Comissiío de Rela ções Exte riores;
nO I . 137 -52, da Comis ão de [linanças;
n" 1.268-52, da Comi 'são de Saúde.
Retira do da Orde m do Di, em vi.rlu de de adiamento por de dias, requerido

- - 128 pelo Sen. João Vilasboas, para ser
cutido no dia 14- 12-52.
Inclu ido na Ordem do Dia da
são de 15-12-52.
Encerrada a discussão. \'C'ltou às
missões com emenda do S(' n. João
la boas.

dis-

sesCoVi-

PDL 25-52 Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o têrmo aditivo
ao ajuste de lnrdé. celebrado entre o
Departa:n.:nto N acional de Estradas de
Ferro e a firma Ba rbosa Melo Scarpelli Ltd a . (Projeto de Lei númro 1. 46 -A -Sina Câma ra) .
Lido na sessã0 oe 26-3-52. Publicado no D . e .N. de 2i' -3-52 - Página 2.450 - I' col.
In cluido em Ordem d o dia Dia na
sessão d e 8-7-52, com pa receres favoráve is n" 593-52. oa Comissão de Constituição e Justiça; n° 594-52. da Comissão de F ina nças.
Aprovado. À promulgação.
D ec reto Legisla tivo n° 38-52.
Promuluado em 1C-7 -52. - Publicado no D .e.N. d e 12-7-52. - D.O.
de 19-7-52.

,ia c:.lusula V. -

(Proj. de Lei nú mero 1 . 624-A-52 na C âmara).
Lido na sessão de 31 -3-52.
Publicado no D. e. N. de J -4-52 - P ágina 2.590 I ' col.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 24- 10-52, com parece res: n° 1. 127,
da Comissão de Cons títuiç ão e Jus tiça,
favorável; n° 1. 128, da Comissão de
Fina nças, contrário.
Rejeitado.
PDL 28-52 - Aprova o ato do Tribunal de Contas den egatório ao registro
do têrmo aditivo entre o Ministério da
Aeronáutica e Antôni o Már.o Ba rreto.
(Proj . de Lei na I. 633- A -52 na
Câmara) .
Lido na sessão de 3 1-3-52.
Publicado no D .e .N. dc 1-4-52
P ágina 2 . 590 - I ' cal.
Incluíd o em Ordem do D ia na sessão
de 8-7-52, com parecers favoráveis :
nO 579-52. da Comissão de Constituição
e Justiça; na 580-52, da Comissão d e
Finanças.
Aor,>vado . J\ promdgação .
D ec rrto Le gi~I.lr ivo n" 39-52.
ProlilUlgado e m h-,- i' ·57. - Publicado n0 D C N de 12-7· 52. - D.O.
de 19. -'-:2 .

PDL 26-52 Autoriza o Tribunal
de Contas a registra r o têrmo aditivo
do contrato celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e Aron Kuppermann. - (Proj. de Lei na 1. 566-A-52
na Câmara) .
Lido na sessão de 28-3-52. - Publicado no D. e. N. de 29-3-52 - Página 2.533 - 2' col.
Inclu ido em Ordem do Dia na sessão
de H -7-52, com pa rece res: nO 650-52 ,
da Comissão de Constituição e Justiç a,
favorável; na 651-52. da Comissão de
Finanças, oferecendo emenda.
Aprovado com emenda. À Comissão
de Red ação.
Aprovada a redação final em 23-7-52.
À C âmara.
D ecreto Legislativo nO 59-52.
Promulgudo em 10- 10-52. Publicado no D.e.N. de 14-10-52. - D .O.
de 14- 10-52.

final oprovad;l ~m 27-8-52
À promulgação.
D .creto Legisbtivo na Se-52 .
Pr0mulgado ~ .. , 29-8 52. - Publicado nc D. e. N de .3C-,';-57.

PDL 27-52 Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o contrato celebrado entre a Diretoria de Recrutamento do Exército e H irtz Ba rbosa de
Freitas, com exclusão da última parte

PDL 30-52 - M ilntém u decisão do
Tribunal de Contas dencgutória ao re gistro cio contrato celebrado entre il
D iretoria de Saúde do Exército c a
C ongregação das Ir mãs Missionários da

PDL 29-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas dene ga tória ao re gistro do contrato celebrado entre o
Ministé rio da A~lcmíl.t;('a e Rau l Barreto Madeira . ._. - (Projl'!c; cc Lei número 1. 872-A-52 na Câmara).
Lido na sessão de 1-4-52. - Publi caco no D.e.N . c:e 2--1-52 Página 2 . 623 - <I' COI.
Incluído em Orde m do D ia na sessão
de 13-8-52, com pa receres favoráveis:
n" 718, da Comissão de Constituição
e Justiça; nO 719. da Comi~são de Fin ..' nças.

P r :·ov ado.

À CI)!'1iS ~Ü_l de Redação.

]( ~ I ;: ção

-

129 -

l macubda Ccnceição. ( Projeto de
Lei n" 1.67 · A-52 na C ãma ra ) .
PuLido r.a . c' são de 22-1-52. bli ado no D. C. N. de 2 -1-52 - Pági na 3 . 10-1 - 3' col.
Incluído na Orde m d o Di a da sessão
d e 29- 10-5, om p a rece r._s favorávei' :
"~o 1.1 24, de Comissão dE' C onstiluição
e ' U:iÇ,l ; nQ 1. 12'5, da Cml1 isão de
' in,lu,~~S

.

Aprovado. A C omis. dO dt' RedaçJo
I :'-::/"<' prc mulga ão) .
Red il ão fin a l a prova d a em 11 - 1 l-52,
A p:·cmulgação .
L\,,.,, lo Leflis la tivo :1' ; ,)-5:'.
Promu lgado em 11- 11 -52. .- Publicado no D.e. r. de 15- 11 -52.
PDL-3 1-52 Au toriza o Tribun a l
de Conla: a reg is tra r o a ôrdo firm ado e ntre o . ill ' ~t':r io d a Edu cação e
Sdúd e o E ~a do do Ri o d e Ja neiro,
pil r,l in(. n s ;fit a~ 50 da as istência psiqUI.Hri l·a do 11 1~~ tü(j E tado. (P rojeto I~· Lei 11" I. 7~) - A-52 na C âmara).
Lido n,' ~('s~f,o d e 25-4-52. Puhh(;ado ilO D. C . ' . de 2 -4-52 - P ági na 3 . 259 I ' col .
Incluido em Ordem do D ia na sessão
:.c 5-9-52, (om ::> ilre:~rr s: nO 777 -S '-,
dá C omissi\o de ;- rn~ti 'ui ão e Just'ç<l;
n" 778-52, ..la C Ol'1issão de Fina nç,ls,
pela a provação,
om c emend a qlle
fere e.
Apro a do com emend a . /1, Comissão
d Reda nc ,
R dação final a p"C,Vilf1<\ em 1.8-9-52.
;' . D pulados.
D CH'tO Legis la tiv0 nO 75'- 2.
Promulgado em ?7 - 11-52 . Pu bliado no D. C . N . de
- I 152.
PDL-32-52
Ap rova o T exto da
Convenção n" 92, rela tiva ao alojilmento d a lripula ão a bord o , a dotad a
em G nebra . (Projeto d e Lei numNO I . 70Q-A -52 na Cãmarn) .
Lid o na s('s~ão de 25-'\ ·52.
P 'l
b icad no D . C. N . d.: 2ó· 4-52
P á·
gina 3 .259 l O coi .
Incluid o na Ord em ao D ia da sessão
de I - 11-52 (nor.) em virlude de dispensa de inters tício concedid a na sessão
ordinária d a mesma dala, a req ue ri mento do S en. Ivo d ' Aquino, com Da
rece rcs favorá vei s: nO 1.25 1, d a Comissão de C onsti tu ição e Justiça; núme ro 1. 252. da Co mi~ s,io d e Fi nanças.

Reti rado d a Ordem do D ia pa ra audiênci a da Comissão de Vi a ção e Obras
Públicas (q uestão de ordem s u citad a
pelo Sen . Ferreiril de Sousa).
PDL-33-52 Autoriza o Tribun a l
de Contils a re g istra r o contrato de
compm e venda de pa rte d terreno
si to em Ladário, feito entre a U nião
Federa l f.' Milton Qua resma Dória . ( Proje to n' 1. 711 - A -52 na Cãma ra) .
Lido na sessão de 29-4-52. Publicado no D . C . N . de 30-4-52 - Página 3.330 - I ' col.
S ituação em 15 - 12-52 : Com issão de
Fina nças (2-7-52 ) .
PDL-34-52 Autoriza o Tribun a l
de Contas a registm r o co ntra to ce leb rado en tre o Depa rtamento dos CorreIOS e T el' g ra fos e a firm a A. Th.
Godoy M a ta Ma hado. (Projeto
nO 1. 7 2- A-52 na Câma ra) .
Lido na e~ 'ão de 29-4-52.
Publicado no D. C . N. de 30-1-52 - Pá ÇJi
I " CC;, .
, na 3.330 Incluido na Ordem do Dia da ses ão
de 17- 11 -52 (extr . not.) om parece res :
n Y 1. 224. da C om issão de C onstitui ção
e Ju tiça, pela reje. ã o;' nO 1.225, pela
;' provação com <.I modificações consta ntes d a ememia qu' cfe rece.
Aprovado com eme nd ;'1 . A C omis ão
de Redação.
R edação fin a l aprovada em 24- 11 - 52
(es tr. ) . A C âmara do~ D epu t dos.
PDL-35 -52 - M a nt ' m a de isão do
Tribunal de C ontas d enega tóri a ao re:;istro d . c:' trato ce leb: '1 do entre o
Ministério C!,] \gri 1IItu~;] (' JOSé Pires
de A raújo . (Pr"jc to e Lei núm ?.., 1.609- A-51 na C ClIT;U :
Ltdo na se , são de 5-5-52 . Publicado no D. C. N. de 6-5·52 PáCj;
I ' col.
, na 3. -:195 Incluido em Ordem do Dia na sesão
de 22-7-52, com pa receres : n" 6 2-52,
dil Comissã de Co nstituição e Justiça.
pela constituciona lid <:i de; Jl' 683-52, da
Comissão de Fina nçns fa vorável.
Ap rovado. À C Imi '.';.1" de R ed <Jç~o .
Redação finil l ilprovacc1 em 5-. -5?
A promu lgação .
Decreto Legis lativo n" 45-52.
Promulgado em 11-8-52. - Pub lic
do no D.C .N. de 19- -52. D .O,
de 20-8-52 .

PoL · 36-52 Mantém a drcisão do
Tribunal d e Contils drncgatóriil ilO registro do têrmo de contrato celebrado
entre o Ministério da Agricultura e a
firm a Gilstal [, Cia. Ltda. (P rojeto de Lei nO I. 716-A-52 na Câmara).
Lido na sessão de 5-5-52. - Publicado no D . C. N. de 6-5-52 Pág ina 3. '195 - l' col.
Incluitlo em Ordem do Dia na sessão
de 21-7-52, (em pareceres favoráveis:
n" 686-52, da Comissiío de Constituição
e Justiça; nO 687-52, da Comissão de
Finanças.
Aprovado. A Comissii.) de ~('daçiio.
Redilção final aprovada em 7-8 -52.
À pr mulgação.
oe c n~to Legislativo n" -}6·52.
F"'lnal [ildo em 13-8-52. - Fl:bhcLldo no D.e.N . de 19-8-52 . - D.a .
de 20-8-52.
PoL-37-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao tê rmo de contrato celebrado entre o Departamento Nacional de Portos. Rios e
Canais, do Ministério da Viação e
Obras Publicas, l' a firma Sociedade
Construtoril de Obras Publicas Ltda.
(Projeto de Lei n" I. 199-B-50 na
Câmara) .
Lido na sessão de 8-5-52. - Publicddo no D. e .N. de 9-5-52 Página 3.647 - 1" col.
Incluido na Ordem do Dia da sessao de 6-10-52, com pareceres tavoráreis: n. 954-52, da Comissão de Constituição e Justiça; n. 955-52, da Comissão de Finanças.
Aprovado. A Comissã;:> de Rruaç50
(para promulgação).
Redação final aprovada em 22-10-52.
À promulgação.
Decreto Ll'gislativo n" 63-52.
Promulgação em 29-10-52. - PubliGldo no D .e.N. de 31-10-52. - D.a.
de 18- 1 I-52.
POL- 38-52 -- Autoriz<. c Tribunal de
C c ntas a registrilr o tPI'J110 dr contrate
celebrado entre il 2' Regi30 Mi litar e
Art':mio Furla n fi Cia. Ltda. (Projeto de Lei nO I .778-1\-')2 oa C[}mara).
Lido na sessão de 8-5-52. - Puh,;cado no D. e. N. de 9-5-52 Pãnina 3.6-+7 - 2' col.
Incluido em Ordem .10 Di na sessão de 5-9-52, com pareceres : n" 7>\ 3-32.
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pela constitucionalidade; n" 784-51. d"
Comiss:i.> de Fil1<1l1ças. fnvoní\'el, -::on,
il rmenJ.. que l,fer ". '.
Apr0'!ado com l'n1l'ndil. A Comis.':'C:
de Redação. em 5-1-) ~
Reda,ão final .1p~ll\'''Ô,! e,n IS-9-52.
A Câmara dos r:'·imtúd.1;
D ecreto Legislati" o 11" 76 ·52 .
Promulgado em 27-11 -52.
Publicado no D. e. N. de 28-1 1-5"1 .
POL-39-52 Aprovil o Convênio
celebrado no Rio de Janriro, a 27 de
agõsto de 1951, entre o Govi'rno Brasileiro e a Repart:ção Sani' iri.l P,1nA mericana. (Projeto de Lei numero 1.537 -B-51 na Câmaru).
Lido na sessão ele 9-5-52. - Publicado no D.e .N. de 10-5-52 Página 3 . 709 - 4' col.
Incluidos nu Ordem do Dia da sess30
de 20- 10-52, com pa recerrs favoráveis:
nO 1.076, da Comissflo dr Constituição
e Justiça; n" 1.077, da Comissão de
Relações Exteriores; nO 1.078, da Comissão de Saude: n" 1.079, da Comi são
de Finanças.
Aprovado. À Comissão d(" Redação.
Redação final aprovada em 5- I I-52 .
A promulgação.
Decreto Legi lativo n" hõ·:i2.
Promulgado em 7-11-52. - Publicado no D.e.N. de 11-11 -52.
POL-40-52 -- Aprovu o Acõrdo sõbre Transportes Aéreos Regulares, firmado entr!' o Govêrno dos Estados
U nidos do Brasil e o Gov.: rno da Re publica do Par<tgu;:Ii. em Assunção. <t
26 de junho de 1951. (Projeto de
Lei nO 1.507 -C-51 na Câmara) .
Lido na sessão de 4-6-52. Publicado no D. C, N. de 5-6-52 - Página 4.775 - 2" col.
l ucluido na Ordem do Dia d .. sessão
de 8- 10-52, com pareceres fuvoráveis:
n." 962-52. da Comissão de Constituição
e Justiçu; n· 963-52. di] Comissão de
Viação e Obrus Publicas : nO 964-52,
da Comissão de Relações Exteriores.
Retirado pela Mesil p<1ra iludiência
da Comissflo de Fina nças.
Incluido na Ordem do Dia da sess;;o
de 15- 12-50. nos ti'rmos do art. 90,
letr;:t a, do Regimento Interno, a requerimento do Seno Alfrrdo Neves. Aprovado depcis de lido o parl'cer da Co-
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m:ssão de Finanças (do Sen. l\.lfredo
Ncves). À Comissão de Redaçã .
Apr vada na sessão cxtraordinária do
mesmo dia a redação final.
promulgação.
Dc reto Legislativo nO 84-52.
Promulgado em 18- 12-52 . Publicado no D. . N. de 20- 12-52 .
PDL-41-52 - Aprova o texto do Con-nio Cultural.
assinado
em Madri.
cntre o Brasil e a Espanha. (P L1. 92 -A-52 na Câmara). - Publicado
no D. C. N de 12-6-52
Pitg . 5. 198
- 2.· col.
Rem etido à Comissão de Constituição
c J usti a em 2-1-6- 1952. D:stribuido ao
Sr.
enador Aloi io de Carvalho.
Encaminhado em 8- -52 à Comissão
de Edu ação e Cultura. R':,l1et!CJo em
17-1 1-52 à
omissão de Rciac,.ões Exteriores.
PDL-42-52
prova o Acôrdo sôore Transportes Aéreos ReCJulare entre
o Govêrno dos Estados Unidos do B'rasil _ o Go êrno da Espanha. firmado
no Rio de Janei ro. a 2 de novembro
dc 19'49.
(PL-I .73 -8-52 na Câmara) .
Publicado no
Lido em 17-7-52. O.C.N. de I -7-52 - Pág. 6.781 3' c I.
Despilchildo em 28-7-52 às Comissô s
d Constituição e Jus tiçn. d Viação.
d Relações Exteriores c de Finanças.
Situação cm 15- 1L-5?: na Comissão
de Re'ações Exteriores (desde 10 de
outubro d 1952).
PDL 43-52 - Apro\ a a Convenção
relativa ao reconhccimento int rna ion<1 1 dos direitos sôbre aeronaves. firmado em Genebra. il 19-6-18 . PL2. 063- A-52 na Câma ra).
Lido em 28-7-5? . - Publicado no
D.e.N. de 29-7-5?
Pág. 7.310
4' col.
Dcspachado cm 20-8-52 às Comissões
de Tustiça c de Rela -õ s Exterior s.
S:tuação em 15- 12- 1952: na Comis ão
de C n tituição e Justiça (desde 20 d
agôsto de 1952) .
PDL-44-52 Autoriza o Tri bunal
de Contas a registrar o contrato celebrudo entre a Dire toria G era l do D epartamento dos Correios e Telégr l~ s
e a Soci dilde 8rasilei ra de Máquinas e

Motores Limitada. (PL-2. I 56-A-52 _ .
n<1 C âmara).
Publicado 10
Lid o em 4-8-52
(lg. 7.651
O.
de 5-8-52
2" colun a.
In luído na Ordem do Dia da sess~lo
de 13-11-52. com pareceres: n.O 1. 2?2.
da Com. de Consto
Justiça. pelu
constitucio na lid ad ; n." 1.223. da Com.
d Finanças. favorável. com <IS modificações constantes da emenda que oferece.
Aprovado com emenda. A C. Reda•
çao.
Redação final aprovada em 21-11-52
(extr. ). A Câmara.
Decreto Legislativo 11.° 81·52.
Promulgado m 15- 12-52
Pu bliGldo no O. C . N. d 18 12 52 e O. O. de
19-12-52.

e. .

PDL 45-52 - Autoriza o Tribunal 'e
Contas a registrar o têrmo aditivo <o
contrato celeb rado entre o Mini. tério da
Vi açã e Obras Públicas e a Rádio
Vera Cruz: S. A . (PL-I. 625-8 -52
- na Cãmara).
Lido em 1-8-52 Publi ado no
O.C.N. de 5-8-52 - Pãg. 7.651
3 ft oluna.
Incluido na Ordem do Dia da sess'o
de 9- 10-52. com pare eres: n." 1. 009 .
da Com. de Con t. e Justiça. pela constitucionalidade; n.· I. OI O. da C m. de
F!I1anças, favorãv 1. com emenda.
Aprovado. A Com. Redação (para
C. Dep.).
R edação fin al ap rovada em 30-10-52.
- Câmara dos Deput;'ldos.
PDL 46-52 Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o contrato celebrado entre a Diretoria de Recru ta mentc. do Exército C' M a ria Rod rigue
Carr ira
Sul.
(PL-2. 118-A -52
na C' mara) .
Publicado no
Lido em 4-8-52 O.C.N. de 5-8-52 - Pãg. 7.651
:." 0 1un a .
I ncluido na Ordem do Dia da ses'5ã
de 29- 10-52. com pareceres: n.O 1.132.
da Com. de Const.
Justiça. pela
constitucionalidade; n. o I .133. da Com.
de F inanças. pela rejeição.
Rejeitado.
PDL 47~52 - Mantém a decisão do
T ribuna l de Contas denegatória ao registro do têrmo de ConvêniO celebrado

•

•

-132 entre o Govêrno Federal e o Estado
de Minas G erais (PL-2.147-A-52
na Câma ra) - Publicado no D.C.N.
de 8-8-52
Pág. 7.888 1.' co·
luna.
Incluído na Ordem do Dia da ~essão
de 11 - 12· 52, com pareceres favoráveis:
n." 1.334-52, da Com. de Const. e Justiça; n.· 1.335-52, da Com. de Finanças.
Aprovado. A Com. de Red açâo.
Redação final aprovada em 15- 12-52
(extraordinária). A promulgação .
Decreto Legislativo n.· 89-52.
Promulgado em 19- 12-52 - Publicado
no D.C.N. de 24-12-52.
PDL 48-52 - Determina que o Tribunal de Contas registrará o térmo "ditivo ao contrato celebrado entre o Govêrno do Brasil e o Groupment D'Exportation de Locomotives S. A. R. L.
(GELSA) (PL-2.174-A-52 na
Câmara) .
Publicado no
Lido em 8-8-52 D.C.N. :le 9-8-52 - Pág . 7.983
4' coluna.
Incluído em Ordem do Dia na sessão de ('·~'-52, com pareceres favoránis:
n.O 868-52, da Com. de Const. e Justiç a; ;J," 669·5L da Com. de Finanças.
Aprovc.do ,\ Com. Red ação.
Red ação fin a l ap rovada em 16-9 ·52.
A prom .J)\FiÇão.
Decret0 Legislativo nO 52 · 52 .
Promulgado em 18-9-52 Publicado no D.C.N. de 19·9-52 - D.O.
24-9·52.
PDL 49-52 - Mantém o ato do Tribunal de Contas deneg atório ao registro do contn,lo celebrado entre o Depa rtamento N acional de Portos. Rio e
Canais e a «Elevadores Otis S. A . ~ ( PL-2 . 149-A 52 - na Câmara ) .
Lido em 8 8-52 Publicad:) no
D. C. N. ne 9-8-52 - Pág. 7.983
4' coluna.
Incluído !li! Ordem do Dia da ~e;;ãu
de 6-11 -52. com pareceres favoráveis:
n.· 1.192. da (om. de Const. e Jus·
tiça; n.O 1.1')3, da Com. de Fin Jnça~ .
Adi ada a JisLu~~ão para 7-11-)2 (ses·
são levan:ada tm virtude de falecimento de Deput?do).
Aprovado em 7-11·52. A Com. Reda·
ção.

Redação tnal aprovada em 24- 11 -52
(extr. ). A. promulgação.
Decreto Lro:sla tivo n.' 73·52.
Promulgado em 26·11-52 Publi cado no D.C .N. de 27-11-52.
PDL 50-52 .- M antém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao re gistro do contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Saúde e a
(Pi.·
firma Genésio Couveia S. A. 2.148-A-52 - na Câma ra).
Lido em 8 ·8 -52 Publicado no
D.C.N. de 9-3-52 - Pág. 7.983
4' coluna.
Despachado às Comissões de Consdtuição e Justi,;a e de Finanças em 21
de agõsto de 1952.
Situação ~m 15- 12-52 : na ComL;~ ;'ío
de Finanças (desde 18-9-52).

-

PDL 51 -52 - Deter mina que o Tri·
bunal de Co.,I'IS regi stre o têrmo aditi
vo ao acô rdo celebrado entre o Mmis'
tério da Educ aç~o e S aúde e o Estado
do Cea rá para intensificação da as ,is·
tência psiquiát rica no mesmo Estadu
- - ( PL-2. 1·!3 A-502 - na Câma ra ).
Lido em 11 -8-52 Publicado !IO
D.C.N. de 12-b·52 - Pág. 8.0-t1 4' coluna .
Despachado ~m 21·8-52 às Comiss-:;cs
de Constituição e lustiça e de Finanças.
Situação em 15- 12 -52 : na Comissão
de Finanças (desde 18-9-52) .
PDL 52-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de C onlas que a utorizou o ~c
g·~. tro sob res'· rv.l da despesa rel all\·.~
ao pagame nto de C l $ 1.383.520,00, decc rrente de ,.llxilios b várias CompilI' hias Tea trai ' . -- (PL-2. 144-A-52
0'. Camara).
Lido em ! 1·1:! 52 Publicado no
{'l C. N. de 18, &· 52 Pág. 8.041
4' coluna.
Despachado em 25·8-52 às Comi ssce~
de Justiça e de FI:)L l1ças.
Situação em 15- 12-52: na Com;5sâeo
de Finanças, desde 25·9-52.
PDL 53-52 - - .\uloriza o Tribuni!1
dt' Contas" rcç;is'ra r () têrmo de coa ':-lto celebrado entre o DepartJmen to dos
Correios e Telég ra fo s e a firm a A.
Th. Godoy Mltta Mr chado (PL2.145·A-52 na Câma ra).
Lido em 11-8·3; Publicado 110
D .C.N. de 14·8-52 - Pág. 8.118 2' coluna.

•
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In cluido n. ;);dem do Dia d a seS;d:)
d t 16- 10-52, <:om pareceres: n." 1. 034,
d o om . de C ,l1st . e Justiça ; pela c..Jn .
t itllcion a lid ad~; n." j. 035, d a C Or.', . ::I::
Finanças, oferecendo substitutiv0.
Aprovado o s ubstltulivo da Com. J~
Fin~nças. À Com. Red ação.
Redação fin::1 ap rovada em 31 - 1O· ~,2 .
A C. Depu tadu:; .
PDL 5-t-52 - "fantém a de isão d,)
1 ribunal d e C üntas denegatóri a ao registro do contrato elebrado entre d
Administração :10 ECificio d a Fazcl1c1l
LI Limpadora Brasileira (PDL-54 .)2(PL-2. 1 42~A~52 na Cãma ra).
Lido em 13-8-52 Publicado 1"0
D.C.N . de i4-fs-52 - Pág . 8. 11 8
2 coluna .
D espachado em 2;'- -52 às C OI1Úsões de Constituição e Jus tiça e de F Inanças.
Situação em 15-12-52: na Com !J -:10
d Finanças (desde 25-9-52).
PDL 55-52 -- Auto ri za o Tribuna l ;I"
Contas a regislrar o contrato fito en·
tr a Uni ão Federal
a Congreg açiío
das Filhas de . -faria Auxdiadora, o,;r
•.
•
desapropriação dO terreno na idad' c!e
Três Lagoas, Estado de M ato Grosso (PL-2 . 117-A-52 na Câ mara) .
Lido em 13-8-52 Publicad o no
D.C.N. d e !4 8-52 - P ág . 8. 11 8
2' coluna ,
In luido na Ordem do Dia d a ,essão de 2 1-10-52, 0111 pa re eres: núm('ro 1.083, d a Co m. dt C onst. c Justiça, pela cons~itl:clO lIalid ade; n.o 1 .0 '-f,
da Com . .-11' Fina nças, com emenda .
Aprovad o com emenda. À C . ;( ~-'.!
ção.
Redação final a provada m 10- 11 -';1
J.. C . Dcp·ilado· .
D ec reto L:gi:,lativo n.O 7 1-52.
Promulg;ldo rm I i - lI-52 - Publicádo no D. C . lv. de 18- 11 -52 .
PDL 56-52 - Determi na o Tribu na l
d c C ontas a rC'(listrm o co ntra to cl,I.:!brado entr'! ri Di retona de Recrutamento do Exzl'ciro L Aerozita Wood B;·<:\vo (PL-2146-A -52 na CãmarJ .
Lido em 13-8-52 Publicado no
D. N. C. de 14-8-52 - Pág.
. I 18 -4" coluna .
D espachados em 25-8-52 às C omissõe' de Constituição e Justiça e d c FiJlil nças.

Situaçiío eno 15-12-52: na Comis3;l0
d Fina nç as (atsdc 9- 10-52) .
PDL 57 52 - Aprova o ato do Tribuna l de C·,nta e denegatório ao reg;.,tr')
do contrato c leorado cntre o DeiJartamento dos C orreios
Telégrafos e ' 1
firma ConstrUlor<. Richard de BloCh -(PL-2 .206-A'2 - na Cãmara).
Lido em 18- -52
"Publicildo 1'0
D .C.N. de I~- -52
Pág.
.221
3" colun a .
Incluido na Grd em do Dia da ses3ilO
de 20- 10-57., :Olll pareceres favol'ávri~ :
n" 1.06-1. da C')IlI. de Const. e Ju;tiça; n." 1.06:;, oa Com. de Finan dS.
Aprovado. A Com. de Redação.
Redação final aprovadil l'm 5-11-52.
J... promul\lação.
D ecreto Legislativo nO 67-52.
Prom ul gadom 7~ 11 -52 - Publiciluo
no D.e.N. de 8-11-52 .
PDL - 5 -52 - Autoriza a adesao
do Brasil ~ C onvenção Internacional
pa ra a m:lr' aeão d ovos no mer':,ldo
internacion'll. (PL-2. 207 -A-52
11:1
Câmara) .
Lid o cm 18-8-52. Publicado nu
D.C .N . de Ir, 11-52 - P,lg. 8.221
4' coluna.
Despach:JrlJ ~s Comissões de COll~ t:·
tuição e >~lIça, de Agri ultura e à e
Relações E ter:ore , em 4-9-52.
Situação em 1 5- 1 2~52: na Comissdo
Lr Relaçõ"s Exlenorcs (8-12-52) .
PDL 59-52 - !Jetcrmina que o Tri ·
bunal de Contas rl'gistrc
contrato .:::I brado entre o Ministério da Fazenda
(C asa da M oeda) e E lctrobraz Co
mér io e Indústria S. A .
(PL-2 . 20 A-52 - na Câmard) .
Publicado :~o
Lido em 18-8-52
Pág . 8.221
D. C. N. d e J 9-8 5l.
4" olu na.
Em 13- 12-52 é aprovado req. do Se11 .
1 . P ires. sol. a inclusâo do projeto n:l
O. do Dia.
Em 15-12-52 é hJo o parecer núm ero
1. 436-52, da CO!l1 . de Justiça, pe la
cCl:stitucionalidade (re I. Sen. J. Pires) .
O Sen. Durval Cruz emite, 1> ,',,1
Com . d e Finanças, parecer verba l, p
lê: aprovação com Pl"pnda de red aç;lo
Aprovado com emenda de rf.'dil.;ão. A
ClJm. d e R eduç; J.
Nil sessão nolurna da mesma d ata é
Jl- lúvad o o rC'qucrlm ento 11 .° 622-52, .10

Sen. Ivo d'Poqu,r,o, solicitando disp~lI 5a de interstíc:o p a ra a redação fin al .
(Parecer n" 1.440-52 Rei. S '!n.
Veloso Borg,-,s). Aprovada a reddt,.ão
Llal. A promulg ação .
Decreto Legislativo n.· 85-52.
Promulgado em 18- 12-52 - Publicado no D. C. N. dt 20-12-52.
PDL 60-52 - M a ntém o ato do Tri b l nal de Con;as denegatório ao regis tr)
do contrato celebrado entre o Ser'li\c
d :" P atrimôni:l Nncional e a :ir 11 .1
Edson de AI '!lIca r Cabra l.
Recebido em 2&-8-52.
Lido na Sessão noturna de 28-8-52 Publicado no D. C . N. de 29-8-52 -Fúg. 8.726 - 2' coluna.
Despachado e'11 i O-9-52 às Comissõ.:r.
d > Constituição e J lIstiça c de Fi11anç c\~.
Situação ('m 15- 12-52 : na ComIssão
de Finanças (18-9-52).
PDL 61 -52 - M a ntém a decisão do
Tribuna l de Contas deneg atória ao ) egistro do têrmo de contrato ceie orado
entre a Divisão de Obras do Ministérie da Educação c Saúde e a Firma
C onr. trutora J. Patricio Ltd a . í PL2.'216-A -52 - na Câmara).
Lido em 3-9-52 - Publicado no DCN
d :: 4-9-52 - Pág. 8.987 - 4' col.
De.• pachado em 16-9-52 ãs Comissi)cs
d e Constituição c Justiça c de Fina:l-

ças.
~iluação em

15- 12-52 : na Comiss ~o
de finanças (2-10-52).
PDT 62-52 - Autoriza o Tribunal de
Contas n 1 (g1SI rétr o contrato cclebradu
C1'\trc o DejJal tCo mento dos Correios e
1 elégrafos e il firm a Importadora 1-.:·:IlIca Rio Mar Ltda. (PL-2. 271 -1,<:;-;>_ _

na

C,<t!11ura.
- )

Lido

em 9-9-52
Publicado n o)
D.C.N. de hl· 9-52
Pág. 9 . 329
4 ' coluna.
Incluído lia Ordem do Dia da sessão de 13-11-52.í com p a receres : núr. tcre 1.220. (.13 Com. de Const. e Justi ;,l.
peln rejeição. por inconstitucionalidade.
lI.o 1.22 I. da Com. de Finanças, fa ,',Jrável. ':010 .. 5 modificações constant~3
da cmenda que oferece.
Encerrild a a discussão e iniciad't a
votação, que ficou intcrromp ida por
f"lta .:\c I'Úmerc.
Aprovado
ê: (menda em 14 - 11-52
.\ Com. J. (lliCã<. (para a C. Depu ,odos) .

,."]1

134 Redação linétl aprovada em 25- 1- :2.
A C. DepJr:ldo~.
PDL 63-52 - Determina que o
i1 una l de (Orl?~ registra rá o contra co
celebrado r ntrc O Departamento 00 ';
Cnrrrios c '; f I( graios e a firm a Importadora Tec!1l(a Rio Mar Limitau:J .
l PL -2 302 A 52 _ . na Câmara) .
Lido 110 f'xpedlfnte em 11 -9-52 -P'lblicado no [). C. fv·. de 12 -9-52 - "
co lun a .
Inclllido nêl Oroem do Dia d:l seSSdO
de 11 - 1252 (extlaordinária notur.,~;
com pilr~ceres bvoráveis: n. · 1.3.3':;-

r.

~2
_
t

d~'
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a,. '
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ushça;
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m.ro 1 . 337-52 d.. Com . de Fina nças.
Ap rov:ldo. À Com. Redaç ão (p.1.a
rromulgaç ão) .
Rl'd aç::ío fm a l ;:.p ovada em 15- 12 .12
( i.'xtraorcinári<:) . A promulgação .
Decreto Lr ç,. ~lattvo n.· 88-52.
Promulgad :l el11 19- 12-52 - Publk IdJ
J.
D.c'N. de 2-:-12·52.
PDL - 64-52 - Mantém ti decisão
do Tribunal de Contas que autorizou o
registro sob reserva, da despesa relativa ao pagamento de
Cr$ 28.650.00.
como «restos a pagar:!> do exercício de
1919, à Firma Sociedade de Engenharia
e Comércio Ltda. (SENSO) PL
2.337-A -52 na Câmara.
Lido em 15-9-52 - D.C.N. de 16-9
de 1952 Pág. 9.513 - 3' coluna.
Despachado em 29-9-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finança .
Situação em 15- 12-52: na Comissão
de Finanças (24-10-52).
PDL 65-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao registro do têrmo de contrato celebrado entre
a Divisão de Obra s do Departament:l
Administrativo do Ministério da Educação e Saúde e a Firma Emprêsa Brasileira de Construções S. A. PL nÍllUero 2.287 -A -52 - na Câmara .
Lido no expediente de 15-9-52
Publicado no D.C.N. de 16-9-52
Pág. 9.543 - 4' coluna.
Despachado em 25-9-52 às ComissõtS
dE' Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: na Comissão
de Finanças (2-10-52).
PDL 66-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao -egistro do contrato celebrado entre a Comissão Especial de Obras 1, da D ireto-

ria d C'bras e F o rtificações d o Ex ército e a Compa nhi a N aciona l de Vidros
e Molduras . - (VIDRARTE ) - P.L .
2. 10-A -52 - na Câmara .
Lido em 16-9-52 Publicado no
D.e.N. de 17 -9-52 - Pág. 9.610 2' coluna .
Incluído na Ordem do D ia d a sessão
de 11 - 12 -52, com pa re ceres fova rá ve i ~:
n. " 1.337, cltl C om. d e Consto Jus ti ça :
n.· I.
,da Co m. d e Fina nças .
Ap rovad o . À Com . Red ação .
Redação fin a l a provad a em 15- 12-5 2
(e xtraordin á ria) . A promulg a ção .
Dec reto Legis' a tivo n .O 7-52.
Promulga do em 19- 12-52 - Publicado
n D. e .N. d e 24- 12-52.
PDL 67-52 - Autoriza o Tribuna l d e
C o ntas a reg istra r o ontra to celeb rado
entre o Govêrno do Território Federa !
do Gu a poré e a Irmã Antônia M esquita
Pinh.~ iro PL 2. 268-A -52 - na C flma ra .
Publi cado no
Lid o em 16-19-52 j) . e .N. de 17-9-52 P ág . 9. 6 10
3. ' col .
Incl uid o na O rdem do Dia d a sessão
de 15- 12 -52, com pa rece res : n ." 1.311 -) • .
d a C o m. de C o nst. e Justi ça ; número
1 . 3 12-52, da Co m. d e Fina nças, of .
emenda .
Aprovad o com emend , que o plená rio
consid erou d e redação . A C. d e Reda ção.
PDL 68-52 - Reforma a decisão O:l
Triouna l d e Contas que recusou registro
ao contra t\. celebrado entre o D epa rtamento do Correios e
Telégra fos e
Wolney Frederico D a ntas Hups.e l - P
2. 111 -A-52 - na Câma ra .
Lid o em 16-9-52 P ublicado no
.C.N. d e 17 de sete mbro d e 1952
P { q. 9.6 10 3 ' co!.
D espa chado em 2- 10-52 ás '-.;,)l ni sões
de Constitui ção c Justi ça e de Fina nça .
Situação em 15- 12-52: n;:\ C omiss?ío
d Constitui ção e Jus tiça (2- 10 ·52 ) .
PDL 69-52 - D . termjna que o Tribuna l de Contas registrará o contrato celebrado entre o C onselho Nacional de
E onomia e a Imobil iária Seguradora
R eunidas S. A. - PL 2. 245-R-52
na Câma ra .
Lido em 16-9-52 Publicado no
D .e.N. de 17 de setemb ro de 1952
P ág. 9.6 10 - 4. ' co!.

In cluíd o na O rd em do Dia da sessão
d e 11 - 12-52, com pareceres : n.· 1.346-52,
d a C o m. de Cons t. e Just., pela Con~ 
tituci ona lid ad e: n.O 1.347-52 da Con·, . d e
Fina nças, com emenda.
(Encerrada a di scussão e adi ad a a v ota ção por fa lta de número.
a essão ex traordinária no turna d e
1 1- 12-52 é a provado com emenda que o
solicitação do S enador
plená ri o, po r
Othon M ad er. considerou d e red ação .
A Co m . R ed ação.
Redação fi na l a provada na sessão (' x traord iná ri a noturn a de 15- 12-52.
A promul gação .
D ~ c re to Legislativo n .O 86-52.
l'ro mulg ado em 19- I 2-52 - Publicado no D. C . N. de 24- I 2-52.
PDL 70-5 2 - Reforma a decisão d o
Tribun a l d e Contas
autoriza o regi stro do contra to ele brado entre o Govêrno Federa l e o Govêrno do Estado
d e M inas Ge ra is - PL 2.247-A-52
na C â ma ra .
Publicado no
Lido em 16-9-52 D. C. N . de 17 de set mbro de 1952
P áq . 9.6 10 - 4.' co!.
D s pacha do em 25-9-52 ás Comissõ es
de Constitui ção e Jus tiça de Fina nças.
Situação em 15-12-52 : na C omissão de
Constituição e Justi ça (25-9-52 ) .
PDL 71 -52 - Autoriza o Tribuna l d e
Contas a r,e gistrar a renovação do contrato celeb ra do entre a Di vi ão do P essoa l do Ministério d ;:\ Educação e Sa úde e André Roch a t - PL 2. 27 -A -52 na
Câmara .
Lid o e m 16 -9-52 Pu bl i ad o no
D.e. . de 17-9-52 - P ág . 9.6 10
-:. 01 .
In luído na O rdem do Dia d a sessão
de 15- 12-52, com pa rece res co ntrári os:
n .o 1.381, d a Co m. de Co nst. e J usti..;a;
n.O 1. 3 2, d a Com. d e Fina nças .

Rejeitado .
P I L 72-52 - M a ntém a de isão do
Tri buna l de Contas d enega tóri a ao registro do têrmo aditivo do contra to celebrado entre o D epa rtamento N a ciona l de
Portos, Ri os e C a na is e a Firma Estaleiros de C o nstruções Navais Ltda. PL 2.2 3-A -52 na Câma ra .
Lido em 17-9-52 Publicado no
D.e .N. de 18-9-52 - Pág. 9.675 - 4" coI.
•

•

-136 Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 29-10-52, em virtude de dispensa de
intersticio concedida em 27-10-52 a requerimento do Sen. Francisco Gallotti,
com pareceres favoráveis: n.O 1.164, da
Com. de Consto e Justiça; n.O 1.165,
da Com . de Finanças.
Aprovado. Â. Com, Redação (para
promulgação) .
Red ação final aprovada em 31-10-52.
Â. promulgação.
Drcreto Legislativo n." 65-52.
Promulgado em 3-11-52 - Publicado
no D.e.N. de 4-11-52 - D.O, de
18- 11 -52,
PDL 73-52 - Aprova a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao regis ·
tro do contrato ce!cbrado entre o Ministério da Fazenda .e Alcidio B'ellini Robusto. - PL 2. 289-A-52 - na Câmara.
Lido em 17-9-52 -- Publicado no
D.e,N. de 18 de s<,tembro de 1952
Pilq. 9.676 - I." col.
Despachado em 2-10-52 às Comissões
d~ Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: na Comissão
de Finanças (9-10-52) ,
PDL 74-52 - Autoriza o Tribunal de
Contas a registrar o contrato celebrado
entre o Govêrno do Território Federal
do Guaporé e José Antônio Eirado. PL 1. 708-A-52 na Câmara.
LidC' em 17-9-52 Publicado no
D.C.N. de 18-9-52 - Pág. 9.676 I" col.
Despachado em 29-9-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (29-9-52).
PDL 75-52 - Aprova o ato do Tribunal de Coa tas denegatório ao registro
do contrato celebrado .entre a Diretoria
de Obras e Fortificações do Exército e
<1 Firma Cavalcanti, Junqueira S. A. PL 2. 249-A-52 na Câmara.
Lido em 17-9-52 Publicado no
D.C.N. de 18-9-52 - Pág. 9.676
2.' co'.
Despachado em 29-9-52 às Comissões
de Consti tuição e Jw,lio;a e de Finanças.
Situaç3ç em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (29-9-52).
PDL 76-52 - Autoriza o Tribunal de
Contas a registrar o contrato celebrado
entre o Ministério da Aeronáutica e An•

dré J. Meyer - P. L. 2. 288-A-52 na
Câmara .
Lido em 17-9-52 Publicado no
D.e.N. de 18-9-52 - Pág. 9.676
2. ' col.
Despachado em 29-9-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (9-10-52).
PDL 77-52 - Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar a renovação do
contrato celebrado entre o Ministério
da Educação e Enrico Martignoni
PL 2.231-A-52 na Câmara.
Lido em 17-9-52
Publicado no
D. C.N. de 18 de setembro de 1952
Páq. 9.676 -- 2." col.
Despachado em 2-10-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão :ie
Finanças (4-12-52).
PDL 78-52 - Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o contrato de empreitada, celebrado entre a Divisão de
Obras do Departamento de A:iministração do Ministério da Educação e a
Firma Construtora Mantiqueira S. A .
- PDL-7852 (PL 2.301-A-52 na Câmara.
Lido em 17-9-52 Publicado no
D.e.N. de 18 de dezembro de 1952 Páq . 9.676
2' colo
Despachado em 2-10-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças (30-10-52).
PDL 79-52 Mantém o ato do
Tribunal de Contas do registro, sob reserva, da despesa relativa ao pagamento de Cr$ 124.280,00 à Firma ASCA
- Aparelhos Cientificos Ltda. - PL
2.226-A-52 - na Câmara.
Lido em 18-9-52 Publicado no
O .C.N. de 19 de setembro de 1952
Pág. 9.730
I .' col.
Despachado em 15- 10-52 às Comissões de Constituição c Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças (4-12-52).
PDL 80-52 - Determina o registro,
pelo Tribunal de Contas, do contrato
celebrado entre o Ministério da Educação e Saúde e o Govêrno do Estado
da Bahia, para intenSificação da assis-

-

1!7 -

ténci a psiquiátrica naq uele Estado
PL 2. 272-A -52 na Câma ra .
Lido m 22-9-52 Publicado no
D. C . . d 23 de sete mbro de 1952 Páq . 9 .858 - 3" col.
Despachado em 2- 10-52 âs Comjssões
de Constituiç ão e Justiç a e de FinJnças.
Situação em 15- 12-52 : Comis ão de
C onsti tuição e 1ustiça (2- 10-52 ) .

d e a Firma Construtora M a ntiquc i!\1
S.A. PL 2.2 2-A -52 na C âmara.
Lido cm 29-9-52 Publicad o no
D.C .N. de 30-9-52 - Pág. 10.140 -I • oi .
Des pachado em 10- 10-52 às Comissões de Constituição e Jus tiça e de F inanças.
S ituação em 15- 12-52 : C omi ssão dc
Fi na nças (6- 11 -52).

PDL l -52 - M a ntém a decisão J o
Tribuna l de Contas negatória ao regi tI'O do têrmo de o ntra to de cooperação celebrado entro a Uni ão e Antônío Bra nd ão C ava lcanti e sua mulher
Hi'd a Cordeiro Brandão - PL 2.2 3A -52 na Câmara.
Lid o em 22-9-52 Publ icado no
D.e.N. ele 23 de sct: mbro de 1952
P;q. 9. 5 -· 3,. 01.
Despachado em 2- 10-52 às Comissõe5
d e Cons tituição e Ju stiça e de rm a nças.
Situação .e m 15- J 2-52: Comissão d~
Constituição e Justi ça (2- J O-52 ) .

PDL 4-54 - Autor iza o Tribunal
ele Co ntas a determina r o registro do
co ntrato celebrado entre a Divisão de
Obras do D cpa rta m nto de Administ ração do M ini sté rio da Educação e Saúde e a firm a Luis Fern a nd e~ [~ Cia.
Ltda. PL 2. 348-A-52 na Câma ra .
Lido em 29-5-52 Publicado no
D.C.N. de 30-9-52 - Pág. 10.150
- 2' co l.
Des pachado em 10-10-52 às Comis:01'5 de Constituição e Ju tiça e de Fi nanças .
Situação em 15- 12-52 : Com issão d c
Finanças (4-12-52).

PDL 2-52 - Aprova o contra to "c lebrado entre o D epa rta mento N aci unal
de P ortos, Rio e Canais do M imstério
d a Vi ação e O bras Pú bli cas e a rirm<l
dg ard Ra ja G aba gli a (Escritório T ê'.:nico Raja G a ba olia Enge heiros Civis)
- PL 2. 390-A-52 - na Câma ra .
Lido el11 22-9-52 Publicado no
D. C. N. de 23-9-52 - Pá g . 9 . 5
3" col.
Inclllido na Ordem do Dia d a sessão
de 3 - 11 -52 (requerimento do Senad or
rra ncisco GalIotti dispensa de inter.;ticio), com pa rece res favo ráveis : número
1 . 189. d a Com. de Const. e Justiça;
n." I . 190, d a Com . de Fina nças.
Adi ad a em vi rtude do término d a
se sao.
Aprovado el11 5-11 -52 . À Com . de
Red ação.
Redação final a provada 1' 111 7- 11 -52.
À promulgação.
D e reto Legisla tivo n.· 6 -52.
Promulg ado el11 7- 11 -52 Publicado no D. C. N. de 8- 1 I-52.

PDL 85-52 - M a ntém a decisão do
Tribu nal d C o ntas qu e orde nou o rcgistro, sob reserva, do adi a nta mento d a
impo rtãncia de Cr$ 31 0 .95 ,00 ao auilia r-administra tivo M a ri a de Lourdes
Bessa, para ocorrer ao pagamento do
se rviço de limpeza do edifício-sede do
Ministério da Educação e Saúde. do
Externa to
Internato do Colégio Pedro
li, da Biblioteca Nacional e do Serviço
acionai do Tea tro - PL 2.232A-52 na Câma ra .
Lido em 29-9-52 Publicado no D.e.N.
de 30-9-52 - Pág. 10- 140 2' coluna .
D es pac hado cm 10- 10-52 às Comissões de C onstituição e Justiça e de Finanças.
Situação e m 15-12-52 : Comissão de
Co n tituição e Justiça ( 10-10-52).

PDL 83-52 - M a ntém a decisã o do
Tribunal de Contas denegatória ao r ~
gistro do têrl110 d e contrato de empreitada celeb rado entre a Divisão
de
Obras do D epartamento de Adminis tração do Ministério d a Educação eSaú-

PDL 6-52 Aprova o têrmo de
rcnovação de co ntra to c.e lebrado entre o Govêrno Federal da República
dos E tados Unidos do Bras il e Orvo
Ast. PL 2 . 395-A-52 na Câmara.
L ido em 2- 10-52 Publicado no
D. C .N . dc 3- 10-52 - P ég. 10.350
- 2' col.
Inclu ído na Ordem do Dia da se 'são de 2-10-52, com parece res favoráveis: n ." 1.309-52, da Com. de Const .

-138 c Justiça; n." 1.310-52, da Com. d
F inanças.
Aprovado . À Com. Redação (para
promulgilção) .
Decrrto Legislativo n.O 83-52.
Promulgado em 18-12-52 Publicado no D. C . N. de 20-12-52.
PDL 87-52 - Aprova o têrmo r.e
ilju te celebrado entre o Departamento
Nacional de Portos. Rios e Can'lis e a
Firma E staleiros de Construções Navais Ltda - PL 614-B-51 na Câmar~.
Lido em 2-10-52 Publicac!o nu
D.C.N. de 3-10-52 - Pâg. 10.350
- 2' col.
Incl uído na Ordem do Dia da sess:ío
de 6-11-52, com pa receres favori'tveis:
JI. 0 1.187, da Com. de Consto e Justiç'l; n.· 1.188, da Com. de Finilnçr!s.
Adiada a di scussão para 7-12 -j ~ (sessiío levantada em virtude de falecim ento
dc Deputado).
Aprovado em 7-11-52. À Com RedilÇão (para promulgação).
Redação final aprovada em 25-1 I-52.
Á promulgação.
Decreto Legislativo n." 77-52.
Promulgado em 28-11-52 Publ!cado no D.C.N. de 29-11-52.
PDL 88-52 - Mantém a decisão tlt-nl'\jilt'-, ri ,\ ao registro do co ntrato cel~bra do entre a Divisão de Obras do
Departamento dc Administração do Ministüio da Educação e Saúde e a Firma M alheiros & Ciil. PL 2. 397 -A-5~
-- na Câmara,
Lido em 2-10-52 Publicado no
D.C.N. de 3-10-52 - Pâg. 10.350
- 2' col.
Despac hado em 15-10-52 às Comissões de Constituição e Justiça c d~ FiJ:anças .
Situação em 15- 10. 52: Comissdo dc
Constituição c Justiça (15-10-52).
PDL 89-52 - Autoriza o TribuHrl l
dc Contas a registrar o contrato celebrado entrc o Departamento dos ::orrcios c Telégrafos e a Firma Somag SOCiedade de Engenharia Ltda. - PL
959-8'-51 na Câmara.
Lido em 2-10-52 - Publicado no
D.e.N. de 3-10-52.
Despachado em 15-10-52 às Comissão de Constituição e Justiça (15-10
de 1952).
POL 90-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas, dencgatõria ao re-

,

•

gistro do têrmo de contrato celebrado
entre o Serviço Regional dc Obras d.1
5' Região Militar do Exército e a Firma Th. Marinho de Andradc, Construtora Paraná S, A. - PL 2. 400-A-52
na Câmara.
Lido em 7-10-52 Publicado no
D.C.N. de 8-10-52 - Pâg. 10.595
- 2' coL
Despachado em 29-10-52 às Comissõcs de Constituição e Justiça c dc Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão dc
Finanças (4- 12-52).
PDL 91-52 - Aprova o contrato celebrado entre a Dirctoria Regional dos
Correios c Telégrafos do Rio dc Janeiro e Artur Monteiro Guedes - PL
2.401-A-52 na Câmara.
Lido em 7-10-52 Publicado no
D.C.N. de 8-10-52 - Pág. 10.595
- 2' col.
Dcspachado cm 29-10-52 às Comissões de Constituiç ão e Justiç a e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão dc
Finanças (4-12-52).
PDL 93-52 - Aprova o Protocolo
ao Acõrdo Geral sõbre tarifas aduaneiras e comerCiaiS, firmado pelo
Brasil na cidade dc Torquay, Inglaterra PL 2. 492-A-52 na Câmara
Lido cm 15- 10-52 - Publicado no
D.C.N. de 16-10-52 - Pág. 11.069
- 'I' coL
Em 4-12-52 é aprovado o rcquPfI·
mento de urgência n." 529-52, d::l Senador Oton Mader c outros.
Incluido em Ordem do Dia da ~cs3ão
de 8-12-52, dcpendente de parecer das
Comissões de Const. e Just . . Rcbções
Exteriores c de Finanças.
E: lido cm plen':'rio o parecer nú·
mero 1.366, de 1952, da Com. de TU5t.
pela constitucionalidade (reI.: Scnador
Ivo d'Aquino). Pe!as Com. de Finanças c dc ReI. Exteriores, emite pareceres favorá veis o Senador Alfredo Neves . O projeto é .. provado e vô1i :'t
Com. de Red ação .
Na sessão extraordinaria noturna de
11 - 12-52 é aprovada a r,e dação fin al.
À promulgação.
Decreto Legislativo 11 .· 80-52.
Promulgado em 15 ·1 2-52. - Publicado no D.C.N. de 16-12-52.

•

-139 PDL 94-52 - Aprova a renovação
do contrato celebrado entre o Ministério da Educação e S aúde e Alfred
Zuberbuhler - ( PL 2. 396-A-52 na Cãmara) .
Lido em 23-10-52 - Publicoldo no
D.e.N. de 24- 10-52 - Pág. 11.701
- I' col.
Despac hado em 5- 11 -52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Fina nças (20-11 -52).
PDL 95-52 - Aprova o contrato e o
têrmo aditivo celebrados entre o Departamento dos Correios e T elégrafos
e a Firma Paulo Augusto Goyana. ( PL 2. 440-A-52 na Câmara).
Lido em 27- 10-52 Publicado no
D. e .N. de 28-10-52 - P ág. 11.865
- I ' coI.
Despachado em 10-11-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: ComIssão de
Finanças (11-12-52 ).
PDL 96-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao registro do têrmo aditivo de retificação
e ratificação ao contrato celebrado ,entre o Departamento da Imprensa Nacional e a I .B.M. World Trade Corporation (PL 2.414-A-52 na Câmara) .
Lido em 30-10-52 Publicado no
D.e.N. de 31-10-52 - Pág. 12.057
I' col.
Despachado em lO-li-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição ,e Justiça (10-11-52).
PDL 97-52 Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Marinh a e Giovani Grassi - (PL número
2.419-A-52 na Câmara).
Lido em 30- 10-52 Publicado no
D.e.N. de 31-10-52 - Pág. 12.057
I' col.
Despachado em 10- 11 -52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52 : Comissão de
Finanças (4-12-52).
PDL 98-52 - Aprova o contrato de
empreitada. c,elebrado entre a Divisão

de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Educação e
Saúde e a Firma A. Pereira Gonçalves (PL 2.418-A-52 na Câmara).
Lido em 30-10-52 Publicado no
D.e.N. de 31 - 10-52 - P z.g . 12.057
- I ' "'<lI.
Desp_chádo em 12- 11 -52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças .
Situação em 15-12-52 : Comissão de
Fina nças (4- 12-52).
PDL 99-52 - Aprova o contrato e o
têrmo aditivo celebrado entre o Departamento dos Core rios e Telégrafos
e a Firma «CIASA». Comercial Industria l & Ag rícola Sociedade Anônima
- (PL 2.4 15-A-52 na Câma ra).
Lido em 30-10-52 - Publicado no
D.e.N. de 31 - 10-52 - Pág. 12.057
- 2' col.
Despachado em 10-11-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (27- 11 -52).
PDL 100-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a Firma Campos .[, Bruder Ltda - ( PL 2 . 441 -A-52
na Câmara).
Lido ,em 31-10-52 Publicado no
D .e .N. de 1-11 -52 - P ág. 12 . 130
- 'I' col.
Despachado em 12- 11-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (12-11-52).
PDL 101 -52 - Aprova o contrato
celebrado entre a Divisão de Obras do
Departamento de Administração do Ministério da Educação e Saúde e " Firma Emprêsa B'rasileira de Construções
S.A. ( PL 2.417-A-52 na Cãmara).
Lido em 31-10-52 Publicado no
D.e .N. de 1- 11 -52 - Pág. 12.130
- 4' col.
Despachado em 10-11-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comiss30 de
Constituição e Justiça (10-11-52).
PDL 102-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas. denegatória ao registro do t~rmo de contrato celebrado

-140entre o Ministério da Agricultura e
Francisco Januãrio Xavier e sua mu~
Iher Antônia Joana
Xaxier (PL
2.i7i-A-52 na Câmara).
Lido em 3-11-51 Publicado no
D.C.N. de 4~ 11 - 52 - Pãg. 12.205
- l' col.
Despachado em 12-11 ~52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (12-11-52).
PDL 103-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a Firma Bawag
S. A. de Comércio Internacional
(PL 2. 273-B-52 na Câmara).
Lido em 3~ li-52 Publicado no
D.C.N. de i-li-52 - Pãg. 12.205
- I ' col.
D espachado em 12-11 ~52 às Comlssõcs de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52 : Comiss50 de
Constituição e Justiça (12-11-52).
PDL lOi-52 - Aprova o contrato
e o têrmo aditivo celebrados entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a Firma A. Martins Mendes &
Cia. Ltda (Construção de dutos
em Santos - S. Pa ulo) (PL número 2. ii2~A-52 na Câmara).
Lido em 3-11 ~52 Publicado no
D.C.N. de i-li-52 - Pãg. 12.205
- I' col.
Despachado em 12-11 -52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (12-11-52).
PDL 105-52 - Aprova o contrato e
o têrmo aditivo celebrados entre o De~
partamento dos Correios e Telég rafos
e a Firma A. Martins Mendes & Cia.
Ltda - (Construção de dutos em Campinas S. Paulo) (PL 2. 4i6-A-52
na Câmara).
Lido em 3-11-52 Publicado no
D.e.N. de 4-11 -52 - Pãg. 12.205
- 2' colo
Despachado em 12-11-52 às Comis·
sões de Constituição e Justiça e de Fi·
nanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (12-11-52).
PDL 106-52 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas denegatória ao

registro do têrmo de ajuste celebrado
entre o Ministério da Agricultura e
Manuel Nunes de Magalhães e sua
mulher Durcelina Maria de Carvalho
(PL 2.430~A-52 na Câmara).
Lido em 3-11-52 Publicado no
D.C.N. de 4-11-52 - P41. 12.205
- 2' col.
Despachado em 12-11-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Jus tiça (12-11-52).
PDL 107-52 Aprova o registro
«sob reserva » da despesa de Cr$ ....
107.135,00 para prosseguimento e con~
c'usão das obras do Pavilhão da Colônia Juliano Moreira - (PL 2.i31-A
52 na Câmara).
Lido em 5-11 -52 Publicado no
D.C.N. de 6-11-52 - Pãg. 12.360
- 2' col.
Despachado em 12-11-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (12-11-52).
PDL 108-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Govêrno do Território Federal do Guaporé e Floriano
Catarinense Peixoto
(PL 2. ii3-A52 na Câmara.
Lido em 5-11-52 Publicado no
D.e.N. de 6-11-52 - Pãg. 12.360
- 2' col.
Despachado em I i-lI-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (14-11-52).
PDL 109-52 - Aprova o têrmo de
aj uste celebrado entre o Departamento
Nacional de Portos, Rios e Canais, do
Ministério da Viação e Obras Públicas,
e a Firma M.S. Lino & Cia. Ltda (PL 2.416-A-52 na Câmara).
Lido em 7-11 -52 Publicado no
D.e.N. de 8-11-52 - Pãg. 12.i83
I' col.
Despachado em 21-11 ~52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (21~11-52).
PDL 110-52 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas denegatória ao

-- 141 regist ro do têrmo de contrato de arrendamento celebrado entre o S erviço do
Pa trimônio da União no Ceará e José
P edro de O liveira (PL 2. 445-A-52
na Câmara) .
Lido em 11 - 11 -52 - PublicadO' no
D.C.N. de 12- 11-52 - P ág . 12.641
- 3' col.
D espachado em 21-11-52 às C omis·
sôes de Constituição e Justiça e de Fi.
nanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Finanças ( 4- 12-52) .
PDL 111-52 M antém a decisão
do Tri bunal de Contas denega tóri a ao
r.egistro do contra to de empreitada ce·
lebrado entre a União Federal e a E m·
prêsa de Engenharia Ceip Ltda
( PL 2.444-A-52 na Câmara).
Lido em 11- 11 -52 Publicado no
D.e.N. de 12-11-52 - Pág . 12 .641
- 3' col.
De pachado em 21-11-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças .
Situação em 15- 12-52: C omissão de
Constituição e Justiça (21-11 -52 ) .
PDL 11 2-52 - Aprova o texto do
Convênio Cultural entre o Brasil e c
Egito. assinado em Alexandria, a 8 de
(PL 2. 538-A-52
etcmbro de 1951 na Câmara ).
Lido em 12-11 -52 - Publicado no
D. e.N . de 13- 11-52 - Pág . 12.720
- 3' col.
D espachado em 21-11-52 às Comis·
sões de C onstituição c Justiça, de Educação e Cultura e d.e Relações Exte.
riores .
Situação em 15-12-52: C omissão de
Educação (8-12-52).
PDL 113-52 - Aprova o contrato e
o têrmO' aditivo celebrados entre o Departamento dos Correios e Telég rafos e
o Enge nheiro H ami lton Nolasco
(PL 2. 543-A-52 na Câma ra) .
Lico em 13- 11 -52 - Publicado no
D .e.N. de 14- 11 -52 - Pág. 12 . 783
- 4' col.
D espachado em 21-11 -52 às Comissões
de Constitui ção e Justiça e de Finanças .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças ( 11- 12-52).
PDL 114-52 - Aprova a C onvenção Internacional assi nada em Sevres .
-- (PL 2.580-A-52 na Câmara).

Lido em 22- 11 -52 (noturna) - Publicado no D.C.N. de 13.444 .- 4'
col.
Despachado em 22- 11 -52 às Comissões de Constituição e Justiça de Educação e Cultura .e de Relaçoes Exteriores.
Situação em 15-12-52: C omissão de
Educação e Cultura (8- 12-52).
PDL 115-52 A prova o a to do
Tribunal de Contas denegatório ao tegistro de contrato celebrado entre o
D epartamento N acional de Portos, Rios
e Canais e a Firma Sociedade Brasileira de Máquinas e Motores Ltda (PL 2 . 222-B-52 - na Câmara ).
Lido em 25- 11 -52 - Publicado no
D.C.N. de 26- 11 -52 - P ég . 13 .804
- 2' col .
Despachado em 25-11 -52 às Comissões de Constitui ção e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constitui ção e Justiça (25- 1152).
PDL 11 6-52 - Aprova o têrmo de
contrato Gelebrado entre o Departamento dos Correios e T elég ra fos e a Firma
P aulo AugustO' Goiana (PL 2.59 1A-51 na Câmara).
Lido em 28-11-52 às Comissões de
Consti tuição e Justiça e de Finanças .
Situação em 15-12-52: C omissão de
Constituição e Justiça (28- 11-52).
PDL 117-52 - Aprova a decisão de··
ncgatória do Tribunal de Contas ao registro do contrato celebrado ,entre o
Ministério da Agricultura e a Firma
Rocha & Cia , ( PL 2 . 588-A-52 na
C âma ra) .
P ublicado no
Lido em 1- 12-52 D.e .N . de 2-1 2-52 - P ág . 14 .047
- 2' col.
Despachado em 1-12-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: C omissão de
Constituição e Justiça ( 1- 12-52).
PDL 118-52 M antém a decisãO'
do Tribunal de Contas denega tória aO'
têrmo de con tra to GelebradO' entre o Ministério da Agricultura e a Escola Fluminense de Medicina e Veterinári a
( PL 2.590-A-52 na Câmara ).
Lido em 1-12-52 Publicado no
D.e.N. de 2-12-52 - P ág . 14.047
- 2' col.

•

Despachado em 1-12-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (1-12-52).
PDL 119-52 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas denegatória ao
registro do têrmo de contrato celebrado
entre o Ministério da Agricultura e a
Firma Construtora
e Conservadora
Americana Ltda. (PL 2. 589-A-52 na
Câmara) .
Lido em 1-12-52 Publicado no
D.e.N. de 2-12-52 - Pág. 14.047
- 3' colo
Despachado em 1- 12-52 às Comissões de Constituição I! Justiça e de
Fina nças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (1-12-52).
PDL 120-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. no Estado do
Espirito Santo. (PL 2. 248-C-52 na
Câmara.
Lido em 2-12-52 Publicado no D.e.N.
de 3-12-52 - Páo.
15 . 102 - 3' col.
•
Despachado e m 2-12-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15- 12-52 : Comissão di!
Finanças (11-12-52).
PDL 121-52 - Aprova o têrmo de
renovação de contrato celebrado entre
o Ministério da Agricultura e Jonas
Machado da Costa - PL 2. 648-A-52 na
Câmara) .
Lido em 2-12-52 Publicado no
D.e.N. de 3-12-52 - Pág. 14.102
- 3' colo
Despachado em 2-12-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (2-12-52).
PDL 122-52 - Aprova a ronovação
do contrato celebrado entre o Ministério da Agricultura e Mário Pereira
Duarte (PL 2.637 -A-52 na Câmara).
Lido em 3- 12-52 Publicado no
D.C.N. de 4-12-52 - Pág. 14.151
- 2' col .
Despachado em 3-12-52 às Comissões de Constituição e Justiça. de Agricultura I! de Finanças.

J.42 Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (3-12-52).
PDL 123-52 - Aprova o contrilto
celebrado entre o Ministério da Aeronz.utica e Alberto Marson (PL número
2.636-A-52 na Câmara).
Lido em 3-12-52 Publicildo no
D.e.N. de 4-12-52 - Pág. 14.151
- 3' colo
Despachado em 3-12-52 às Comissões
de Co.,~tituiçâo e Justiça de Educação
e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (3-12-53).
PDL 124-52 - Aprova o têrmo do
contrato celebrado entre o Ministério
da Viação e Obras Públicas e a Sociedade Anônima Rádio Tupi (PL
1 . 340-C-5l na Câmara).
Lido em 3-12-52 - Publicado no
D C N de 4- 12-52 - Pág. 14.151
- 3' colo
Despachado em 3-12-52 às Comissões de Constituição e Justiça. de Viação e de Finanças.
Si tuação em 15- 12-52 : Comissão de
Constituição e Justiça (3-12-52).
PDL 125-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e Joseph Kovacs - (PL número 2. 646-A-52 na Câmara).
Lido em 5-12-52 Publicado no
D.e.N. de 6-12-52. - Pág. 14.289
- 3' col.
Despachado em 5-12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15- 12-52 : Comissão de
Finanças (5- 12-52).
PDL 126-52 - Aprova o têrmo de
renovação do contrato c.elebrado entre
o Ministério da Aeronáutica e Floriano
dos Santos Lima (PL 2.653-A-52
na Câmara).
Lido em 5-12-52 Publicado no
D .e .N. de 6- 12-52 - Pág. 14.289 3' colo
Despachado em 5-12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (5-12-52).
PDL 127-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e Stefan Von Bathory - (PL
2.654-A-52 na Câmara).
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Lido em 5- 12-52 Publicado no
D. C.N . de 6- 12-52 - Pág . 14.289·4' colo
Despachado il'm 5-12-52 à Comissão
de Finanças .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (5-12-52) .
PDL 128-52 - Aprova o têrmo aditi vo celebrado entre a Diretoria de
Aeronáutica Civil e a Real S. A. Transportes Aéreos (PL 2. 412-B-52 na
C âma ra) .
Publicado no
Lido em 5- 12-52 D. C.N. d" 6- 12-52 - Pág. 14.289 4' col.
Despachado em 5-12-52 à Comissão
de Finanças.
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Finanças (5-12-52).
PDL 129-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e José Tomaz Senise (PL
2 .66 1-A-52 na Câmara).
Lido em 9-12-52 Publicado no
D. C.N . de 10- 12-52 - Pág . 14.449
- l ' col.
D espachado em 9-12-52 às Comissões
de Constitu ição e Justiça e de Fin :ll1ças .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
C onstitui ção e Justiça (9- 12-52) .
PDL 130-52 - Aprova o contrato
celebrado entre a Divisão de Caça e
Pesca do Departamento Nacional de
Produção Animal do Ministério
da
Agricultura e Adolfo Xerez de Olivei ra
Góis - ( PL 2.663-A-52 na Câmara) .
Lido em 9- 12-52 Publicado no
D .e. N. de 10-12-52 - Pág. 14.448
- 4' colo
D espachado .em 9- 12-52 às Comissões de Constitui ção e Justiça e de Finanças .
Situação em 15- 12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (9- 12-52) .
PDL 131-52 - Aprova ' o contrato
celeb rado entre o Ministério da Agricultura e Antônio Francisco de Sá Sobrinho e sua mulher M aria Freire Bium
Filha. ( PL. 2 . 662-A-52 na Câmara) .
Lido em 9-12-52 Publicado no
D . C . N. d.e 10-12-52 - Pág. 14.448
- 4' colo
Despachado em 9-12-52 às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças .

Situação em 9-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (9-12-52).
PDL 132-52 - Aprova o contrato
celebrado ent re o Ministério da Aeronáutica e Paulo Joaquim Janss en Coutinho - (PL 2.660-A-52 na Câmara).
Lido em 9-12-52 - Publicado no
D.C.N. de 10-12-52 - P ág. 14.448
- 3' col.
Despachado e m 9- 12-52 às Comissões
de Constituição e Justiça e de Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (9-12-52).
P.DL 133-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Aeront.utica e Wolfang Kotenberg (PL
2.647-A-52 na Câmara).
Lido em 10-12-52 - Noturna - Publicado no D .C.N . de 11- 12-52 - Suplemento - Pág . 40 - 2' col.
D.espachado em 10-12-52 às Comissões de Constituição e Justiça e Finanças.
Situação em 15-12-52 : Comissão de
Constituição e Justiça e Finanças.
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça ( 10- 12-52).
PDL 134-52 - Aprova o têrmo dt!
escritura pública de compra e venda feita entre o Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério
da
Agricultura, e Teodoro Kes tring e sua
mulher Rosa Mezzari Kestring
(PL 2 .678-A-52 na Câmara).
Lido em 10-12-52 - noturna - Publicado no D.C.N de 11-12-52 Sup . - Pág . 40 - 2' col.
D espachado em 10- 12-52 às Comissões de Constitui ção e Justi ça, de Agricultura e de Fina nças .
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça (10-12-52).
PDL 135-52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e João M artins - (PL número
2 .685-A-52 na Câmara) .
Lido em 10-12-52 - Noturna - Publicado no D. C .N. de 11- 12-52 Sup. - Pág . 40 - 3' col.
Despachado em 10-12-52 às Comissões de Constituição e Justiça e Finanças .
Situação em 15-12-52: Comissão de
Constituição e Justiça ( 10- 12-52).

ANEXO N.· 4

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS INICIADOS EM
SESSõES LEGISLATIVAS ANTERIORES E QUE TIVERAM
PROSSEGUIMENTO NA SESSÃO ORDINARIA DE 1952
PDL - 69/49 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas que recusou registro ao contrato celebrado entre u
Serviço de Proteção aos !ndios e Dellatorre & Irmão. para venda de pinheiros.
Incluído em
Lido em 6-10-49. Ordem do Dia na sessão de 3-7-52. com
P arecer.es favoráveis: n: 558/ 52. da
Comissão de Ccnstituição e Justiça;
n: 559/ 52. da Comissão de Finanças.
Aprovado. A promulgação.
Decreto Legislutivo n.' 37/52.
Promulgado em 8-7-52. - Publicado
no DCN de 10-7-52.
PDL - 40/ 1950. - Mantém a decisão do Tribunal de Contas que recusou registro ao contrato celebrado entre o Govêrno da União e o Estado de
Minas Gerais. pura realização de trabalho de combate à broca do café naquele Estudo.
Em Ordem do D ia na sessão de 28-3-52. com Pareceres favoráveis: número 226, da Comissão de Constituição e Justiça; n: 227. da Comissão
de Agricultura. Indústria e Comércio;
n: 228. da Comissão de Finanças.
Adiado para 16-4-1952. a requerimen!o do Senador Melo Viana.
Aprovado na sessão de 22-4 ·52. - A
Com. Redação (para promulgaçi!c'.
Redação final aprovada em 7 -5-52
(Parecer nO 381/52) . - A promuigação.
D ec reto Legislativo nO 30/ 52.
Promulgado em 12-5-52 .. -- Public<ldo no DCN de 14-5-52.
PDL - 73/ 51. - Ori ginário c'a Câmara dos Deputados. que mantém l de-

cisão do Tribunal de Contas que recusou o regitro ao contrato c,'lcbracio
entre o Ministério da Aeroni!utica e a
Cia. Morais Rêgo. para a ('unsln:.,Jo
do Pavilhão do Rancho da Lb s~ Acre.1
de Santa Cruz.
Projeto entrado no Sen3do em 21-7-5 1. Em Ordem do Dia Ild sessiío d.:
8-4-52. com Pareceres favoráv~is: número 294. da Comissão de Constituição e Justiça; n." 295. da Comissão
de Finanças. oferecendo substitutivo.
Encerrada a discussão e adiad a a ':0tação por falta de número (sessão de

8-4-52) .
Adiada nos dias 14. 15 e 17 ·4-5?.
Rejeitado o substitutivo. Prcjudlcddo
o projeto.
Aprovado. - A Com. Redlção (sessão de 18-4-52).
Redação final uprovada ~m 12-5-52
(Parecer nO 402/52). - A pr0mlllgação.
Decreto Legislativo nO 82/52.
Promulgado em 16-12-52. - Puuli('ado no DCN de 18-12-52.
PDL - 81/51. - Autoriza o Tr.bunal de Contas a reg ist rar o t~rr.1O de
contrato celebrado entre a D iretori.1 dos
Correios e Telégrafos de BotuCatll e u
firm a Fagllndes & Volpi Ltd.!.
Lido em 1-8-51. - Incluid<.l em Ordem do Dia na sessão de 28-5-52. l<.lm
Pareceres: n" 1.388/ 51. da Comissão
de Constituição e JlIstiça. favorável;
n. o 1. 389-5 L da Comissão de Finanças. favorável: n: 83/52. da Comissão de Constituição e Justiça. reformando o seu primeiro parecer no sentido da rejeição do projeto; n: 450/52.

•

•

da Comissão de Finanças, oferecendo
emenda.
Aprovado com emenda. - À Com.
Redação.
Aprovada a redação fin al em 5-6 -,2.
À Cáma ra .
Decreto Legislativo nO 54/ 52.
Promulgado em 1-10-52 . - Publicad0
no DCN de 3-10-52 , D.a. de 3-10-52.
PLCD 103/5 1. - Originário da Cámara dos D eputados, que mantém a deisão do Tribunal de Contas deneg a tó ria ao registro do têrmo do co ntrato
elebrado entre o Departamento N acional de Portos, Rios e C a nais e a firma M. S. Lino Cia. Ltda.
Em Ordem do Dia na sessão di! 25-3-52, com P areceres favoráveis: número 22 , da Com i são d e Constituição e Justiça; n: 224, da Comissão de
Finanças.
Aprovado em 25-3-52. - À promul.
gação.
Decreto Legislativo nO 21 / 52.
Promulgado em 23-3-52. - Publicado no DCN de 1-4-52; no D.o. de 4-4-52.
PDL - 106/ 51. - Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o têmlO de
ajuste celebrado entre o D epa rtamen to
dos Correios e Telég rafos p a Sccieebde Ca mpos Bruder & Cia. Ltda .
Lido em 28-9-51. - Incluído ('tn Ordem do Dia na sessão de 7 ·7. 52, cO.n
P areceres: n.' 613/ 52, d a Comissão de
Constituição e Justiça, contrário; nú mero 6 14/ 52. da Comissão de Finanças, oferecendo emendas.
Aprovado com emenda em 'l-7 -52.
À Com. Redação.
Redação fin al ap rovadl em 15-7-52.
À Cáma ra.
Decreto Legi lativo nO 61 / 'i2 .
Promulgado em 15-10-52. - PllbHcado no DCN de 18-10-52; no D.a. de
18- 10-52.
PDL - 107/ 51. - Aprov, " Cunvenção nO 98, rela tiva à aplica à:J dos
princ ipios do direito de organizaçã e
de negoci ações coktivas.
Lido em 8-10-51. - Incluido em Ordem do Dia na sessão de 30-7-52, cum
P a receres: n." 1 2/ 52, da Comissão de
Constituição e Ju stiça, pela constituCionalid ade; n. ° 183/ 52, da Comissão
de
Relações
Exteriores
favo rável ;

145 n." 699/ 52, da Comissão de Trabalho
e Pr ovid~ncia Social. favorá elo
Encerrada a discus ão e ad'"da a votação por falta de númer'J
Aprovado na sessão de 31-7·5). - 1\
Com. de Redação.
Redação final aprovada Ctn 20-8-52.
À promulgação.
D ecreto Legi lativo nO '19 /; 2
Promulgado em 27-8-52.
Publicado no DCN de 2'· S ·52; no
D.o. de 2-10-52.
PDL - 109/ 51. - Autoriz.l ;) Tribunal de Contas a registrar o têrmo de
con trato celebrado entre a Diretoria dos
Correios e Telégra fos do E.;tad0 de São
Paulo e a firma Companhid Predia l de
Taubaté.
Lido em 8- 10-51. - Incluído em l) rdem do D:a na sessão de 6·6-52, com
P a rec.e res: n. o 505-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constituCio nalidade; n.o 506/ 52, da Comissão
de Finanças, oferecendo emenda.
Aprovado com emenda.
1\ Com.
de Redação.
Redação fin al aprovada e.r 16-6 ·52.
- À Cãmara.
Dec reto Legi lati vo nO 55/5'1 .
Promulg ado em 7- 10-52. -- Publiraáú
no DCN de 9-10-52; D .a. de 9-10-52.
PDL - 111 / 51. - Aut"r;:a o T ribunal de Contas a determ iml r o reg i tm
de um convênio celebrado entr,~ ;J ÜnldO
Federal e o Município de I I unLl, no
Estado de Minas Gerais.
Lido em 7-11 -51. - ! nc 1níd em Ordem do Dia na sessão {" 28-5-32, Lo m
Parecere: n." '151 /52, da Comissão de
Constituição e Justiça, favori-vel; número 452/52. da Comissão de Finanças, favorável.
Aprovado. - À Com. Red.lçdo.
Aprovada a redação final em 6-6-G2.
- À promulgação.
Decreto Legislativo n. o 32/52.
Promulgado em 1 -6-5? - Publicado
no DCN de 17-6-52.
PDL - 112/ 51. - Autoriz o Tnbunal de Conta a registrar o contraio
entre a Diretoria do Recrulame nt.> do
Exército e Mana Eugb',l figneirpdo
Braga, cancelando, entret:wtn, a prorrog ação, que menciona, CO \l st" nt~ da
respectiva cláusula V.

•

-- 146Lido no Senado em 8-11-5i. com
Pareceres: n." 774, da Comissão de
Constituição e Justiça, contrário, por
inconstitucional: n.' 775, da Comissão
de Fõrças Armadas, favorável; número 776, da Comissão de Finanças,
contrário.
Rejeitado: 5-9-52.
PDL 116/51 - Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o têrmo do contrato celebrado entre a Divisão de Caça
e Pesca do Ministério da Agricultura
e Cícero Bahia Dantas.
Em Ordem do Dja da sessão de 25-3-52 com pareceres favoráveis: nO 217,
da Comissão de Constituição e Justiça;
nO 218, da Comissão de Finanças.
Motivo da recusa do registro: publicação do contrato fora do prazo legal.
Aprovado em 25-3-52. - A promulgação.
Decreto legislativo nO 22-52.
Promlllgado em 28-3-52. - Publicado
no DCN de 1-4-52 e no D.o. de 4-4-

-1952.
PDL 117/ 51 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas denegatória ao
registro do contrato celebrado entre o
Departamento de Administração do Ministério da AÇ]ricultura e a firma J. Pessoa Rodrigues.
Lido em 28-11-51. - Incluído em Ordem do Dia na sessão de 30-6-52, com
pareceres favoráveis: nO 587-52, da Comissão de Constituição e Justiça; nO 588-52, da Comissão de Finanças.
Encerrada a discussão e adiada a votação por falta de número.
Aprovado na sessão de 1-7-52. - A
promulgação.
Decreto legislativo nO 34-52.
Promulgado em 4-7-52. - Publicad)
r.o DCN de 9-7-52 e no D.O. de 10-7-

-1952.
PDL 118/ 51 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas denegatória ao registro do têrmo do contrato celebrado
entre o Ministério da Aeronáutica c Lui~
Harold Drickson para prestação d! serviço técnico.
Lido em 2-12-51. com pareaeres: número 319, de 1952, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável; número 320, de 1952, da Comissão de Finanças, oferecendo emendas.

Em Ordem do Dia na sessão de 25-

-4-52.
Adi ada for falta de número na, sessões de 25 e 29-4-52.
Aprovado com emenda em 30-4 ·')2.
- A Comissão de Redação.
Redação final aprovada em 12 ·55'?
- A Câmara (Parecer 401-52).
PDL 11 9/5 1 - Mantém a dec.são do
Tribunal de Contas denegatória do rpgistro de contrato celebrado a 1i de
dezemb:o de 1950, entre a Divisão de
Aguas, do Ministério da Agricultura e
Gerson Pires de Araujo.
Em Ordem do Dia na sessão de 25-3-52, com pdru:ues favoráveis: núml:ro 219 da Comissão de Constituição e
Justiça: nO 220, da Comissão de Fin:J::lças.
Aprovado em 25-3-52.
A promulgação.
Decreto legislativ0 n Q 23-52.
Promulgado em 28· 3-52.
Publicado no DCN de 1-4-52 e no
D.o. de 4-4-52.
PDL 121 / 51 - Aprova o Tratado de
Paz com o Japão.
Com pareceres fa\'oróv,~ is: nO 2jC), da
Comissão de Constituição e lu<ti, J . nllmero 240, de I ::52, da Comissão de Relações Exteriores.
Incluido em Ordem do Dia de 27-3-52 em virtude da dispensa de int2rstício concedida em 26-3-52. a requeriO1ento do Senador Melo Viana.
Retirado da Ordem do Dia por inicirttiva do Presidente, para audiên~la da
Comissão de Fõrças Armadas.
Parecer favorável nO 335-52, da Com.
fõrças Armadas, lido em 17-4-52 (r('la ..
tor: Senador Ferreira de Souza).
Incluido em Ordem do Dia .'<1 ses'ião
dl! 25-4-52. Adiada por falta de numero.
Aprovado em sessão seGeta em 29-4-52. - A promulgação.
Decreto legisla:ivo n" 29-52.
Promulgado em 5-5-52. - Publicado
no DCN de 13-5-52 e no D.o. de 14-

-5-1952.
PDL 2/52 - Mantém a deo:isãJ co
Tribunal de Contas denegatória "O I't'gistro do têrmo de ajuste celebradO) <.ntre a União Federal - Departam ento
dos Correios e Telégrafos - e a firw.l
Fagundes & Volpi Limitada, para con~-

-- 147trução da sede da agência ).ost<l! e telegráfica de Itapetininga. Estado de São
P aulo.
Lido no S enado em 18-2-5?. Inclu iclo
em Ordem do Dia na sessão de 16·5-52.
com pareceres favoráve is: nO 411 -52. da
C omissão de Constituição e Justiça; número 415/ 52. da Comissão de Finanças.
Aprovado. - A C om. Red aç!ío (pIOmulgação). - (Parecer n" 497-52). Aprovada a redação fina l em 29-5-52.
Dec reto Legislativo n 9 31-52.
Promulgado em 30-5-52. - Publicc.do
no DCN de 3·6-52.
PDL 4/ 52 - Autoriza o Tri hunal de
Contas a registrar o contrato celebrado
entre o Ministério da Eduração c Saúde e o D r. Orestes D iniz. par a exe rc.:r
o cargo de D iretor do Instituto de Leprologia .
Lido em 18-2-52. - Incluido em Ordem do D ia na sessão de ~-7 -S 2 . com
pa rece res: nO 650-52. da Comissão) :k
Constituição e Justiça. favorável. número 621-52. da Comissão ue FimlD:as.
oferecendo emenda.
E nce rrada a discussão e adiad.1 a votação por falta de número.
Aprovado em 16-7-52. - A Comissão de Redação.
Red ação final apr ...wada c:n 1i -7 -51 .
- A Câmara.
Decreto legislativo .1° 64-52.
Promulgado em 30- 10-52. - Pu blicado no D CN de 1-11 -52 e nl D .O. de
18- li -52 .
PDL 5/ 52 - Autoriza o T ribu nal tl.!
C ontas a registra r o contrat;) firmado
Futre o Ministé rio da Educac:;::u e Lélio
La nducci.
Lido no Senado em 18·2-5? - I acluido em Ordem do DIa n.l sessã() de
~7-8-S2. com pareceres: 11' 779. da Comissão de ConstituiCdo e J ust;ç I. .:u!'~
t r~lrio (com voto :o'm separac;) dI) Sena dor Atíl io V ivac~ ua); nO ?!l0. da C omissão de Finança ~. favo rável. CJI11 a
emenda que oferece.
Aprovado com emenda. A Co-missão de Red ação .
Red ação final aprovada Wl 10 -9· 52.
- A Cã mara .
Decreto legislativo nO 79-52. - Promulg ado em 3-12-52.
Publicado no DClv em 4- 12-5!.

PDL 6/ 52 - Autc-r! za o TI' buu::!1 de
C ontas a registrar 0 contrato firmado
entre o Min;stério dJ Educação ;: :1 firma Gutierrez. P all u & Munhoz.
Lido na sessão de 18-2-52. com pareceres: n. o 781. da Comissão de Constituição e Justiça. p~la ap rovaç~o; n ~ml'
ro 7 2. da Comi3são de Finanças. pcb
. .
re)elçao.
Aprovado. - A Com. de Redação
em 5-9-52 .
I"edação fina l aprovada em 18·9·52.
- A promulgação.
Decreto legislativo nO 53-52.
Promulgado em 24 -9-52. - Publicado
no DC de 27-9-52 e no D.a. de 27
de setembro de 1952.

-

PDL 7/ 52 - M antém a decisão do
T dhu' ai de Contas q~e autofl !OIl registro !<;)b rese rva. de despesa r~:il tiva ao
]''-. < m~!]to de Cr$ 35.620 ..10. à lirma
Construtora Irmão Pangela Ltda.
LI 'o ~m 18-2-52.
lncluíd" em OI"
dem do Dia da sessão de 18-9-52. com
pareceres favoráveis: nO 872. da Comissão de Consti tuição e Justiç<l; n" 873. da
C omissão de Finanças.
A Com. de Redação (para promulgação) .
Redação final ap rovada em 2.. 10-52
- A promulgação.
Decreto legislativo nO 56 ·52.
Promulgado em 7-10 .. 52. - Pu blicado
no DCN de 9-1 0-52 c no D.a. de 9 de
outubro de 1952.
PDL 8/52 - Autoriza o Tribunal d~
Contas a reg istra r o contrato celebrado
entre a Diretori a Regional ;:105 C orrei"s
e Telégrafos de Botucatú e a firma Fagundes & Volpi Ltda.
Lido no enado em 20-2 -52. - hcluido em Ordem do D ia JJ3 sessão de
7-7 -52. com pa receres: nO 515-52. da Comissão de Constituição e J(;stiÇ3. contrário; nO 616-52. da Comiss"'o de Finanças ofe recendo eme nda .
Aprovado com emenda. _. À wm.
de Redação.
Redação fi nal a provada em 15-7-52.
- A Câma ra dos Deputados.
PDL 9/ 52 - Autoriza o Tribuna l ~c
Contas a registra r o contra to celebrado
entre o D epartamento N acional de Portos. Rios e C anais e a Construtora Rodoviá ria Ltda.

-- 148Lido em 6-3-52. - Inc1uido em Ordem do Dia na sessão de 1-7-52, com
pareceres: nO 581-52, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitudonalidade, com voto em separado do Senador Joaquim Pires; nO 582-52, da Comissão de Finanças, favorável.

Adiada por falta de número para o
prosseguimento da sessão.
Aprovado na sessão de 2-7-52. - l\.
promulgação.
Decreto legislativo nO 36-52.
Promulgado em 4-7-52. - Publicado
no DCN de 9-7-52 e no D.o. de 10-7 -1952.

ANEXO 2'1.0
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PROJETOS DE LEIS DA CÂMARA ENVIADOS A SANÇÃO
NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952
-

•

-

PLCD : 86-5 1 185-51 2 19-5 1 269-5 1 28 1-5 1 297-51 3 11 -51 323-5 1 331 -51 350-51 359-51 367-5 1 PLCD: 11 -52 18-52 3 l-52 41-52 46-52 58-52 70-52 7 -52 86-52 93-52 106-52 11 3-52 119-52 -

269-50 138-51 195-51 249-51 27 1-51 284-51 306-51 313-51 324-5 I 333-5 1 353-51 360-51 369-51.
2-52 13-52 2 1-52 32-52 42-52 48-52 60-52 7 1-52 l-52 89-52 94-52 10 -52 11 4-52 121-52 -

316-50 155-51 213-51 254-51 272-51 293-51 309-51 316-5 1 329-51 334-51 356-51 362-5 1 -

40-51
181-51
214-51
256-51
280-51
294-5 1
10-51
317-51
330-5 1
340-51
358-51
365-51

6-52 15-52 23-52 33-52 43-52 53-52 63-52 75-52 82-52 90-52 95-52 110-52 11 7-52 123-52 -

10-52
16-52
28-52
39-52
44-52
55-52
68-52
77-52
84-52
92-52
103-52
111 -52
11 8-52
126-52

-

127-52 135-52 150-52 156-52 163-52 167-52 176-52 182-52 187-52 194-52 203-52 2 1 I-52 2 16-52 223-52 228-52 237-52 252-52 260-52 273-52 2 7-52 295-52 302-52 314-52 337-52 353-52 361 -52 368-52 -

Nota : As emendas fi gu ram nos anexos ns. 1 e 2.

129-52 140-52 151 -52 157-52 164-52 168-52 177-52 183-52 -88-52 196-52 204-52 213-52 218-52 224-52 230-5 2242-52 256-52 261 -52 274-52 288-52 298-52 303-52 3 15-52 340-52 354-52 363-52 369-52 -

131 -52 142-52 153-52 161 -52 165-52 170-52 179-52 I 5-52 191-52 198-52 209-52 214-52 219-52 226-52 234-52 247-52 257-52 266-52 275-52 290-52 299-52 307-52 3 18-52 349-52 355-52 365-52 38 1-52 -

134-52
146-52
155-52
162-52
166-52
173-52
18 1-52
1 6-52
192-52
200-52
210-52
15-52
222-52
227-52
236-52
248-52
25 -52
272-52
28 1-52
29 1-52
300-52
311-52
326-52
351 -52
360-52
366-52
392-52

-

ANEXO N.· 6

PROJETOS DE LEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
REJEITADOS PELO SENADO NA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DE 1952
PLCO : - 252/ 49 - 433}49 157/50 - 172/ 50 - 226/ 50 - 286/ 50
- 287/ 50 - 298/ 50 - 318/ 50 331 / 50 - 349/ 50 - 34/ 51 - 39/ 51
- 59/ 51 - 114/ 51 - 135/ 51 229/ 51 - 251 / 51 - 304/ 51 - 322/ 51

N ota -

A s em~Dtas figuram nos antxos nl. 1 r 2.

- 328/ 51 - 348/ 51 - 349/ 51 352/ 51 - 354/ 51 - 3/ 52 - 9/ 52 26/52 - 56/ 52 - 61/ 52 - 65/ 52 72/ 52 - 74/ 52 - 76/ 52 - 83/52 88/ 52 - 97/ 52 - 152/ 52 - 172/ 52.

..

_.

------------------~-------------------

ANEXO N.· 7

PROJETOS DE LEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEVOLVIDOS À CASA DE ORIGEM COM EMENDAS
DO SENADO NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA
DE 1952
PLCD : -- 346/ 49 -- 389/ 49 -24/ 50 -- 26/ 50 -- 69/ 50 -- 94/ 50 -171/ 50 -- 188/ 50 -- 192/ 50 -- 232/ 50
-- 257/ 50 -- 6/ 51 -- 27}51 -- 73} 51
-- 162/ 51 -- 176/ 51 -- 186/ 52 -189/ 51 -- 200/ 51 -- 209/ 51 -- 21 1}51
-- 215/ 51 -- 218/ 51 -- 220/ 5 1 -23 1/ 51 -- 244/ 51 -- 287/ 51 -- 292/ 51
-- 30 1/ 51 -- 305/ 51 -- 318/ 51 -320/ 5 1 -- 322/ 51 -- 336/ 51 .- 342/ 51

No ta -

-- 343/ 51 -- 35 1/ 51 -- 368/ 51 -5/ 52 -- 7/ 52 -- 14/ 52 -- 17/ 52 -25/ 52 -- 29/ 52 -- 34/ 52 -- 37/ 52 -50/52 -- 67} 52 -- 96/ 52 -- 100/ 52 -102/ 52 -- 105/ 52 -- 11 2/ 52 -- 11 6-52
-- 124/ 52 -- 128/ 52 -- 189/ 52 -21 7/ 52 -- 231 / 52 -- 263/ 52 -- 27 1/ 52
-- 289/ 52 -- 29 1/ 52 -- 3 19}52
320/ 52 -- 342/52 -- 367/ 52.

As ementas fi guram nos anexos os. 1 e 2.

•

---------------------------------------------

ANEXO N." 8

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS DE INICIATIVA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVADOS PELO SENADO NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA, DE 1952
PDL: - 69/ 49 - 40/ 50 - 107/ 51
- 111 / 51 - 116/ 51 - 11 7/5 1 119/ 51 - 121 / 51 - 2/ 52 - 6/ 52 -7/52 - 9/ 52 -- li / 52 - 12/ 52 -14/52 - 15/ 52 - 16/ 52 - 17/ 52 -18/ 52 - 19/ 52 - 22/ 52 - 25/ 52 --

,

N ota -

A s ementas figuram nos anexos n5. 1 c 2.

28/ 52
36/ 52
45/ 52
57/ 52
67/52
86/ 52

--

29/ 52 -37/ 52 47/ 52 59/ 52 -69/ 52 -87/ 52 -

30/ 52 39/ 52 48/ 52 63/ 57 72/52 93/ 52.

35/ 52
40/ 52
49/ 52
66/ 52
82/ 52

--

ANEXO N." 9

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS DE INICIATIVA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS REJEITADOS PELO SENA~
DO NA, SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952
PDL: -

11 2/ 51 -

27/52 -

46/ 52 -

71 / 52.

•

N ota -

As e mentas fiSluram nos anexos

DI .

1 e 2.

ANEXO N.· 10

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS DE INICIATIVA
DA CÂMARA DOS DEPUT ADOS DEVOLVIDOS A CASA DE
ORIGEM NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952,
COM EMENDAS DO SENADO
PDL : - 73/ 51 - 81/ 51 - 106/ 51
- 109/ 51 - 11 8/ 51 - 4/ 52 - S/ 52
- 8/ 52 - 13/ 52 - 21/ 52 - 23/ 52

N ota -

As emeotas fi guram nos anexos os . 1 e 2.

-

26/ 52 - 31/ 52 44/ 52 -- 53/ 52 92/ 52 .

34/ 52 5J/ 52 -

38/ 52
62/ 52

ANEXO
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ORÇAMENTO PARA 1953

DAT AS DE RECE BIM ENTO E DEVOLU ÇÃO P ELO SEN. DO

A nexo
1
2 3 4 5 6 7 9 lO 11
12
13
14
15
16
J7
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-

Q

R eceita . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Con s re so N aciona l ............. . . .
Tribunal de C ontas .............. . .
Presidência da Repúbli a ....... . .. .
D epartamento Administra tivo do erviço P úblico . .. . ................. .
Estado Ma ior das Forças Armadas ..
Comissão de Read aptação dos Incapa zes das F orças Armadas ..... .... .
Comissão de Repa rações de Guerra ..
Com issão do Vale do São Francisco ..
Conselho N aciona l de Águas e Energia
Elétrica . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . ... ... .
Conselho Na ional d e Economia ... .
Conselho de Imigração e Colonização
Conselho N acional do Petróleo ... .
Conselho de Segurança Nacional . .. .
Instituto Brasi leiro de Geografia c E statistica .. . . ... .... .. . .... . .... . .. .
Ministério da Aeronáutica ... .. . ... .
Ministério da Agricultura ... .... .. .
Ministéri o da Educação e Sa úde . . . .
Ministério da F azend a ... . .. . . . . . .
Ministério da Guerra ........ . . . . . .
Ministério da Justiça e N egócios Interiores ... .. .. ..... ..... .... ... .. . .
M inistéri oda Marinha . . ....... .. . .
Ministério das R elações Exteriores . ..
Ministério do Trabalho ........... .
Ministério da Viação e O bras Públicas
P oder Judiciário . . .. ... .. .. .. ..... .
Plano S alte ... .. . . . ..... ... ..... . .

Rece bimento

D evolução

30-1 0 152
7- 8-52
7- 8-52
2? · 8-52

2 - 11 -52
19- 11 -52
19. 9-52
-10-52

10- 9-52
22- 8· 52

5- 11 -52
19- 9-52

22- · 52
22- 8-52
25- 9-52

19- 9-52
19- 9-52
17- 11 -52

2222222222-

-52
8-52
8-52
8-52
8-52

7-10-52
22- : O-52
7 - 10-52
7 - 10-52
7- 10-52

22- 8-52
17- 10-52
27- 10-52
30- 10-52
17- 10-52
7. 8-52

7-1 0-52
20-1 1-52
22-11 -52
25- 11 -52
22-11 -52
H - lI -52

20-10-52
22- 8-52
7- 8-52
10- 9-52
23- 10-52
10- 9-52
23-10-52

19· 11 -52
5- 11 -52
3- 11 -52
3- 1l -52
24- 11 -52
3- 11 -52
24- 11 -52

ANEXO NO 12

SENADORES DESIGNADOS PARA ACOMPANHAR NA
CÂMARA O ESTUDO DE EMENDAS DO SENADO
A PROJETOS DAQUELA CASA
Da ta da designação

Senadores

Aloerto Pasqualini · . . . . . . . . . . . . .
· . . .... . . . .. . .
»
»
Alfredo Neves · . . . . . . . . . . . .. . . .

29- 7-52
11 - 11 -52
30- 10-52

Projetos
PLCO
PLCO
PLCO

105-52
297 -5 1
193-52

( An exo 23)

Alvaro Adolfo · · . • • · . . . • • • • ·
»
»
· . · . · . · . · . ·. . . . ·
»
»
·. • • ·. ·.·.· . .. ·
~
»
· . • • · . · . • • ·. . .
»
»
· · . · . . . . · . . . ·. ·
»
»
· · · · · . ·. ·. ·...· .·
»
»
• • · . . . . . · . .. . . · .

»

· . . . . . . . .. . . . . . . .

»
~
. . . . ... . ... ... ...
Anisio ~ o biJl1 ................. _.
Apolônio Sales .... . ... .. . . .. . .
· . . . . . . . . . . .. . . .
»

· . . . . . . . .. . .. .. .
· . . . . . . . . .. .. . . .
·.... .. .. ...... .
· . . .. . . . . . . . . . . .

·... . .... ...... .
Ardio Vivi1cqua · . . . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . .. . . . .. .
· . . . . .. . . . . . . . . .
:>
»
· . . . . . . . . . . . . .. .
~

CHios Lindenbcrg .... ........ . .

· . . . . . . .. .. . ..

•

»
»

·.. . ... . .. . ...
· . . . . .. . . . . .. .

389-49
21-52
73-51
25-52
53-52
44 -52
193-52

4- 6-52
15- 7-52
3 1- 7-52
16- 9-52
31- 10- 52
23- 11-52
24 -11-52

PLCO
POL
PLCO
PLCO
POL
POL
PLCO

24- 1I-52
25-11 -52
21- 7-52
2- 7-52
2- 4-52
7- 7-52
11 - 7-52
I- lO-52
30-10-52

(Anex os 25 e 34)
PIlL
34-52
POL
62-52
PLCO
3 18-5 1
PLCO 3 1-8-5 1
PLCO
8-51
PLCO
H-52
PLCO
7-52
PLCO
9 -52
PLCO
193-52

20-11 -52

(Anexo 24)
PLCO
193-52

29- 9-52
24- 11 -52
15- 12-52
31 - 3-52
12- 5-52
2 1-10-52
27-\0-52
31-10·52

(Anexo 13)
PLCO
189-52
PLCO
18 -50
PLCO
119-52
PLCO
116-52
PLCO
263-52
PLCO
27-5 1
PLCO
73-51
POL
13-52
PLCO
231-52
PLCO
193-52

11 -11 -52
17- 11 -52

(Anexo 22)
PLCO
336-51
PLCO
193-52

28- 11 -52
31- i-52

-

157 _ .

C e ar V crgueiro ............... .
l>

l>

. • . . • • • • . . • • . • • .

Cicero de Vasconce los
;)

. . ..... . .

· . . . . .. . .
· . . . .. . . .
·. . . . .. . .

12- 5-52
24- 7-52
3- 10-52
3-10-52

(Anexo 2)
POL
118-51
POL
26-52
PLCO
140-52
PLCO
193-52

31 - 10-52
31 - 10-52

(An exo 4)
PLCO
162-51
PLCO
193-52
(Anexo 5)

· . . . . . . ..
· . . . . . . ..

»

»

10- 11 -52
13- 11 -52

POL
PLCO

55-52
193-52

(Anexo 9)
Clodomir Cardo o ... .. .... . .. . .
Oomin2os Velasco ...... . . . .... .
Durva l Cruz . . ... ... . .. .. ..... .

»
»

»

»
»

»
»

:I>

· . .. . . . . . . . . . . . . . . .
·.. .. . .. . . . . . . . . . ..
· . . . . . . . .. . . . . . . . . .
· . . . . ... . . . . . . . . . . .

10- 7-52
16- 6-52
10- 7-52
17- 7-52
17- 9-52
19- 9-52
24- 11 -52

PLCO
POL
PLCO
POL
PLCO
POL
PLCO

· .. . . . . . . . . . .
· . . . . . .. . .. . .
· . . . .. . .. . ...
· . . . . . . .. . ...
· . . . . . . .. . . . .
· . . . . .. . . . . . .
· . . . . . . .. . . ..
· . ... . . . . . .. .
·. ... . . ... . . .
·... . . . . . . . . .

29- 9-52
7- 5-52
- 9-52
29- 9-52
2 1- 10-52
29- 10-52
19-11-52
26- 11-52
26-11 -52
26-11 -52

PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO

Ezechias da Rocha
F erreira de Souza

100-52
109-51
192-50
4-52
220-50
23-52
193-52
( Anexo 19 )
94-50
I 6-51
17-52
102-52
29-52
176-5 1
244-52
19-52
2 9-52
193-52

(Anexo 1)
:I>

Fra n

ISCO

»
»
G<lllotti

l>

,.

· . . . . . . .. . . . .
.. ... . . . . . . .. .
. •• • • •• •• • • •• •

.

Gomes de Oliveira · . . . . . . . . . . .
Ivo d 'Aqu ino ... . .... .. ....... .
João Vila bôa . . . ... . .... . .... .
»
»
· . . . . . . . . . .. . . . .
Juli o Leit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
l>
. • . •. . • • •• . • • ••• • •• • •
La ndulfo Alves ... ... . . . ... . .. . .
Luis Tinoco .. . .. .. .. .. ........ .
,.
»
....................
Magalhães Bara ta ... .. . . ... . . . . .
Mario Mota . . .. . . . ... . .. .. ... .
M a ti as Olimpio ......... . . . .... .

.

.

';)

l>

• • • •• • •• • . • •• •. ••

.

· ... . .. . .. . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . ..
· . . . . . . . . . . . . . . ..
· . . . . . .. . . . . . . . ..
· .. . . . .. . .. .. . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . ..

13- 12-52
10- 11 -52
25- 11 -52
9- 9-52
2 - 5-52
2 - 3-52
27- 5-52
29- 4-52
2 - 3-52
25- 11-52
1 - 6-52
13-12-52
29- 4-52
9- 9-52
2 - 3-52
29- 4-52
4- 6-52
3- 10-52
10- 10-52
10-10-52
2 1- 10-52
10-10-52

PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO
PLCO

P' CD
FLCO

JLCC
PLCO
PLCO

67-52
2 17-52
2 7-51
26-50
209-51
33 -52
67-52
200-51
235-51
14-52
24-50
69-50
36 -51
2 18-5 1
346-51
292-5 1
50-52
124-52
257-52
232-52
43-5 1
193-52

-- 158 -

Onofre Gomes ................ .
Othoo Mader .. ..... . .... . . .... .
»

:.

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

Plinio Pompeu .. . .............. .
· . . . . . . . . . . . . . .. . .
»
· . .. . . . . . . . . . . . . . .
»
· . .. . . .. . ... . . . .
»
Pinto Aleixo
»
~

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

Prisco dos Santos . ....... ..... .
Rui Carneiro .... ..... .. . ...... .
Silvio Curvo ...... . .... . ...... .
»

»

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

Vitorino Freire .... .. .......... .
•

»

»

Walter Franco
:.

»

»
»

· . . . . . . . . . . .. . . . .
·.. . . . . . .. . . . . . . .
· . . . . . .. . . . . . . . . .
· . . .. . . . . . . .. . . . .

22-10-52
2- 7-52
15-12-52
29-10-52
31-10-52
lO-li -52
24-11 -52

(Anexo 26)
PLCO
171 -50
PLCD
301-52
PLCD
320-52
PLCD
271-52
PLCD
128-52
PLCD
5-52
PLCD
193-52

19- 9-52
lO-li-52

(Anexo 18)
POL
38-52
PLCD
193-52

10-11-52
9- 5-52
19- 6-52
1- 7-52
19-11 -52

(Anexo 20)
PLCO
189-51
PLCD
231 -51
PLCO
37-52
PLCD
6-51
PLCD
193-52

20-11-52

(Anexo 21)
PLCD
193-52

29- 4-52
10- 9-52
19- 9-52

(Anexo 16)
PLCD
178-51
PDL
5-52
PDL
31-52

•

ANEXO N.· 13

EMENDAS DO SENADO A PROJETOS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS APRECIADAS PELA CASA DE ORIGEM
COMO CÂMARA INICIADORA
Apre>-

Projeto

Apro-

Ementa

T otal

vadas

R ejeitadas

vadas
em
p artI'

PRO) ETOS DE LE IS

PLC D

•

•

•

37/ 4

Dispõe sõbre a r es p'o nsabilid ade dos diretores
d e bancos e casas ba nca n as ........ . ..... .
78/ 49 - Auto riza o P ocer Ex ecutivo a abri r, pelo M inistério da Fazenda, o
crédito esoecia l de .. .
Cr$ 15.500,00 para para pagamento de pensão a M a ria de Bas tos
M edei ros Chagas ....
171 / 50 - Autoriza o P oder Executi vo a rea liza r es tudos definiti vos sõbre a
loca lização da nova capita l d a República ....
176/ 50 - Consed e pen ão especia l de Cr$ 432 ,00 mensa Is a H elena P ereira
Muni z, VI uva de N estor Muni z d e M edeiors
Filho , ex-g ua rd a
ivi l.
classe G, do Quadro
Permanente do Min is téno d a Justiça e Negócios Interiores ...... .
192/ 50 - Modifi ca o sa lário-familia .... .. . .. ... . .. .
240/ 50 - Concede pensão es pecia l de Cr$ 2.300,00 a
Ad ela ide Evaristo da
Silva, mãe ce José Raimundo d a Silva . ex tranumerário di arista da

1I

9

1

1

•

1

1

4

2

2

2

1

1

2

-.

._0

Estrada de Ferro Centrai do Rio Grande do
Norte ....
Estence a Companhia
Paulista de Estrada de
Ferro os favores concedidos pelo art.
li.
item 20. do Decreto-lei
nO 300. de 24-2-32. a
importação do material
que especifica ...... .
Autoriza a abertura do
crédito cspecial de ...
Cr$ 269.041.60 ao Pocer Judiciário (Tribunal de Justiça do Distrito Federal). para pagamento de dispensa de
vencimentos do Ministro
Antônio
Pereira
Braga .............. .
Assegura ao ocupantc
de cargo de carátcr
permanentc e de provImento em comissão o
direito de continuar a
perccber o vencimcnto
do mesmo cargo .....
Dispõe sôbre o Plano
de Valorização EconOllllca da Amazônia,
cria a Superintendência
da sua execução e dá
outras providências ..
Decla ra de utilidade públicil a Associação (:os
Servido~cs Públicos dc
Sergipe .. . ... ...
Considera ferroviários.
paról os efeitos das leis
do trabalho e previdência social. os emprcgados das estradas de ferro c dá outras providências ............ .
Abre ao Poder Judiciâno - Tribunal Regianóll Eleitoral do P arólná
o crédito especial de
Cr$ 5-1.060.00. para pagamento de despesas de
pessoal ............. .
Dispõe sôbre a contatagem de tempo de serviço prestaco a União
pelos servidores do Conselho Técnico de Ecoo

329/ 50 -

358/ 50 -

27 / 51 -

73/ 51 -

77 / 51

•••••

•

o

178 ' 51

200 / 51

220/ 51 -

160 -

•••

o

I

I

I

1

2

2

1

I

I

I

I

••••

I

I

I

I

I

-

-- 161 oomla e Finança s do
M ini stério da F aze nd a.
23 1/ 51 - D á oova redação a dispositivos do D ec retolei n" 5.989. de 11 - 11
d e 43 . que n· gu' ô as
a tivid ades dos despacha ntes a duanei ros e
se us aj udantes ...... .
2 5/ 5 1 - C oncede isenção de im pôs to de importação e
taxas aduaneiras para
ma teria l importado pela
S a nta C asa de Misericoreia de M aceió. E. tado de Al agoas .... .
255 ' 51 - Autoriza a abe rtura. pelo Ministé rio da Justiç a
e N egócios Inter:ores,
do crédito suplementa r
de Cr 3.000.00000 a
verb que especifica ..
265 / 51
Restabe lece a Delegacia
Regiona l do Traba lh o
no Estado de ão P au lo
292/ 51 - Autoriza o Poder Ext'utivo a abrir ao Poder Judiciário (Tribunal Regional do Trabalho da I ' Regi ão) o
crédito especia l de ...
Cr$ 305.734.40. para
pagamento de despesas
relativas ao exercI CIO
de 1951 . .... . .. . ... .
31 / 51
Autoriza o P der Executivo a ab rir. pelo M inistério da Fazenda. o
crédito espe ial de ...
Cr$ 6 .000.000.0. destinado a co nstrução do
edi fi cio para a D elegacia Fisca l do Tesouro
N acional e demais repartiçõe
federais on
Estado de São P au lo.
36/ 51 - Autoriza () P oder Executivo a abrir. pelo Mi nistério da A gricu ltura ,
o créd ito e p ia i de ..
Cr$ 300.000.00 como
a uxili o à Associ ação
Rura l de Cruz Alta.
Estado (:0 Ri o Grande
do Sul ....... .. .... .
33 / 51 - Autoriza o P ode r Executivo a abrir. a o P o•

I

I

1

1

I

1

•

1

1

1

I

I

1

I

I

2

2

,
•,

•

•
I

342/ 51 -

368/ 51

/ / 52 -

25/ 52 29/ 52 -

50/ 52

67/ 52 -

-162 der JudiciáriO (Tribunal Federal de Recursos) o crédito especial
de Cr$ 717.904,20. para pagamento de despesas rel ativas ao exercício de 1951 ....... .
Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério da Fazenda. o
crédito especial de ...
Cr$ 4.500.00 destinado
a ocorrer ao excesso de
despes,'s v~~ificaao no
exercício de 1951, com
fôrça-moiluminação,
triz e gás na Alfândega de Sergipe e na Delegacia Fiscal do Maranha- o . . . . . . . . . . . . . .
Exclui o municípIO de
Belém. no Estado do
Pará. do art. 19 da
Lei nO 121. de 22 de
outubro de 1947 .....
Autoriza o Pocer Executivo a abrir o crédito especíal de Cr$ ...
2 . 000.000,00. pelo Ministério da Agricultura.
omo auxilio ao Estado do Rio Grande do
Sul. e destinac:o ao barateamento d<:'~ inseticidas de combate às
pragas da lavoura e
fornecimento de sementes. gratuitamente. ao
pequeno agricultor '"
Cria o Instituto Brasileiro do Café e dá outras providências ....
Concede pensão especia l a vluva e filhos
menores do ex-investigador Luciano Maciel.
Abre ao Poder Judiciáno (Justiça do Trabalho) o crédito e~pecial
de Cr$ 325.000.00. para
pagamento de despesas
efetuadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região ..
Dispõe sõbre o provimento c:e cargos da
carreira de escrivão de

I

I

I

1

I

I

2

1

1

31

15

16

I

1

J

1

-

105/ 52 -

124/ 52 -

193/ 52

163-

policia,
do
Quadro
P erm anente do Ministério d a Justiça e N egócios In teriores . ....
Autoriza o P oder Executivo a abrir, pelo Mi nistério do Traba lho,
Indústria e Comércoi,
o crédito especial de . .
Cr$ 1.969 .000,00, para ate nd er a de pesas
com a C onferên ia dos
Estados d a
Amé ri ca
membros ôa Organização Interna ion a l do
Traba lho .... . ...... .
Autoriza o Poder Executivo a ab rir, ao Poder judiciário, Súperior
Tribunal Milita r, o créCito suplementar de ..
Cr$ 106 .900,00, em refôrço de dotação do
Orçamento de 1952 e
especial de Cr$ ..... .
317.44 ,60, para pagamento de despesas relativas a'o s exerC1ClOS
de 1949, 1950 c 1951.
Orçamento para 1953 :
Receit.l . . ......... .
Congresso
acionaI ..
Presidência d a República . .. ........ . . .
C omissão do Vale do
S ão Fra ncisco .....
Ministério d a Aeronáuti ca ... ......... .. .. .
Ministéri o d a Agricul tu ra .............. .
Ministéri o d a Educação
Ministério da Fazenda .
M inisté ri o da Guerra . .
Ministéri o ca Justiça.
Ministé rio da M a rinh a.
Ministéri o da
Relações Exteri'o res ....
Ministério do Traba lh o
Ministéri o d a Viação.
Poder Judi iário .... .
Plano Salte ... . . ... .
D epa rtamento Administrativo do Serviço
Público ... . . .. ... . .

1

I

2

2

2

2

29
12

29

I

1

5

2

49

33

15

I

192
450
14
3

91

94
74
5

4

114

3
2
5

234
17
39

1.173
217/ 52 -

Ampli a o progra ma de
P r i m e i r a U rgência,

1

366
9
3
96
3
1

4

3

1

15
I

3

833

312

7

10

-

1
1

62
10
24

165

3

5

7

2

-164 constante (:os arts. 21
e 22 da Lei n" 302. de

13-7-1948 .......... ..
231 / 52 -

271 / 52 •

319/ 52 -

367/ 52

Autoriza a abertura. ao
Congresso N a c io n a I
(Senado Federa l ) dos
créditos especial de . .
Cr$ 45.210.40, para pagamento de gratificação
e salário-familia e suplementa r de Cr$ ....
117.059.30, como refõrço
da verba I - Pessoa l
do Anexo referente
ao Congresso Nacional,
do Orçamento de 1952.
Retifica a Lei n' 1.847 .
cc 6 de dezembro de
1951, que estima a Rece i ta e fixa a D espesa
d a União pa ra o exercicio de 1952 ....... .
Altera
o
D ecreto- lei
n" 4.655,
3-9-42.
que dispõe sõbre o Impõsto do sêlo ....... .
Dispõe sõbre 'o perações
de câmbio e dá outras
providências ..... . .. .

1

I

2

2

6

5

I

8

1

7

9

8

I

I

1

I

I

I

I

ce

PROJETOS DE DECRETOS
LEGISLATIVOS

PDL

3D/ 50 -

28/ 51 -

31 / 51 -

40/ 51 -

Autoriza o Tr ibu na l de
Contas a registra r o
contrato celebrado entre
o Ministério da Viação
e Obras Públicas e a
firma Imobiliária e Dis tribuidora de Materiais
da União Limitada ...
Aprov a o têrmo de
acõrdo celebrado ent re
o Ministé rio da Educação e Saúde e o Estado de Santa Catarina.
Autoriza o Tri bua nl de
Contas a registra r o
contrato celebra(:o entre
a D elegac ia do Patrimõnio da U nião, em
Maceió e Anselmo Bote lho ............... .
Aprova a decisão do
Tribunal de Contas que
rec usou reg istro ao têrmo d e ajuste celebrado

~"~-----------------,

-

165 -

entre o Ministé ri o da
A eronáuti a e a Prefeitura M unici pal de São
Fra ncisco. para melh oramento do ae roporto
de
F ra ncisco. no
Estad di! M inas Gera lS . . . . . . . . . . . . . . . . .
46/ 51 - Autoriza o Tribuna l de
Contas a registrar o
tê rm de contrato celebrado entre a Un ião
e a firm a H a rd. Rand
& Co. . ......... .. . .
49/ 51 - Autoriza o Tri bunal de
Contas a registrar o
térmo de "côdo firmaco entre o Ministério
da Agri ultura e o Estado do Paraná ..... .
I/ 51 - Aprova o têrmo de contrato celebrado entre :1
Diretoria Regional dos
C orreios e T elégrafos
de Botucatú e a firm a
F ag und es .& Yo lpi Limitada ... .... ...... .
109/ 5 1 - Aprova o têrmo de contra to ce lebrado entre a
Direto ria dos Correios
e T elég rilfos do Estado
de São Paulo (' a firma Companhia Predial
de Taubaté .... .. ... .
5/ 52 - Auto riza o Tribuna l de
Contas a re gistrar o
co ntrato elebrad entre
o M inistério da Educação e Zé li a La nduc i.
p a r a cesempen ha r a
fun ção de téc ni co especia lizado em ilustrações
e artes gráficas ..... .
21 / 52 - Apro a o contrato celebrado entre a Divisão
de Obras do Departamento de Adm inistração do Ministério da
Edu cação e S a úde e a
firm a Construtora M a ntiqueira S. A. . ... .. .
2 / 52 - Autoriza o Tribua nl de
Contas a Regi strar o
contrato celebrado entre o Ministério da Fazenda e a C ompa nhi a
Cosmopolita de Pa pel.

-

I

I

I

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

-

•

-- 166 -

26/ 52 -

,

31 / 52 -

38/ 52 -

44 / 52 -

Indústria e Comércio,
para gosar dos favores
do Decreto-lei nO 300.
de 24-2-38, que regula
- ce
'
.
a concessao
Isençao
e redução de direitos
aduaneiros __ , , , , , , , , _
Aprova o térmo aditivo
ao contrato celebrado
entre o Ministério da
Aeronáutica e A r o n
Kuppermann "'" _, , ,
Autoriza o Tribunal cc
Contas a registrar o
acôrdo firmado em 27-1
de 1950 entre o Ministério da Educação e
Saúde e o Estado do
Rio de Janeiro. para
intensificação de assistência psiquiátrica no
referido Estado """
Aprova , o contrato celebrac!o entre a 2' Região Militar e Antôn io
Furlan & Cia, LIda, , ,
Aprova o contrato ccbrado entre a Diretoria
Geral dos Correios e
Telégrafos e a Sociedade Brasileira de Máquinas e Motores Limitada " " " " " " " , _

1

I

-

I

1

-

1

1

1

1

I

1

-

-

RESUMO
Total de
Tota l de
Emendas
Emendas
Emendas

projetos emend ados " __, , , , . ' , , , . , , , , , , , , _
emendas" " " "" " " _, , , . , , , , , , , , , , , . ' ,
aprovadas " " " " " " " " " " " ' . ' " " , ,
apr'o vadas parcialment.:"",' _ , _ , , , . , , , , , ,
rejeitadas _"" "" " " " " " " """ _, , . ,

-

52
1,294
923
30
341

ANEXO N ." 1-1

PROJETOS DE LEIS DO SENADO INIeTADOS NA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DE 1952
P. LS. F. 4-52 - Regula il profissão
de o rretores LI
eguros.
A presentado pelo S en. Attil io VivacqUilo
Lido na ~ ssão de 2-4-52 . - Pu bli cado no D. C. N. de 3-4-52 Página 2.66 2" col o
Remetido à C omi ào til: C ons titu ição
li' Justiça
rr. :2 -4- 52.
P.L . S .F . 5-52 - Altera o a rt. 75
do Código de P rC' esso Civil e d á outras
proviof' ncias .
Apresenta do pelo S en. Attili o ViVélCcq ua.
Lido na se ·s:;c de 4-4-52. - Publiado no LJ . C . N. de 5-'1 -52 Pági na 2.74
4' ccl.
Remetido à COlJl l. · ~dC) de C onstitUi ção
e ju ~ tiçr, em 4-4-::2.
P. L. S. F. 6-52 - Cria a C omi são
Construtora d a Ferrovia R io N eg roC <::i . e dá o utras pro idências.
Apresentado pelo Seno Moza rt Lago.
Sessão de 16-4-52. - Pu blicado no
D. C. . de 17.-4-52 - P ág. 2. 92Q I' col.
Em 27-6-52 .; lido o pa recer nO 6 10-52.
da Comis ão de C onstituição
Justi ça.
pela cons tituciona lidade do projeto.
Ap ro ada a con titucionalidade em
7-7-52. Volta à Ordem do Di a pilra
pre iação do mérito .
L

P.L . S .F. 7-5? Concede a posentadoria aos magi trados com os vencimentos corre pond ente aos d a c1ase imedi a tame nte superior. se contar
60 a nos de idade .
Apresentado pelo Sen. Kerginald o
C a valca nti.

Lido na se são de 23-4-52.
Pu blicad no D. C.N. de 24-4-52 - Págin il 3. 170 I' col.
Remetido à Comis ão de Constituição
e Justi ça em 23-4-52 .
P.L . S.F . -52 - E tende aos a pose ntados pela compu lsória da idad e
ante da Lei nO 488 d e J5- J 1-48. as
\'a ntagen
e direitos concedido pelo
a rt. 24 e seu §§ e 45 da referid a Lei.
Emenda destacad a do P.L . C . 247-51.
Aprese nta do pel S en. Ono fr Gomes.
Lido na sessão d e 28-'1 -52. Publicado no D. C. N. d e 29-4-52 - Piigi na 3.279 2' colo
A Co missão de C onstituição e Justiça. em 2 -4-52 .
Em 15-9-52 é lido o p a recer nú4-52 (reI. : Aloysio C a rva lh o)
mero
pela o nstitu iona lidade.
Incluido na Ordem do D ia da sessão
de 25-9-52. pil ra di cus ão pre liminar.
ConSiderad o constituciona l. A
omissão de Finanças.
P. L . S . F . 9-52 Autoriza a Fe deraçã N acional dos Odant laqistas a
institui r Caixa em beneficio dos profissionais nela insc ritos.
Apre entado pe!o Sen. Moz a rt Laçlo
na ses. ão de 29-4-52. Publicado
no D. C . N. de 30-'1-52 - P ág . 3.33 I
- 1° col.
A C omi são de Constitu ição e Ju~
tiça. em 29-'1 -52.
Parece r da C om issão de Co n titui ção
c Justiça. pela constitu ciona lidade.
Incluído na Ordem do Dia da se ão
de 21 -8-52.
Encerrada a discussão prelimin a r. o
projeto voltou à Comissão de Justiça
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para se pronunciar sõbre emenda do
Senador Ivo d·Aquino.
P. L. S. F. 10-52 ConsidE'ra cxtinta a Câmara de Reajustamento Econõmico. criada pelo Decreto n· 23.931,
de 9-3-34, e dá outras providências.
Apresentado pelo Sen. Luiz Tinoco.
Sessâo de 29-4-52. - Publicado no
D. e. N. de 30-4-52 - Pág. 3.332 3' col.
A Comissâo de Constituição e J ustiça, em 29-4-52.
P . L. S. F. 11-52 - Revalid n LI dotação de Cr$ 400 .000.00 concedida à
Prelazia de Bom Jesus do Gurgein. Estado do Piaui, pela Lei n" 1.2'19. de
I" de dezembro de 1950.
Lido em 5-5-52. Publicado no
D.e.N. de 6-5-52.
A Comissão de Constitu;ção e Justiça em 5-5-52.

•

P. L. S. F. 12-52 Institui a
assistência aos pequenos agricultores de
gêneros e plantas alimenticias.
Apresentado pelo Sr. Olavo Oliveira .
Sessão de 20-5-52. - Publicado no
D. C. N. de 21-5-52 - Pág. 4.110 1." col.
A Com. de Const. e Justiça, em 20
de maio de 1952 .
Em 20-6-52 é lido o parecer numero 567-52. da Com. de Const. e
Justiça, pela constitucionalidade.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 26-6-52. Aprovada a constitucionalidade. As Com . de Agricultur3 e F inanças.
P. L . S. F. 13-52. - Dispõe sõbre
a defesa do açucar inferior definida no
Decreto-lei n .o 1.83 1. de 4 de dezembro
de 1939.
Apresentado pelo Sen. Ismar de
Góes.
Sessão de 21-5-52. - Publi cndo no
D. C. N. de 22-5-52 - Pág. 4.2102." col.
A Com. de Const. e Justiça , em 21
de maio de 1952.
Em 29-7-52 é lido o parecer numero
709-52, da Com. de Const. e Justiça.
pela constitucionalidade.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 5-8-52. Aprovada a constitucionalidade. A Comissão de Agricultura.

Em 20-10-52 é lido o parecE'r numero
1.123-52, da Com. de Agricultura. favorável.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 24-10-52 para L" discussão .
Aprovado. Volta à Ordem do Dia
para 2." discussão.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 10-11-52 para 2." discussão. A
Com. de Redaçâo.
Redação final aprovada em 2-1-11-52
(extr.). AC. Dep.

P. L. S. F.

14-52 Regula o
estudo, o orçamento e a construção dos
açudes em cooperação da União COI11 o,
Estados. municipios ou particulares, e
dá outras providências.
Apresentado pelo Sen. Olavo Oliveira.
Sessão de 29-5-52. - Publicado no
D. C. N. de 30-5-52 . - Pág. 1 .597
- 3." col.
A Com. de Const. e Justiça . 1'111 29
de maio de 1952.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 19-6-52. com parecer : n." 541-52.
da Com. de Const . e J u tiça, opinando
pela constitucionalidade e oferecendo
emenda.
Aprovada a constitucionalidade. As
Com. de Viação e Obras Publicas c
de Finanças .
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 13-10-52. para I." discussão, com
parece res : n." 1.015-52 da Com . de
Viação, favorável ao projeto e a
emenda n." 1.016-52, dn Com. de Finanças. favorável ao projeto.
Retirado da Ordem do D ia e novamente remetido à Com. de Finanças a
fim de se pronunciar sõbre a emenda.
Parecer n. O I. 311-52. da C om. de
Finanças , pela aprovação do projeto e
da emenda. Lido em 5-12-52.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 8-12-52. Aprovado om emenda. A
Com. de Redação (para à 2." discu 'isão) .
Aprovado em 2." discussão em 10 de
dezel11bro de 1952. A Câmara.
P . L . S. F. 15 - 52 - Modi fi ca o
Decreto-lei n." 9.760. de 5 de setembro
de 1916, que dispõe sõbre os bens imóveis da União e dá outras providncias.
Apresentado pelo Sen. João Villasbõas.
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Sessão de 4-6- 52 . Publi ado no
D. C. N. de 5 - 6-52 . P ág. .j .7 O
2." col.
A Com . de Con tituição e Just iça cm
'1 - 6-52.
P . L.
. F. 16- 52 - Cr ia na ci dad de Montes Claro em M í na Ge rai s. uma escola destinada ao en mo
técnico, agricola e industrial d cfl anças de amparadas de ambos os .exo .
Aprcsentado em 4-6-52 pelo enado r
M ello Vi a nn a.
Rem .o à Com. de C o nstituição e
Ju tiça n a m ma data.
Parecer n. O 691 - 52 , da C om. d C ontituição e Justiça, de 16-7-52, pela co n titucional idad e (relator: S en . C amilo
Mércio ), lido em 1 -7- 52 .
D iscussão preliminar em 29- 7- 52.
considerado co nstitucional.
R em.· à ' Com . de Ed ucação e Cultura, Agri ul tura e d e Finança na mesma data.
Em 11 -12 -52 é aprova do requ rimento
de urgênci a, formulad o pelo
enador
M ello Vi anna .
l.a di cus ão em 15-1 2- 52. ão lidos
os parece res favorávei das C omis õe
de Educação e de Agr i ultura , sob n .
1 .434 e I. '1 33, respectivamente. Pelo
S enador Ferreira de Sousa (r lator
Finança) é dado parecer o ai, contrár io ao projeto.
Submetido a votos, é rejeitado o projeto.
P. L. S . F. 17- 52 - D ispõe sõ b r
desapropriações por util idade pública.
Apre entado pelo Senador Gom e de
O liveira .
P ublicado no
S essão de 5-6-52. D. C. N. de ó- 6-52 - P ág. ~ . 91
1.a colu na.
C om. de C on tituição e Jus tiça.
em 5 - 6- 52.
P . L . S . F. 1 -52 - Prorroga por
tr s a nos, a partir de 23 de sete mbro
de 1952, o prazo concedido pel
Lei
n. O 2, de 19 de abril de 1949 à F e deração das Bandeirantes do Brasil, para
construção de sua sedc.
Aprese ntado pelo S enad or Attilio
V ivacq ua.
Lido em 6-6-52. Publicado no
D. C. N. de 7-6-52 - p ág. 1 .96
2." coluna.

A C o missão de Justiça em 6- 6-5 2.
Em 15 - 9-52 é lido o p a recer nú mero
3-52, da C om. de Con tituição e
Justiç a ( reI., Clodom ir Cardo o ), pela
co nstitu cionalidade.
JncJuido na Ordem do D ia da es ão
de 22 - 9-52 , para d iscu ão preli minar .
Considerado con titucional. O projeto vai à Com. de Finanças em 22-9-52.
In cl uido na Ord em do D ia da ses ão
de 17-10- 52 com pare cer n.O 1.069, da
Com. de F inanças, fav o ráve l, nos térmos d a emenda da C o m . dc C o n tituição
e Justiça.
Aprovado em I." d iscus ão om a
emenda. A Com . de R edação.
Parece r n,O 1.17 da C om. de R eda ção o ferecendo redação para 2.a discu são, lido em 29-10-52.
In cl uido na Ordem do D ia da sessão
d e 10-11-52, para 2." disc u ão.
Aprovad o . A Cámara dos D eputados .
P. L. S. F. 19-52 - Alte ra o C ó digo Eleitoral Lci n." 1. 164, de 2-1
dc junho 11' 1950.
Apr ese ntad o p elo Scn. João V ilabõas.
Sessão de 6-6-52. Pu blicado no
D. C. N. dc 7- 6-52. - pág. -1 .970
4." col una.
A C om . Justiça em 6- 6-52.
Em 19- -52 é lido o pa rece r numero
759-52 da C om. de C onst. e Justiça,
pela constitu cio nalid a de.
In cluído na Ordem do D ia da se ão
de 27 - 8-52, para discu ão p reliminar.
Ad iada para 9- 9- 52 a requerimento do
S enador Attil io Viva cq ua.
Ence rrada a d i cus ão preliminar.
Voltou à C om. de C onstituição e J us tiça em virtude de dua~ emendas aprese ntadas m 9-9 - 52.
P . L . S . F. 20-52 - Altera a Lei
n ." 1.530, de 26 - 12 - 51
(Co nsoli dação da s Lris do Trabalh o)
- ( R etificação do Projeto de L ei d
enado n." 9-4 9).
Ap resenta do com o Pa re er númcro
536-52. da Com issão de Consti tu ição e
Justiça, à vista do ofício 9-543 . da
Federação das Indústrias cno Estado
de S ão P a ulo.
Em 11-6-51 é lido o parece r da
Com issão d e Constituição e Just iça.
D iscussão preliminar em 20-6 - 52 .
Aprovada a constitucionalidade. A Co-
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missão de Trabalho e Previdência Sodai.
Incluido em Ordem do Dia na sessão
de 30-7-52 (La discussão). Ad iada a
votação por falta de número.
Aprovado em 1." discussão em 31
de julho de 1952.
Aprovado em 2. a discussão em 5 de
agôsto de 1952. À Com. de Redaç ão.
Em 11-8-52 é lida a redação final.
Aprovada a redação final na sessão
de 20-8-52.
À Cãmara dos Deputados.
Em 31-10-52 é lido o oficio núm ~ro
2.002, de 27-10-52. da Cãmara dos
Deputados, comunicando a rejeição do
projeto.

P. L. S. F. 2-52

Estabelece
indenização para casos de aproslOnamento injusto,
Apresentado pelo Senador Mozart
Lago.
Publicado no D. C. N. de 14-6-52 .
À Comissão de Constituição e Justiça em J3-ó-52.
P.L.S.F. 22-52 - Os Sub-Tenentes e Sub-Oficiais das Fôrças Armadas.
amparados pelas Leis ns. 288, de 8-61948. 616. de 2-2-49 ou 1.156 de 12-71950. quando transferidos para a reserva remunerada ou reformados. serão promovidos ao pôsto de l o Tenente.
com os vencimentos integrais desde que
tenham mais de 25 anos de efetivo serviço computado~ na forma estabelecida
no Estatuto dos Militare .
Apresentado pelo Senador Kerginaldo
Cavai anti.
Publicado no D. C. N. de 19-6-52
- Pág. 5.481 - 3' col .
Em 10-7-52 é lid o o parecer nO 6651952, da Comissão de Constituição e
Justiça. pela constitucionalidade.
Aprovada a ronstitucionalidade em
15-7-52. Às Comissões de Fõrças Armadas e Finanças.
P . L. S . F. 23-52 - Dispõe sôbre a
validade dos atuais titulas leitorais. para
as eleições que se realizarem no ano
de 1952 e suas suplemntares. embora
com os espaços esgotados para a rubrica do Presidente da Mesa receptora.
a qu al poderá ser aposta em qualquer
lugar.
Apresentado pelo Senador Othon

Made r
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170Publicado no D. C. N. de 19-6-52 Pág. 5.485 3' coluna.
À Comissão de Constituição e Justiça em 18-6-52.
P . L. S. F. 24-52 - Altera a redação
do art. 10 do Regulamento do Instituto
RIO Branco.
Apresentado pelo Sen<ldor Mozart
Lago.
Publicado no D. C. N de 21-6-52 Pág. 5.618 - 2' coluna.
Em 22-7-52 é lido o parecer número 698, de 1952 (re la tal' Aloysio de
Carvalho), ;,leia constit l!cionalidade do
projet.:> f' oícrecendo substitutivo.
Encerradu a discussão e adiada <l votação por falta de número na sessão
de 23-7-52.
Adi,lda ;'! vot,lç;ío po~ blt<l de número nas sessões de 24, 25 e 28-7-52.
Aprovada a constitucionalidade em
29-7-52. À Comissão de Relilções Exteriores.
Incluido em Ordem do Dia nos tê 1'mos do art. 90. letra a. do Regulamento I nterno, a requerimento do S enador Mozart Lago. tcndo parecer sob
n" 698-52. da Comis$ão dI' Constituição
e Justiça. com .!>ubstitlltivo.
Parecer oral à, Comi~são de Relações Extc!·iores. ri oferido nil sessão
extraordinária ,otllrr,a de 11-12-52 pelo
Senador Novais Filho.
Encerrada a di~cussiiu depois de falarem os Senadores I3l'rnardes Filho.
Kerginaldo Cavalc J nti e Mozart Lago.
o projeto \ oltou às Comi~sões em virtude d.. emenda.
P. L. S. F. 25-52 - Institui o Congresso dils Mães do Mundo.
Apresentudo pelo Senador Alencastro
Guimarães.
Publicado no D. C. N. de 21-6-52
- Pág. 5.621 - 4' coluna.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 21-10-52, com parece r n: 1.056-52.
da Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade.
ConSiderado constitucional. Às Comissões de Relações Exteriores. Educação e Cu:rlll'i.1 e Finauças.
P. L. S. F. 26-52 - Estabelece processo especial para os crimes cometidos por funcionários policais.
Apresentado pelo Senador M oza rt
Lago.

P ublica do no D . C . N . d e 24-6-52 P ág . 5.685 2' colun a .
À Comissão d e C onstitui ção e Justiça em 23-6-52.
P.L.S.F. 27-52 M od ifica o a rtigo 1°, letra H, § 4", nO IV d a Lei
nO 1.474, de 26 d novembro d e 1951.
A presentado p lo
enado r Othon
ãder.
Pu blicacl) no D. e.N . de 24-6-52
- Pág. 5.685 -- 4' coluna .
Incluido na Ordem do Dia d a ses. ão de 25-9-5:! (dispensil d e interstici o
ncedida na . rSSdO de 25-9-52, a requerimento do -r Jlador Otlton M ã der ) .
com parece r n' 932-S2, d o C o missão
dt Con tituio;JlJ l' Ju ~ tiç<.!, pela constit .. ciona lidade .
C onsiderad;, cons itudonal . À C omis. 50 d c' F ina m:Js .
P. L. S. F . 2 -52 - R evoga di spositivo da Lei n Q 1.5 4, d e 1952, ôbre
a nomeaç'ío de pessca l pa ra os Instituto~ e C a ix as de Aposentado ri a e
f' en ões .
A pre ent<ldo pelo Senado r Moza rt
Lago .
Lido em 3-7-57.. Publicado no
D.C.N. d e -l ·7-52 - P ág . 6. 219
'I' coluna.
P a rece r na 10-52, da C omissão d e
) ustiça , peln constitucionalidade (Relato r : S enador João Vi lasbô as).
Incluido e m Omdem do D ia da sessão de 5-9-52 para discussão preli minar.
Considerado constituciona l. À
C om. de Tra ba lho e Prev . S oc ial.
P . L. . F. - A seg ura a mpla cap aid ade civil à mulher casad a ~ voga nd o
qu aisquer re triçôes lega is em ra zão do
sexo ou do matrimônio.
Lid o no expediente de 24-7-52 e p ublicado no D. e .N . de 25-7-52
P ági na 7 .1 51 - 2' coluna .
( A presentado pelo S enador M ozar t
Lago) .
R emetido à Com issão de C onstituição
e Justiça em 24-7-52 .
P.L . S.F. 30 ·52 M odifica o a rtigo 880 do Código) de Preces o Civi l.
Ap rese ntado pelo Senado r F erreira
de S ousa.
Lido em 24 7-5, . Publicad o no
D . N . de 25-7 ·5:! __ P á g . 7. 152 2' coluna.
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171 Enviado à C omissão d e C onstituição
e Justiç a em 24-7-52 .
P a recer n° 752-52 (relator Sena dor
João Vilasbôas) , pela constituciona li dade . Lido em 18-8-52 .
Incluido em O rdl'Ul do D ia na sesão d e 22-8-52. En ce rrada a discu ssão
e ad iada a votação por falta de nume ro.
Adi ad a a votação (75-8-52) em v irtud e do leva ntament0 da s são por
motivo do falecim ento do Govern dor
A ga menon Mag il !hã('~ .
Consid erado cC t:s tltuc iona l em 26- 1952. À C omissi:io de Justiç a pa ra
a precia r o méri ~o.
P . L . S. F. 3 1-52 - M odifica os m tig os 129, 131, 254 , 256 e 257 do C ódi go d e P rocesso C iv il .
Apresenta do p elo S enador F . d e
SO\lsa.
Lid o em 24-7-52. P ublicado no
D.e.N. de 25-7-52 Pág. 7. 152
- 2' coluna .
Inclu ido em Ordem do Di a dil sessilo
de 8-9-52, com pa rece r nO 822-52. d ,
C o missão de C onstitui ção e Justiça . pela
cons titucio na lidade .
Co nsid erado con titu cion, 1. A l.1illêria v o ltoll à Comissão de JustiÇ,1 para
a ap reciação do mérito.
P I LI S . F. 32 - 52 - Revoga o artigo
27 do D ec reto- lei n .· 3.365, de 2 1 de
junh o de 1941.
Apresenta do pelo Sena dor F errei ra d
Sou za .
Lido em 4-8-52. P ubli cado no
D. C . N . de 5- 8- 52 - P ág. 7.656 1. a coluna .
À C o missão de C onstituição e J u tiça
em 4- 8- 52.
P . L . S. F . 33 - 52 Facilita o
regi tro e o funciona me nto de asso ciaçõ es ci v is .
Apresen ta do pelo Senador M ozart
La go .
Lido em 4- 8- 52. P ublicado no
D .C.N. em 5-8-52 - P ág . 7. 656
2.a coluna.
In cl uido na Ordem do D ia da sessão
de 15- 9- 52 com parecer n. O 845- 52, d a
C omissão de C o nstit uição e Justiça , pela
constituci o na li dad e .
E ncer rada a disc ussão e adiad a a vo ta ção por falta d e número.
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P. L . S . F. 3-1-52 Regula a
ação para cobrança d e honorá rios medicos, restabel ece ndo a regra do artigo
178, § 6.", IX, do Códi go Civil.
Apresentado pelo Senador F erreira de
Souza.
Lido em 4-8-52 . Publicado no
D . C.N . em 5-8-52 - P ág. 7.656
3." co luna .
A Comissão de Constituição c Justiçil
em 1-8-52 .
P. L. S . F. 35-52 - Modifica o
a rtigo 3.° da Lei n ." 842, de 4 de outubro de 1949.
Apresentado pelo Senador Flávio Gui marães.
( Intensificação do intercâmbio cultural luso-brasileiro ).
Lido em 26-8-52 . Publicado no
D. C. N. de 27 - 8-52 - Pág. 8.595 4. u coluna.
R emetido à Comissão d e C onstit uição
e Justiça na mesma data.
Parecer n.O 931, da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalid ade, lido em 19-9-52. R elator: Senador Ruy C a rneiro.
Ad iada a discussão em 8-10-52 em
virtude do levantamento da sessão po r
falta de número para o se u prosseguimento.
Considerado constitu cional em 9 d e
outubro de 1952. - A s Comissões de
Educação e de Finanças.
P. L. S. F. 36-52 Modifica o
artigo 140 do Código do Processo Civil.
Apresentado pelo Senador Ferreira d ~
Souza.
Lido em 27 - 8-52 . Publicado n o
D. C. N. de 28-8-52. - P ág . 8 .653
- 2.· coluna.
A Comissão de Constit uiç ão e J us tiça em 27-8-52.
P . L. S. F . 37-52 - Modifica os
artigos 378. 379, 381. 842, XVII do
Código de Processo Civil.
Apresentado pclo Senador Fcrreira dc
Souza.
L ido cm 27- 8-52. Pu blicado no
D. C. N. de 28-8-52 - Pág. 8 .653
- 3, ' coluna.

A Comissão dc Constituição c J ustiça em 27- 8-52.
P . L. S. F . 38-52 - Modifica o
artigo 8." da Lei n,o 1.505, de 19 de
de dezcmbro dc 1951.
Apresentado pelo Senador Fcrreira de
Souza - (Nomcação de advogado para
desembargador) .
Publicado no
Lido cm 2-9 -52. D. C. N. de 3-9 - 52 - Pág . 8.953
-l." coluna .
A Comissão de Constituição c J llStlça em 2- 9- 52.
P . L. S. F. 39-52 Autoriza , I
desapropriação c a compra dc automóveis c _Jxis.
Apresentado pelo Senador Mozart
Lago.
Lido em 2-9 - 52. Pu blicado no
D. C. N. de 3- 9-52 - P ág. 8.934
I." coluna.
A Comissão de Constituição c Ju s'iça em 2- 9-52.
P. L. S. F. 40-52 Autori za
() pagamcnto das divida fiscais em
atraso, mediante condições que estabcIeee.
Apresentado pelo Senador Mozart
Lago.
Lido em 8- 9-52 Publicado no
D. C. N. de 9-9 -52 - Pág. 9.222
3." coluna.
A Comissão dc Constituição c J us tiça em 8-9-52.
P . L. S. F. 41-52 - Dispõe sõbre
o adicional de insalubridadc para trabalhadores marítimos.
Apresentado pelo Senador Ati lio V ivilcqua.
Publicado no
Lido em 8- 9-52. D. N. C. de 9-9-52 - Pág. 9 .224 -I.a coluna.
A Comissão de Constituição c J ustiça em 8- 9-52.
Dlspõ~ sõbre ,I
P.L . S.F. 42 -52
construção, na Capital Feder"!' jo P illácio d,\ jw:tiça .
Apresentado pe!o Sl' n<ldor Joaquim
Pir s.
Publicado no D.C.:". de i7-9-52 Pág. 9 . 613
-l U rol,lI1a.
i COI :'; ~ ,5 0 dc C J"~ 'I'uiç jo C Jus ti., ., em 16-9-52.

P.L .S.F . 43-52 Estendc a o fi ciais reformados do Exército os di s-
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pos itivo ~

do Decreto-lei n° 103, de 23
de dezembro de J937 .
Apresentado pelo Senador Alencastro Guima rães .
Pllblic.~c1() no
Lido cnl 29-9-52.
Pág. J0 .14 6
D .C .N. de 30-9-52
- 2' coluna.
A Comissão de Constituiçã0 e Justi ça em 29-9-52 .

d e dezembro de 195 t . (Julg amento das
ações rescisórias).
Apresentado pelo Senado r Ferreira
de Souza.
Lido em 24- 10-52.
Publicado 110
D .C .N . de 25- 10-52 - Pág. 11 .80 1
- 2' colun a .
A C omissão de C onstituição e J ustiça em 24-10-52 .

P . L. S. F. 44-52 - A ltera disposi ti vos do Dec rcto-lei nO 3.689, de 3 dc
outubro de 1941 (Código de Processo
P enal ) .
ApreEclltado p("!r:; Senador Mozart
Lan o .
Publicado no
Lido em 1-10-52.
P ág . 10 . 301
D.C.N. de 2- 10-52
- 3' colun a .
A C )IJlissão de Constituição e Justiça
em 2- 10-52.

Dispõe sôbre
P . L . S. F . 49-52 processo e julgamento dos recursos de
cmba rgos e revistas .
Apresentado pelo S enado r F e rreira
de Souza.
Lido i1 ;:' expediente em 24 -10-52 . -Publicado no D. C. N. de 25- 10-52 Pág . 11 -80 1 - 4' coluna .
A C om issão de C onstitui ção e Ju stiça em 24- 10-52.

P . L. S . F

45-52 -- h a toriza a criaç:b, no Ministério do "!\'õba lh o, Indústri c C OIllI', cio, do D epa rtamento da
Mulh er.
Apresentado pelo Senador Moza rt
Lago.
Publicado no
Lide ('111 3-10-52.
P ág. 10.427
D. C . N . de 4- 10-52
- l ' coluna.
A C omissão de Constituição e Ju sti ça em 3- 10-52.
P. L. S . F. 46-52 - Autoriza a ereção de um monumento que perpetue a
memóri a do M arechal H erme R odrigu es da Fonseca.
Aprese ntado pelo Senador Joaquim
Pires .
Lido em 15- 10-52.
Publicad o no
D. C. N . de 16-10-52 - P ág . 11. 08 1
2' colu na.
A Comissão de C onsti tuição e Justiça em 15- 10-52.
P. L. S. F. 47-52 - Institui a cadeira de Vitivinicultura na Escola de
Agronomia e Veterinária , da Uni ve rsidade do Rio Gra nde do Sul.
Apresentado pelo Senador Alfredo
Simch.
Publicado no
Lido em 16-10-52 .
P ág. ll.1 99
D.C.N. de 17-10-52
- 2' coluna.
A C omissão de C onstituição e Justiça em 17- 10-52.
P . L. S . F. 48-52 - Modifica os a rti((os 30, lI , 4°, parág ra fo único, 5°
§§ 4°, 5° e 6° da Lei nO 1. 505, de J9

P. L. S . F. 50-52 -

Cria, no D istrito
Federal, Juízos Correcionais, para processamento imediato das contravençõe
e <:a~I S::lS cíveis qu e enum era.
Apresentildo pelo Seaad or Mozar t
Lago.
Lido em 26- 11 -52 .
Publicado no
D .C.N. cie 27- 11 -52 _ . Pág. 13.838
- 3' cclu na.
À Crr ,issão de ('rmst'tui ção e J usuça en: :Z6-1 l-52.
P . L . S.F. 51 -52 - C oncede aos o ficiais da M a rinha Merca nte do Brasil
vantagens por serviços de guerra .
Fublicado no
Lido em 2-! 2· 52.
D . C . N. de 3-12-52 - P ág . 14 . 103
- l ' coluna.
Apresentado I) ~ c, Senador Mozart
La.-o
•• .
À< C omissões de C O!"J>titulção e Justi ça, Fôrças Arm adas, Vi ação e Obras
Públicas e de Finanças em 3-12-952.
P . L.S .F. 52-52 Autoriza o
Poder Executivo a emitir, pelo Ministé rio da Viação e Obras Públicas D epa rta mento dos Correios e T elégrafos - duas séries de sêlos pos ta is, de
taxilS comuns, v~ri avei~, sôbre motivos
de navegação marítima e fluvi a l.
Apnesentado pelo S enador
Aloysio
de C a rvalho em 13-12-52.
Publicado no D . C . N . de 14-12-52
- P ág. 14.747 2' coluna .
As C omissões de Constitu ição e Justiça. Viação e O bras Pú bli cas e de
Finall as em 13- j 7-??,
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ANEXO No" 15

PROJETOS DE LEIS DO SENADO INI CIADOS EM SESSõES
LEGISLATIVAS ANTERIORES E QUE TIVERAM PROSSE~
GUIMENTO NA SESSÃO ORDINARIA DE 1952
P. L. S. F. 25-47 Regula a ilç50
popular instituida pelo a rt . 141 , § 38,
tlil Constituição Federal.
Apresentado pelo Senador Ferreira
de Souza em 22-9-47.
Lido em 1-10-47.
Reme tido à Com issão de C onstituição
e Justiça em 2-10-17.
Em 30-5-51 é lido parece r n" 345-51.
da Comissão de C onstituição c Jus tiça (relator: Sr. A'oysio de Carva lho). pela constitucionalid ade e oferecendo eme nd as.
Aprovada LI (,ollsri tucion alidade em
7·ó-:-l .
I::,iuido ('111 Ord em do Dia na sessão r.e 17.-6-'i7.. AplW/ildo requerimento
do Senador Aloysio de C arvalho, solicltar.do lf l>e, ;,pés ;: \'Nação das emenda3, () projeta fÍ)~5 e \..:Jt<:tlo em g lobo.
l!. aprovacld a subem('nda à emenda
nO 1. ficando I rl'j'lctlcadLl. São igualmente aprov,ldas ,1~ etr,endas de ns. 2
a 15 . Fazem J~, ' I," 'ac50 de votos os
Senadores M ello Vianna, Aloysio de
Carvalho e Apolonio S ales. O proj.e to
vai à Comissão de Redação para re digir o vencido para a 2. ' discussão .
Encerrada a 2" discussão em 31-8IC}) 1. (' projeto volta à C omissão com
3 elllen0as do Senador Ferreira de
Souza .
Em .31 · 7 -52 é lido () f,arecer nO 7121952. da Comissão C:t Cc,nstituição e
J usti.;a, 'C'ntrário à elH, 'lda n Y 1, considerando prejudicad:l a de n" 2 e
cfcrecl'11dr subemenda à de r.~ 3.
Incluído em Orde m do Dia na sessão
el e 8-8-52. Aprovado o projeto co m a
emenda n° 3 c respe ctiva subemenda.
À Comissão de Red ação. Redaç ão final

"pro\ ada em 9-9· 52.
Deputados.

À

Câmma dos

P . L. S . F. 13·-:18 - Regula o ap roveitamento do militar em (ilrgo público
(ap rovad o em 1'I discussão el11 14 -5-5 1) .
Projeto aprese ntado em 12-4-48. Em Ordel11 cio Dia na sessão de 7-4-52,
COI11 pareceres (de 2' discussão): nú mero 886, de 1951, da Comissão de
Constituição c Justi ça, pela constitucionalidade das emendas aprese ntadas
<.'111 Plenário; na 887. de 1951. da Comissão de Fôrças Arm adas. hIVorávcl
às emendas ns. 1, 2, 3 (com restrição).
5. 8 (com modificação) e fi subemenda
n" 3, contrário üs de ns. 4, 6. 7. e
oferecendo substitutivo (com voto ('m
st:parado do Senador Sy1vio Curvo) ;
n" 288, de 1952, da Comissão de Constituição e Justiç a, pel" inadmissibilidade do substitutivo da Comissão de Fôrças Armadas: na 289. de 1952, da Comissão de Finanças. declarando não
haver matéria que justifique o seu novo
pronunciamento.
N a sessão de 1-:1--:1-52 (vot. em 2'
discussão). ao anunciar a matéria. o
Sr. Presid('nte declara que a Mesa. tomando conhecimento do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. deixa
de submeter à apreciação do plenário
o substituti\'o do Senador Onofre Gomes. adotado pela Comissão de Fôrças
Armadas. por ter sido o mesmo aprl?s~ntado após o encerramento da discll~são do pr0j~tc.
O Senador loão Vilasbôas requer e
obtém, na forma do art. 116, § l u, do
Rt'gimento , a abertura de discussão especial.
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!:'a lnln os S ena dores Ono fre Gomes,
Ferrei ra de So uza, I vo d 'Aquino e AIf redo N eves.
f>elo Sen;1dC'r F errei ra d e
o uz a é
kVélnta la c.ll(" ~ l ão de ordem no sentido
de não ser s ubmetid a à discu são a
1IlY'menda 1. eme nd a n Q 3, o ferecida
pera nte a C o missão de J u tiça p elo Senado r C a rl os
aboia , uma vez que a
mesmJ não fõr;; apresentada por a qu ela
Com i são .
Jnd e~e rida pela M esa , à vista do que
óispõem os arts, 11 6, § I · , e 50, §§ 1°
e 2 0 do Reg im en to, r co rreu o se u auto r para o p lená rio, ve ri ficando-se então fa lta de núm ero. D,e .N. de
15-4-52.
Em 15-4-5 2 é aprova da a d ec isão da
M esa no toca nte à ques tão d e ordem
do -enador F erreira de Souza.
D epois de fa la r o Senado r João Vi lasboas é levantada n se são por fa lta
D. e. N. de
de núm ero no reci nto .
16-4-52,
Em 17- 4-52 (cont. da disc , especial) fa la m os Senadores M ello Vi anna ,
Onofre G om s e 1smar de Gois .
Inici a da a votaçío das emen d as, é
a p' ovada a de n ' ! depois de fa la r
o Sen. dor Onofre G m e~ .
E rejeitada a eu;~nd'1 nO 2, depois
de fa la rem os Sr~. Onofre Gomes e
João Vil asboas ,
É retirada a emenda d e nO 3 p elo
se u a utor, S enado r João Vilasboas (r que rim ento nO 121 -52 ), fic a ndo prejuci ica':;a c; subemeoda ,I S nador C a rlos
S a boid .
Fica prej udi cado o , eque rim ento do
Senador J5m" r el e G o:s (n" 122-5 2 ) ~ o
li c itandu á e ta que para ('xpre sões d a
emend ei 11" • em virtud e da retiraria

ua

H1 e~OI<l.

l cr>rov,Hh a ('J1tPJ\ua n ' 'l , depois de
fal3r2/.1 os Srs. M o:ar t Lar• o (' Onofre
Gomes.
F azl'JU dc( lél r:lçi'io de 'a to os S ena ·
dor s Isma r dI' Gois ,e Vi to rino F reir_.
S ão rej eitadas as eme nd as d e os . 5,
6 e 7 e a prova da a de n. o 8 .
O S enador I ~nlLlr d
Gois requer
des tilq ll e de l'..:pr r:~~õ( 5 do a rt . 3° do
proj eto ( requerimento nO 123-52) .
F a la m, para enca minha r a votação do
req uerim ento, os
enad ores Isma r de
G ois, M o zart Lago, M e lo Vianna c
On(',f rp G omes .
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Pi ca a di ad a a votação pelo términó
dn sessão. - D . e.N . de 18-4-52.
Em I -4-52 é rejeitado o desta que
reque rido p elo S enado r Ismar d e Gois.
OI' do res:
Em seg uid a é aprovado o proje to
com as modifi cações co nsta ntes d as
cmend a ace itas . A C omi s ão de R edação .
Aprovada a redação fin a l em 9-5-52 .
li. Câma ra.
P. L. S. F. 30-48 - Define os crim es
co ntra o Estado e a Ordem Politica e
S ucial.
SUDsti : utivo d u C âma rrl rI' ebid o no
c:. enado com o oficio n Q 1.463, d e 8-81952, sob o nO 1.4SI -F -49.
Lido em 13-8-52.
T omou O nO PLCD-206-52 .
Re me tido à C omi são d e Constitu iç5n (' Justiça em 9-9- 52.
D i~tribuido <:lO S enil dor I vo d 'Aquino
em 16-9-5 2.
Parecer da C om issão d e C o ns tituição
e Tus ti ça. ob nO 1.41 9, lido na es ão
eY- tr<:lord in á ri a d e I - i?-52.
In cluido na Ordem Ou Di a d a sessão
de 15- 12-52, em virtude d ,! d is pen'sa de
ic ter.;líc;() oncedid a U Il 13- 12-52, a requerimento do Senildo r Ivo d' Aquin o .
Aprovad as em 15- 12-52 as a lterações
class ifi cad as p e la C om;ssão de Constituição e Jus ti ça sob o ns. I, 2, 3,
'I , 7, 9, lO, l I, 12, 13, 14, 16 e 17, no
substit utivo da Câm a ra. A Comissão
de Reda ção.
P a rece r n· 1 .44 1, de 1952 , da Comiss50 de Redação, o ferecend o red ação
fina l, lido em 15- 12-52 (es ão ex trardin á ria no turn a). Submetido imedi atamente a di scussão c votação, em virtude de requerimento d e di spensa d e
pub li caçã o fo rmulad o pelo Senad or
Al oysio d e C a rva lh o. Aprovado .
Projeto reme tido à s<:I nção co m a
Mensagem nO 435, d e 20- 12-52 .
Lei n" 1, 802, de 5- 1-53 - Publi a da
110 0.0. de 7- 1-53,
Vetada p a rcia lmente.
P . L. S . F . 34 -49 Dispõe sõbre o
co ncurso de provas para o in g resso na
magi tra tura vita lí cia.
Apresentado p 2JO Senador Arthm
Sa ntos em 26-7-49 .
Lido na mesma da ta . Publi ca do no
D.e.N. de 27-7-49.
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Em 12-10-49 é lido o parecer número 1.213-49 da Comissão de Constituição e Justiça (Relator: Senador
Arthur Santos) pela constitucionalidade do projeto, ao qual óferece substitutivo.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 18-10-49, para discussão preliminar.
Aprovado o parecer. O substitutivo entrará oportunilmente em l' discussão.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 27-10-49 em 1.' discussão. Encerrada a discussão e L1diadil <! votação.
Adiada a votação por falta de número em 28-10-49.
Aprovado o substitutivo na sessão
de 31-10-49.
Aguard a interstício para 2' discussão.
Aprovado em 2' discussão em 4-111949.
A Comissão d~ Redação.
Rt>dé:ção final ;lprovada em 11-111949.
A Câmara dos Deputados.
EIIl 1-7-52 é aprovada na Cãmara
dos Deputados a redação final das
"111': nd a:, daquela CiJSil ao projeto do
Senado (Tolllou .. 11 o nU 1. 093-B-49) .
Remetido ao Senado em ...... , sob
o n" 1. 093-8-49, com o ofício nO ....
Lido no Senado na sessão de 24-7-52.
D .C.N. de 25-7-52.
Tomou o n' 170-52.
Remetido à Comissão de Constituição
e Justiça.
Em 1- 10-52 é lido o parecer núm~ro 1.00.. -52 , da Comissão de Consti tuição e JUStiÇd (R~1. Sen. João Vilasboa~), favorável às emendas da Cãmara dos Deputados.
Tr:ch:iuo lia Ordc ·n de Dia da sessão
ele 9-10-52.
Àprovado. .\ Con; i ~~ãCl de Redação.
Red êl ção final apro\';::d<J em 29-10-52 .
A S anção.
Sancionado 1'1 :1 [1 .. 11 -)2 . Lei nO 1.727
- - D .O. de 12-11 -52.
P . L.S . F. 7-50 - Estende às dívidas, de qualquer natureza, contraidas
pelos criadorcs e recriadores de gado
bovino antes de 5- 1-48, as disposições
da Lei n' 1.002 . de 24 - 12-49. (Re~ultante da emenda destacada do Projeto de Lei da Câmara nO 431. de 1949).
Apresentado pelo Senador Joaquim
Pires em 7-3-51, em pareceres: n.o 476,
de 1951. da Com ;ssão de Agricultura.
Indústria e Comércio, oferecendo subs-

titutivo; nO 477, de 1951, da Comissilo
de Finanças, propondo a audiência do
Conselho Nacional de Economia .
Incluído em Ordem do Dia em virtude de requerimento do Senador Jo ~
quim Pires, aprovildo em sessii o dc 224-52) .
Em 23-4-52 são des ign ados relatores
das Comissões de Finança~ e Justiça
os Senadores Ferreira de Souza e Attilio Vivacqua, que solicitam o prazo regimental para emitirem parecer vcrbal.
Esgotado o t~ mpo regimental da sessã:>,
fica adiada a discussão para o diil seguinte.
Em 25-4-52 é encerrada a discussão,
depois de falarem os Senadores Attilio
Vivacqua e Ferreira de Souza , que se
pronunciam favoràvelmente ao projeto, que V'clta às Comi~sões el11 vir tude de el11enda.
P.L.S.F. lO-50 - Dispõe sôbre a
ilposentadoria do pessoal auxili a r da
Delegacia do Tesouro Brasileiro no Ex terior.
Projeto iniciado em 29-3-50, com pa rc:cer nO 309, da COl11i s~ão de Constituição e Justiça, pela con~titucionali 
d,d ...
Considerado constitucio"il i cm 22-41952. A Comissão de Finanças.
Incluído em Ordem do Dia na sessão de 11-7-52, com parecer n' 645-52,
da Comissão de Finanças, contrário.
Rejeitado.
P. L. S. F. 16-50 - Dispõe sôbre
a contribuição ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado pelos
servidores não inscritos por limite de
idade.
Apresentado pelo Senador Jo aquim
Pires em 19-4-50 . Incluido el11 Ordem
do Dia na sessão de 1-7-52, com pareceres: n." 198-51, da Comissão de Constituição e Justiça , pela cons titucionalidade: n." 374-51. da Comissão dc Trabalho e Previdência Social. favorável;
n. O 375-51. da Comissão de Finanças.
contrário: n.O 576-52, da C omissão de
Trabalho e Previdência Social, pela
aprovação da emenda de plenário; n."
577 -52, da Comissão de Finanças, fa vorável à mesma emenda.
Adiada por falta de núm ero para
prosseguimento da sessão .
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-·177 Ap rovado em I.a di cussão com emen . da. na sessão de 2- 7- 52 . Â Com issão
pa ra redigir o encido para 2." di us ão.
Incluido em Ordem do Dia na ses ã
de 29 - 7- 52, com parecer n.O 693 - 52.
da Comi ão de R edação de Leis, oL recendo a redação do venc:do em primeira dis ussão.
Encerrada a 2.fi discus ão em 29 d ~
julho de 1952. O projeto voltoJ às
Comissõe de Constituição Ju tiça, Traba lho e Previdência ocial e de F ina"1 ças, com emenda do Senador Mazar t
Lago.
P . L . S. F . 2 1-50 - Dispõe sõbre
a con cessão de beneficios aos delega dos regionais do M inistério do Trabalho, Indústr ia e Comércio, que, durante
o período de guerra, servira m em zonas disc riminadas como perigosas na
conformidade de prescrições militares
então vige nte .
Apresentado
m sessão I gislativa
anterior ( 17- 5- 50) pelo Senador Vitorino Freire e mai 4 1 enhores enadores.
T omou o n.O 21, de 1950 .
Considerado constitucional em 10 de
ju lho de 1950.
Comis ' õe~ que pronuncia ra m parece res:
Co missão de Constituição e J usti a
Relator Lú cio Cor rêa. n." 67 - 50 de 3
de julho de 1950 pe'a con titu ionalidade: publicação em 6-7-50. Comissão
de Fina n as. Ad a lberto Ri be iro, n 9 9 10
de 1950 de 29-7-50 volta à Comissã
Comis ão de
de Justiça em 1-9-50 J ustlça Rela tor A ti lio V ivaqua. n. o 1i O
de 1951 em 22- 1-5 I favoráv_1. publicação em 25 de janei ro de 1951
Comissão de Finanças Relater M atids
Olimpio n. " 146-52 em 14-8-51 - Audi ência do MTIC P ublica ão em
20-2-52 - Comissão de F inanças Rela tor Al berto Pa qua lini - n: 147-52
em 2-10-5 1 Contr. Pu blicação
em 20-2-52.
Em 0-1 0-50 o enador Kerginaldo
Ca val can ti r quereu urgência ( requeri mento n.O 230) . Em 6- 11-50, d poi'
de fala r o Senador João V illa bõas, o
requ erim nto de urgência e rejeitado
por 30 x 9 votos.
1. n discu ão em 4- 3- 52. Aprovado.
Rejei tada a eme nd a.

Em Ordem do D ia para a sessão de
27- 3-52 para 2. a dis cussão .
Ence rrada a 2. n discussão o proje to
voltou às Comis ões, em virt ud e de
emenda. 27- 3-52.
P. L . S. F. 23-50 - Atualiza a
ontribuição mensal dos Min istros do
Supre mo Tribu nal F ederal pa ra montepio civil c as pensões a os se us herdei ros e dá outras providências.
Apresen tado em 22-5 - 50 pelo Sena do r Arthur Santos.
Remetido à Comissão de Constitu ição
e Justiça em 22-5-50.
Parecer da Comissão de Justiça sob
n." 636 - 50, pela constitu cio na lidade (de
autoria do S ~ n a d o r Evandro Vi a nna)
lido em 27-6-50 .
D i cussão prelim inar em 3- 7-50 (considerado constitu cio nal o projeto). Remetido na mes ma data à Comissão de
Financas .
P arecer da Comissão de F inanças,
ob n.O 60-5 I, de autoria do Senador
Isma r de Gói , pela aprovação do a rtigo I.", de se u parág rafo ún ico e do
a rt. 2.° d projeto e pela rejeição dos
de ma is dipo itivo e das emendas ns.
I a 5, a pre en tadas pera nte a própria
Comi são.
Lido em 1 -9-51.
P rojeto in lui do na O rdem do Dia
da ses ão de 28- 9- 5 1 pa ra I." disc ussão.
E n errada a I.a disc ussão na mesma
data, o proje to voltou à Comis ões
em v irtude de emend a n." 6, do enado r Joaquim Pires.
P a rece re proferidos em seguida ao
encerramento da disc ussão .
P areceres: - Comis ão Constit uição
e JustiçaRela to r Joa quim P ires n." 1.227 -51 da ta lO-l O- 5 1 Pron .
Cont rá rio às emend as - Leit, 20- 12 -P ubli ação em 21-12. - Com issão de
F inanças - Rela tor I sma r de Gói n.O
1.228 -51 em 29-11-51 Pron .
favorável à emend a n." 6 - Leit. 20 -1 2
- P ublicação em 2 1- 12.
P rojeto incl uido na Ordem do D ia
da e são de 24 -1-51 para votação.
Adiada para 21-2-52, a requ erim ento
do Senador Matia O limpio (n.o 21-52 ) ,
Em 2 1-2-52 é adiada a votação em
vi rtud e de término de tempo da sessão .
Em 2 - 2-52 adiada nova mente por
falta de núm ero.

-178 Em 7-3-52, depois de encaminhamento ce votação dos Senadores Mozart
Lago e Kerginaldo Cavalcanti, é aprovado o projeto com as emendas ns. 1
e 6, rejeitadas as de ns. 2 e 5 e prejudicadas as de ns. 3 e 4.
A Comissão de Redação para redigir
o vencido.
Parecer n.O 284, da Comissão de Redação, oferecendo o texto para 2.& discussão, lido em 28-3-52.
Projeto incluído em ordem do dia,
para 2." discussão, em 3-4-52. Encerrada nessa data a 2. a discussão, voltando às Comissões em virtude de
emendas (ns. 7 a 11).
Pareceres sôbre essas emendas:
Comissão Constituição e Justiça - Relator Joaquim Pires n.· 1.067-52 em
25-4-52 Pron . Favorável à emenda 10,
oferecendo subemendas as de ns. 7 e
8; declarando a tendida a de n. · 9, pela
onstilucionalidade da de n Q II - Leit.
14-10-52 Publicação em 15-10-52.
Comissão de Finanças RelaLOr
Durval Cruz n.O 1.068-52 em 11-9-52
- Pron. favorável às emendas 7 e 9;
contrário às demais e às subemendas Publi. em 2 -12-52 c 3-12-52. - Comissão de Trabalho e Previdência Relator Kerginaldo Cavalcanti número
1. 313-52 em 1-12-52 - Pron. contrário às emendas 1 e 11 - Leit. 2-12- 52
Publico em 3-12-52.
Em 27-11-52 é aprovado o requerimen to 508, do Senador Joaquim Pires,
pedindo a inclusão em Ordem do Dia,
nos têrmos do art. 90 letra a.
Incluído na Ordem do Dia da sessão
de 5-12-52.
Retirado da Ordt>m do Dia para esclarecimento do parecer da Comissão
de Trabalho e Previdência Social, em
vista de questão de ordem suscitada
pe'o Senador Walter Franco.
P . L. S. F. 32-50 Autoriza o
Poder Executivo a construir, na cidade
de Sabará, um prédio para Correios e
Telégrafos, do tipo 3.
Apresentada pelo Senador Melo Vi a na em 24-7-50. Incluído em Ordem do
Dia na sessão de 27-6-52, com pareceres: n.o 895-50 da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; n.· 424-52, da Com issão de Viação e O bras Públicas, favorável, ofe-

recendo emendas; n.O 425-52, da Comissão de Finanças, favorável; número
578-52, da Comissão de Finanças, pela
aprovação da emenda n." 1.
Encerrada a discussão, voltou às Comissões com emendas do Senador Levindo Coelho.
P. L. S. F. 45-50 Dispõe sôbre a aplicação do art. 15 da Lei n.O
866, de 24 de outubro de 1949, a funcionários nas condições ai estabelecidas,
aposentados antes da publicação dessa
Lei.
Projeto iniciado em 5-10-1950 Em Ordem do Dia na sessão de 7-4-52
com pareceres: - n." 1.087, de 1951,
da C omissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade; n," 265, de 1952,
da Comissão de Finanças, pela rejeição
do proj eto e da emenda oferecida
perante a própria Comissão de Finanças. Encerrada a discussão e adiada a
votação por falta de número em 7-4 -52.
Adiada a votação nos dias 8, 14, 15 e
17-4-52 por falta de número.
Voltou à Comissão de Ju stiça, a requerimento do Senador Mozart Lago
(sessão de 18-4-52) , a fim de ser
ouvida aquela C omissão sôbre a emenda do Senador Onofre Gomes.
Em 25-8-52 é lido o parecer número
806-52, da Comissão de Constituição e
Justiça ( relator Senador João Vilasbôas) , pela rejeição da emenda (com
voto em separado do Senador Joaquim
Pires) .
In cluído em Ordem do Dia da sessão
de 8-9-52, para votação em 1." discussão.
R etirado da Ord em do D ia para que
as Comissões se pronunciem sôbre uma
emenda apresentada perante a Comissão
de Constituição e Ju stiça em 8-9-52,
P. L. S. F. 54-50 - Que estabelece o salário minimo de engenheiros,
arquitetos e agrôno mos.
Apresentado pelo Senador Melo Viana em 30-10-50 Parecer n." 318,
de 1952, da Comissão de Constituição e
Justiça, pela inconstitucionalidade.
Voto em separado do Sr. Senador
Fortunato Ribeiro oferecendo substitutivo. - Emendas ns. I e 2 oferecidas
perante a Comissão.
Considerado inconstitucional em 23
de abril de 1952 .
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P. L . S. F . l-51 - D á nova redação ao § 3 .° do art. 121 do Cód igo
Penal.
Apresentado em 2 -1-51. In cluido na
O rd m do Dia da ses ão de 22- 9-52,
com pare eres da Comissão de Con ti tu ição e Justiça: n .O 3 11 , de 1951, pel a
onstitucionalidade; n.O 8 5, d e 1952,
p la rejeição.
R jeitad o.
P . L. S. F. - 5-51 - V er Proj eto
de Lei da Câmara n .O 13 -51
(Emenda ao ... , que as egura aos ofi ciais da R ese rva de 2 .a classe da A eronáut i a, a p roveita dos no serviço ativo
da F AS, inscrição como contribuintes
do Montepio M3litar).
P. L . S. F. 15-51 - R egula a
realização simultâ nea , pelo aluno, de
dois ursos sup erio res.
Aprese ntado p elo S ena dor D omi ng os
V elns o em 12-1-52. Aprovada a cons titu ionalidade em 29 - 5-52 com pa reeres: n." 293, de 1951 , da C omissão
de Constituição e Justiça, pela constituc io naidade; n .O 32 , de 1952, da Comis ão de Educação e Cultura, fa vorável.
I ncluido em O rdem do D ia da sessão
de 2 - 4-52.
Adiad a a i." d i cussão, a requerlmen t do S enado r Mozart La go, para
2-5-52.
Encerrada a discussão ( 1.") em 2 d e
maio de 1952, volto u às C omissões com
emenda do Senador Mo:;art Lago.
C omis ões que se pronun iaram sõb re
a emenda de plenário: n .O 634 - 52 Con tituição e Justiça, cont rário; núme ro 635-52 - Educação e Cultura, con trá rio.
In cluido em Ordem do D ia na es ão
d
10-7-52. Retira do a requerimento
do Senado!' Mozart Lago ( n. o 223-52)
por omissão nos avulsos dos pare ce res
da emenda de sua autoria.
R ej dtado em 31-7-1952.

C r,n~.t illli ção e JlI ~' i '.<l, p .la con titudo-

na lid ad e; nO 347-52, da Comissão de
Educação e Cl·. " I\~ a favorável; núm ero 3 ~ b . d a C c mi-são uc T, "bal ho e
Pr,·\ IJ; 11 Li a S ocial. 0 '( 1 l ndo emenda
supressiv a ; nO 349-52, d a Comissão d e
Fi nanças. contrário.
In c:lI ido ~ '" Or (1~J~1 Cl t.> D ifl na se 50
de 6-5-52 . F eita a
taçdo a rtigo p r
a rtigo. R ejei ta do o art. I Q , ficando
prejlldi a dos a cDlt':1da supressi a d ' sse
artigo e os demais artigos.
P . L. ' . F. 28-5 1 - Regula a pa rticipaçrlo cbrig a tória (; d ireta do traba lha dor no, lucros d as elJlp ésas.
Lido ('m 2-7 -51 .
I nc1uido em
O rdelll do Di a ne: ses ão de 6-6-52.
com pa:ece!~, .· nO 491 -52, da Comi são
d ~ Traba lh o e Pl vidê ncia Social,
ferecendo substitutivo; n ° 492-52 d a C oJ' I'ssão de
in anças, req u(" 'rndo a 01'g"nlzaçã' de 'ma C missL Mista, de
dr:·_.) S en:ldorrs (' inc:) D eputauos. p a ra
stu:ldr o ,'S\ ltn to e " ' ('1 ~cc: um projeto
úp I':o .

D epois d e fa larem os Srs. Kerginaldo
C avalcanti
Aloy io de C arva lh o. é
rL, tiradc j"'l ra retific:J ção dos avulsos.
Em OrJ. m do Di a
sessão de
24-5-52 . Anunciada a discussão do reql\rrimen'o d " C onll 'são c.e Finanças
(Par Cl'r n 1 492 -57.), "ccliL' a palavra
o S~J1act o r Kerginaldo C avalca nti. A
d i ;CLlS' ;,,') fJc 0U ad'o ,da r :, forma do
R eg"~('lIto .
N a sessão d e 25-6-52, depois d e fa1,1 rem os Senador s J' erni"ô ld o C ava!valcanti e D omi ng os Velasco, é a provado o requerimento da C omis ão de
FlJ1anç,lS (22 x 12 ) . F a zem declaração
de votes os Sena dores Rui C arnei ro
Gurr.es dE' Oliveira, Mozart La oo e
AIí rf'dc Neves.
C omunicôção à Câmara pelo of. 720,
de 26-6-52 .

JI'.

P. L. . F. 30-51 - ExclU i da relação cont id a no art. I ° da Lei nO J 2 1,
de 19':17, o Muni íp·.O de Manau .
Aprc ;entndo pelo ",'pildor Wa ldema r
Per!r:-sól em 3·7-il . Ir.L:t.:idl. CI11 Ordem
d'J Dia ni! scss:io de 19-f.·52, com par ec~"e~: n / 593-5 1, dLl Comissão d e
C '1'1 3 'lt'IIC;:io c Justi.,:õ, pd" onstitu ionalid .3de; n' !. 204-~ I , d. C omissão de
Fôrças Arm adas, favorá cl; n" 535-52,
da Com issão de Constitui ção e Justiça,

P.L.S.P. 20-5 1 Au toriz a o Po ·
der Executivo a doa r ao Clube
enc ral
ampa io, com 5cd e em Forta lez a ,
C carn, uma quadra p'lra cO lo ~ trução d
insta lações próprias ào l:1! mo Clube.
Lido em 30-4-51 . _. Aprese nta do p I
Senador Olavo Olt veirn. -- Aprovada
a con~t:tucio!la li dade em 28-6-51, em
p dr.::··('I'('·,: n' 479-5 1, d <' C omissão de
,

•
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X.'tlra.I,1 pc!o Senador Mozart Lago
fi ul1rndd de ~U<l autoria.
Aprovadu o projeto. A Câmara dos
D~rutados .
P.L.S.F. 34-51 - Revigora o prazo
a ql .r Sl' rdHc o <l rt. 4° da Lei ni' mprn •. '2 :;9··},. de 20 de novembro de
19,0 .
Apresentado em 19-7-51 pelo Senadof
E::·: ~h:<ls Rocha. com pdreceres : número 70 3-51. U<l Comissão de Constituição
" Ju~tic;a. pda constitucionalidade; número 1. 32!!-5! . da C omissão de Trabalho e Previdência Social. favorável; número 1.329-51. d<l Comissão de Finanças. favorável; nO 405-52. da Comissão
de Cc nstituição e Justiça. a fa\,or da
emenda do plenário; n" 406-52. da Comissão de Trabalho e Previdência Social. a favor da emend,a de plenário;
n Q 407-52. da Comissão de Finanças. a
favor da emenda de plenário .
Aprov ado com emenda em 15-5-52.
À Comissão de Red ação.
Redaçâo fin al a provada em 27-5-52
( Parecer 472-52). À Câma ra.
Aprovado pela Câmara dos Deputados em 13-10-52 e remetido à sa nção.
Lei n" 1.720-C, de 3- 11 -52.
Publicada no D . O . de 7- 11 -52
(Prom.) .
P. L. S. F. 37- 1951 - Autoriza o Poder Executivo a promover a trasladação
para o Brasil. dos restos mortais da
escritora norte riograndense Nisia Floresta (aprovado em I' discussâo em
6-3-52. com pareceres favoráveis : número 784. de 1951. da Comissão de
Constituição e Justiça; n° 155. de 1952.
da Comissão de Educação e Cultura;
nO 156. de 1952. dil C omissão de Finanç as) .
Em Ordem do Dia da sessão de
25-3-52 em 2' discussão.
Encerrada a discussão. voltou às Comissões em \ irtude de emenda. - Em
25-3-52.
Comissões que se pronuciaram sõbre
fi emenda:
Comissão de Ju stiç a - Ivo d 'Aquino
- 677-52 - 30-4-52 Pela const. (voto
do Senador A. Jobim ) 14 -7-52
Publ. 15-7 -52.
Comissão de Educação e Cultura
C. Vasconcelos - 678-52 11-6-52

Favorável. 14-7-52 . Publ .
tm 15-7-52.
Comissão de Fina nças -- A . Pasq uaIini - 679-52 - 9-7-52 - F avorável •
14 -7-52 - Publ. em 15-7-52.
Incluido em Ordem do Dia na sessão de 18-7-52. Aprovado co m emrnda. À Comissão de Red ação .
Redação final a prov<lda em 28-7-52 .
-- À Câma ra.
P.L . S.F . 38-51 - Destaca do Fundo Rodoviário N acionil l verba pa ra a
construção de ponte mista sôbre o Rio
C anind é. na cidade de O eiras. no Estado do Piaui (Eme nd a destacada do
projeto de lei da Câmara nU 61. de
1951. para const tuir projeto em separado ) .
Apresentado pelo Senador Joaq uim
Pires na sessão de 7-8-51. Incluido na
Ordem do Dia na sessão de 4-9-52 .
com pa rec eres : n" 819. da Comissão de
Constituição e Justiça . favorá\l'l ; número 820. da Comissão de Viação e
Obras Públicas. favo ráve l; nQ 821. da
Comissão de Finanç as. oferecendo substitutivo.
Encer rada a d :scussão. Aprovado o
substitutivo. À Comissão d!' Redação.
P. L. S . F. -! l -51 - Conside ra anisti ados os infratores da legislação vigente por delitos e transgressões de correntes de propaganda pa rtidári a.
Projeto lido na sessão de 10-9-51 .
Discussão prelimi nar na s!'ssão de
24-3-52.
(Parecer nQ 214, da C omissão de
Constituição e Ju s ti~ a, pela constitucionalidade) .
ConSiderado constitu cional em 24-31952. Volta à Ordem
do Dia para
apreciação do mérito.
Encerrada a di sc ussã o. o proje to voltou à Comissão de J Ilstiça em virtude
de emenda do Sen<l dor Mozart Lago.
em 27-3-52.
Em 18-7- 52 é lid o o pa re cer n° 6901952. da Comissão de Justiç a. contrario ao projeto e à emenda de plenário.
Incluido em Ordem do Dia na ses.
~~o de 30-7-52. Adiad a " votêlção por
falta de número.
Em 31-7-52 é aprovado o requertmento nO 247-52 do Senador Moz art
L<:go. solicitando o adi ame nto da vot:.lçi'o para II de a gôsto.

I
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Em 11 -8-52 é rejeitado o projeto,
ficando prej udicada
a emenda e a
. ubemenda.
P . L. S. F. 4 -5 1 Regulamenta a
verba destinada à publicidade pelas autarquias, organizaçõe paraestatais ou
em prêsas de economia mista .
Parecer
ontr;i. ri o~ d a Comissão de
C IIstituição e Tustiça: nO 1.349, de
1951 , sõb re o projeto; nO 210, de 1951 ,
. óbre a emenda.
Pr jeto a presentado em 19- 11 - 1951
pc lo enado r C a rlos S a boia .
Tomou o n" 48, de 1951 .
Reml'tido à C omi ão de Ju tiça em
22- 11-51.
Lido em 11 - 12-5 1 pa rece r n" 1.349,
da Comissão de Justiça (de 6- 12- 195 I )
pela
onstitu iona lid a de , mas, qu a nto
<lO merito. pela rejeição.
Em Ordem do D ia da sessão d e 23·
l -52. para dis ussão prelimina r da constitucionalidade.
.
R eco nhecida a constitucionalidade em
23- 1-52.
N vamente em Ordem do Dia na
S l'~são de 2 -1-52.
Encerrada
di scus ão em 2 - l -52, o
projeto voltou. à C omi' ão de C onstituição c Justiça para e pro nun cia r sóbre emenda.
Pare er nO 210. de 1952, lido na sesHio de 17-3-52, d a Comissão de Co n lnuição e Ju stiça contrário à emenda
(Rrolator, Senador Gom s de Oli veira).
Pub1Ic~c:o em 18-3-52.
uvamente em Ord m do D ia na
5~b~ão ele 3 1-3-52.
Rejeit~do .
Votação. em I ' discussão. do Projeto
de Lei do Senado nO 4 , d e 195 1, que
reçulamenta a verba desti na da à puLlicid ade pela ~ autarquias. organizações
pancstatais ou empresas d e economia
m:.. ca.
Par ceres contrários da Comissão de
Constituição
Justiça: n.'
1.349 de
195 1, só b re o projeto; nO 2 10, de 195 1,
. óbre a emenda.
P . L. S. F. 5 1-5 I Dispõe sõbre o
pagamento do ~alário-familia.
Apre entado pelo
enador Moza rt
LélgO .

Pa recer n" 1.003, da Comissão de
COlls ti tu ição e Tusti ça, pela consti tucionalidade .
I ncluido na Ordem do Dia da se são
de ... . . . Adi ad a a discussão em virtude do levanta mento da sessão, por
falta de núm ero no recinto para o seu
prosseg uimento .
Considerado constitu ion a l em 9- 101952. À C omis ão de Finanças.
P.L.S . F . 52-51 Dispõe sõbre a
execução d e Obras contra as Sêcas,
nos Esta dos N ordestino .
P arecer n" 173, da Comi~são de Constituição e Justiça. p.-Ia in onstitucionalidade.
Adi ado para 20-3-52 (req . do Senador JoaqUim Pires) .
Considerado constitucional em 30-3-52
(ven ido o p a recer d a Comi são). À
Comissão de Finanças.
P .L.S. F. I -52 Regula a expedição de titulos aos servidores interi·
nos e a apostila d as nomeaçõ s dos
I'xtranumerários da Uni ão ben ficiados
pelo art . 23 do A to das Disposições
C onstituciona is Tran itórias.
Apres ntado em 16- 1-52 pelo Senador João Vilasboas. - Em Ord m do
D ia d a ses ão de 2 -3-52 pa ra dicussão preliminar.
P a recer n O 235. d a C omissão de Consti tui ção e Justiça, pela constitucio nali dad e .
C onSiderado onstituciona l em 28-31952.
Vol ta à Ordem do D ia para a provação do mérito.
A provado em I ' di us ão eni 4-4-52.
Vo lta oportunamente à Ord em do D ia
para 2" di cussão.
Encerrad a a 2' dis ussão em 1-1-41952.
Incluido na Ordem do D ia da sessão
de 15-4-52 para otação, que fi cou adia da por fa lta de núml'ro no re mIo.
Em I -4-52, depois de fa la r o Senador A loisio de Carvalho, é o projeto retirado da O rdem do Dia . pelo
Sr. Presi den te, a fim de que as C omls oe T écnicas opinem sóbre o m'rito. As Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
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ANEXO N.· 16

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS INICIADOS NO
SENADO NA· SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952
P.D.L. 92-52 - Autoriza o Sr. João
Café Filho. Vice-Presidente da República. a se ausentar do pais a fim de
representar o Govêrno brasileiro na pos'
se do novo Presidente da República
do Chile e a visitar outros paises americanos.
( Apresentado pelo P arecer nO 1.0441952 da Comissão de Justiça sõbre a
Mensagem S-I-52 do Sr. Vice-Presidente da República).
Relator : Senador Gomes de Oliveira.
Lido em 7-10-52.
Publicado no
D.C.N. de 8-10-52 - Pág. 10 .595
- i' coluna.

Na mesma data foi apresentado o
requerimento nO 323. de 1952, do Se nador Mozart Lago e outros. pedindo
urgência para o projeto.
Aprovado em 9-10-52 o requerimento.
Posto em discussão o projeto depois
de considerado constitucional e de receber. quanto ao mérito. parecer da
Comissão de Relações Exteriores. Aprovado o projeto e a sua redação final.
A Cãmara dos Deputados.
Decreto Legislativo n: 60-52 .
Promulgado em 15-10-52.
Publicado no D. C. N. de 18-10-52.
- D.O. de 18- 10-52.

ANEXO N.o 17

PROJETOS DE LEIS DE INICIATIVA DO SENADO REMETIDOS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. PARA REVISÃO, NA
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952
P.L.S . F. 25-47 - 13-52 - 14-52 -

N ota -

13-48 - 23-50 18-52 - 20-52.

As ementas estão nos An exos n.

30-51 -

IJ c. 11.

34-51 - - 37-51 -

38-51

•

ANEXO N." 18

PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, DE INICIATIVA
DO SENADO. REMETIDOS À CÂMARA PARA REVISÃO
P. D. L. 92-52 - Autoriza o Sr. JOi\t>
Café Filho. Vice-Presidente da República. a se ausentar do pais a fim de

representar o governo brasileiro na
posse do novo Presidente da República
do Chile.

•

ANEXO N.O 19

PROJETOS DE LEIS DE INICIATIVA DO SENADO REJEITADOS POR ESTA CASA NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 1953
P .L.S.F. l O- 50 -

I-51 -

.15-51

-

20- 51 -

•

Nota -

A s cm enta s c stJo nos A nexos ns.

1J c 1'1 .

'1 1-51 -

'I -51 -

16-52 .

•

ANEXO N." 20

PROJETOS DE LEIS DE INICIAT IVA DO
DOS A SANÇÃO POR ESTA CASA DO
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE
EMENDADOS PELA CÂMARA DOS
P . L. S. F . 30--18 Define os crimes contra o Estado e Ordem Politica
e Social.

SENADO ENVIACONGRESSO NA
1952. DEPOIS DE
DEPUTADOS

P. L . S . F. 34-49 - D ispõe sõbre o
concurso de provas par;) o in'J:esso nd
mag istratura vitalicia .

•

,
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SENADO NO EXERCíCIO DA SUA
PRIVATIVA

COMPET~NCIA

PROJETOS DE RESOLUÇõES IN ICIADOS A SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DE 1952
P. R. S. F -3-52 - à.posent,l, por ontal' mais de 35 anos dI' serviço . o Diretor de Serviço. do Senado l~ed era l,
Hilário Ribeiro Cntra .
Lido na ses ão de 28-3-5? - Publiado no D. e. N. de 29-3-5? . - pág ina
2.539 - segu nda colo.ma.
P a re er n.9 300-5?, da Com . de Const.
e Ju tiça, pela con tj(ucion a lid ad ~, lido
na essão de 3-'1-52.
Con iderado, constituc ional (' n1 22 de
ab ril d 1952. À Comi s~;ão de Finôllças .
Lido em 29-'1-52 o parf'C(~r da Comissil de Finanças, r .. ' 359 -52 , fc1Vorável.
Na mesma data ~ <l prov<ldo reqll 'rimento do Senador H il miltcn N og uei ra
( n.· I 6-52) solicitando di spen a de intersti cio.
Aprovado em 30--1 ·52. A promulgação .
Promulgado em
·-l ·5? Resolução
n" 2-52.

F. R. S. F -1-52 -

Cria, na C:ecretari a do Senado F ede:-al, sem aumento
d despesa, o Servip de Mecauografi a.
Apresentado pelo Senador Gomes de
Oliveiru .
e são de 25-'1 -52. - Pnblicado no
D. N . C. de 26-'1-52 - Pág . 3 .259 4' col.
Em 23-5-52 o parec_ r n! 480-52, da
Comissão de Constituiçib e Justiça (Relator: Senado r Ivo d'Aqu ino) , pela constitucionalidade do !)roicl, e om rest rições quanto ao máito.

Incluido em O rd m .lo Di a n 1 ~e_ são
de 29-5-52.
Aprovada a cons~itucionil li tÍ ,ldc. À s
Comis ões D iretora ~ d . rina nça .
Incluído em Ord ~m d Dia na sessão de 11 -7-52. com p n l ccere~ .
.• 655-52 . da Comi 'S;IO Dirclora.
ontrário;
.• 656-52. d a r:: um i ~~ .1o de Finanças . contrário.
Rejeitado .

P. R. S . F. 5-52 -

Supnme o p" rágrafo úni co do a rt. ! 41. do RC\l ul"l11cnto do Senado F cderC" .
Apresentado pelo S nad or Kcrgim.ldo C avalca nti .
Sessão de 10-6-52 -- Publicado no
D .e.N . de 11-6-52 --- Fág. 5.1 3
l ' col.
Em 9-9-52 é lido o parecl'r n.' 87152. da Comis dO d Ct.nslitt:".-i'io (' Justiça. pela rejeição. gl '.anta ,10 n.érito
(sem objeções qu a nto no i1~ P?ct0 onstitucional ) .
ConSiderado consti tuc; -"'i.1 elll cii~cus
são preliminar. 18-9-52 .
Incluído na Ordem do Dia da sl'ssão
de 25-9-52. pa ra dis U~~dO úni 'a do
mérito. Encerrada a discussão . Empatada a votação (16 '( 16 J •
Aprovado na sessão de 26-9-52, de pois de falarem os enadores
"za rt
Lago e P into Aleixo. A Comissdo Diretora.
Em 21 - 10-52 é rlprovud.l a redação
promulgilção.
final do projeto .

•
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P. Res. 6-52 Dispõe sõbre a
carreira de Oficial Legbl;Jtivo do Qundro da Secretaria :lo Senado Pederal.
Apresentado pelo Senador Melo Viana.
Lido em 17-7-52 .- Publicado no
D.C.N . dc 18-7-52 .- Pág. 6.781
'4" col .
Despachado em 17-7-52 fi Comissão
de Constituição e Justiça.
Situação em 15- t?-52: C0missúo de
Constituição e Justiça 117-7-52).

•

P. R . S. F . 7-52 Cria uma Comissão P arlamentar de Inquérito, no
Senado Federal para apurar a situação do mercado do cimento em nosso
pais.
Oferecido pela Comissão de Constituição c Justiça como conclusão do seu
paneer n." 785-52, s/ o req. n.o 101-52,
do Senador Mozart Lago.
Lido em 21-8-52 Publicado no
D.C.N. de 22-8-52 - Pág. 8.399
'lo.' col.
Considcrado constitucional em discussão preliminar em '4-9-52.
Aprovado em 8-9-52. À Comissão
dc Redação.
N a sessão de 16-9-52 é cleita a seguintc Comissão:
Senadores: Francisco Gal\otti: Má,
rio Mota; La ndulfo Alves;
Mozar t
Lago e Júlio Leitc.
P.R.S. 7-8-52 - Dispõe sôbre a
reintegração de Antônio Correia da Silva. feita em obediência à sentença judiciária. na carreira de Oficial Legislativo do Senado Federal, como excedente.
Apresentado pelo Senador Melo Viana.
Lido em 23-10-52 Publicado no
D.C.N. de 24-10-52 - Pág. 1\.708
- 3' col.
Despachado em 13-10-52 à Comissão
de Cansti tuição e Justiça, despachado
em 4-12-52 às Comissões de Justiça e
<;lI' Finanças.
Situação em 15·12·52: Comissão Diretora (4-12-52).
P.R.8.7. 9·52 - Cria uma Comissão de Inquérito, composta de cinco
membros. para apurar a situação geral
da Prefeitura do Distrito Federal.
Apresentado pelo Senador Hamilton
Nogueira.

Lido em 24·10-52 Publicado no
D. C . N. de 25-10·52 - Pág. 11.80 I
l' col.
Despach ado em 24-10·52 à Comissão
de Constituição e Justiça.
Parecer lido na sessão de 13· 12·52.
Situação em 15- 12-52: Aguarda in clusão em Ordem do Dia.
P . R.S.F. lO-52 - Dispôe sôbre a
aposentadoria de funcionário do Senado
que conte 35 a nos de scrviço público,
na classe imediatamente superior.
Apresentado pclo Scnildor Francisco
Gallotti.
Lido cm 7-11·52 Publicado 110
D.C.N. de 8-11·52.
Situação em 15- 12· 1952 : Aguardil encaminhamento às Comissões Diretora e
de Finanças.
P . R. S. 7. lI -52 - Dispõe sõbre a
distribuição entre jornalistas credencia dos na Casa, da Sinópse dos :rilbalhos
do Senado.
Apresentado pelo Senador Mozilrt
Lago.
Lido em 11 - 11 -52 Publicado no
D.C.N. de 12- 11 -52 - Pág. 12.643
- I ' coluna.
Despachado em 11 - 11 ·52 à Comissão
de Constituição e Justiça .
Situação em 15- 12-52: Continua IM
Comissão de Consti tuição e JUStiÇil .
P.R .S.F. 12-52 - Concede gratificação aos funcionários da Diretoria dt'
Anais e Documentos Parlamentares e
aos Redatores Revisores do Senado Federal.
Apresen tado pelo Senador Mozart
Lago.
Lido em li - lI -52 Publicildo no
D.C.N. de 12-11 -52 - Pág. 12.643
- 2" coluna.
Despachado em lI -li-52 à Comissão
de Constituição e Justiça.
Situação em 15- 12-52 : Continua na
Comissão de Constituição e Justiça.
P . R. S. F. 13-52 - Constitui a Comissão de Relações Exteriores numa
Comissão de Inquérito para apurar os
fatos de que resultou a retirada do Ministro Plenipotenciário do Brasil junto
aS. M. o Rei do Iran, Hugo Gouthier,
a pedido do mesmo govêrno, na conformidade da Lei n.· 1.579, de 18-3-52.

-

Apresentado pelo Senador Ferreira
de Sousa.
Lido em 17- 11 -52 (noturna) Publicado no D.C.N. de 18-11 -52 Pág. 13.104 I' coluna.
Em 2 1- 1 l -52 é aprovado o requerimento n.o 415-52. do Senador Bern a rdes Fi!9o. solicita ndo urgência pa ra o
projeto.
Incluído na Ordem do Dia d a es ão
de 26-11 -52 (noturna). dão pa receres
erbais. pela Comis ã'o de C on tituição
e Justiça . o Senador Aloísio de Carva lho. ofer.eccndo emenda substitutiva e
pela Comissão de Relações Exteriores
o S enador Alfredo
eves. favorável à
eme nd a . O proj eto fica prejudicado
pela aprovação do
ubstitutivo.
Comíssão d Red ação.
R edação fin al a provada na mesm a
data (26- 11 -52 - noturna. A promul!lação.
Promulgado em 26- 11 -52. Resolução
n.· 10-52.
Eleita a C omissão em 27-1 I-52:
Senador Alfredo Neves. Bernard es
Filho. Ferreira de Sousa. N ova i Filho. C arlos Saboia. Alberto P asqualini
e Vitorino Freire.
P.R.S.7- 14-52 Autoriza o Govê rno do Estado do Rio Gra nde do
ui. direta mente ou por intermédio da
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Co missã Estadual de E nergia Elétrica. a contrair com o International Bank
for Reconstruction a nd Development.
emp réstimo para a execução do programa de eletrificação do refe rido Estadc: .
Projeto oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça. como conclu ão
do seu parece r n.· 1.303. de 1952, sõbr
o oficio n ." S; 6. de 1952 (n, O 1. 027, .
de 24-9-52. na orig em da Assembléia
Legislativa do Ri o Gra nd e do Su l (o f .
entrado em 26-9-52).
P a rece r lido na sessão ord iná ri a de
28- 11 -52, Na mesm a sessão foi aprovado o requ erimento n," 510. do Senadol' Alberto Pasqualini. pedindo dispen sa de interstício para que o projeto fõsse incluido na Ordem do Di a da ses ão
seg uinte ,
Incluído na Ordem do Dia da s ssão
extrao rdinária noturna da mesma data.
Aprovado. A Comissão de Redação .
Em 8-12-52 é lid a a redação fin al.
Aprovado na mesma data o requeri mento n.· 548-52. do Senador Alberto
P asqualini solicitando disp n a de publicação do parecer.
Em 10- 12-52 é lido e a provado o re querimento do Senador Alberto P asqu a lini, sob preferência para votação
da redação fin al. qu e é a pro ada, A
prom ulg ação ,

ANEXO N." 22

PROJETOS DE RESOLUÇõES INICIADOS EM SESSõES
LEGISLATIVAS ANTERIORES E QUE TIVERAM PROSSEGUIMENTO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 1952
P.R.S.-13-SI Manda reverter à
a tivid ade o Auxiliar de Portaria. padrão K. aposentado. da Secretaria do
Senado Federal. Aniba l Alves Torres.
- Da Comissão Diretora .
Apresentado pela Comissão Diretora
em 18-7-SI.
Incluido em Ordem do Dia da sessão
de 2-S-S2. com pareceres: n.o 864. de
1951. da Comissão de Constituição e
Justiça. favorável: n" 301. de 19S2. da
Comissão de Saúde. contrário; número
302. de 1952. da Comissão de Finanças. contrário.
Rejeitado em 2-5·52.
P .R.S .- H -5 1 Altera disposições
do Regim ento Interno do Senado.
Incluido na Ordem do Dia da sessão
de 19- 11 -52. com pnrecer n" 1.240.
da Comissão Especial de Reforma do
Regim ento Interno. pelo arquivamento.
em vista de haver a matéria de projeto
sido atendida no novo Regimento já
aprovado.
Aprovado o parecer em 19-11-52. Ao
Arquivo.
P . R. S. -18-S1 Dispõe sõbre dispensa de intersticio para promoções na
Secretilfia do Senado.
Aprese ntado pelo Senador Rui Carneiro em 26-9·51. com pareceres: número 1. O'U. de 19~ I. da Comissão de
Constituição e Justiça. pela constitucionalidade; n.· S5. de 1952. da Comissão
Diretora. favorável à emenda de Plenário. subs titu tiva do art. I." c oFerece ndo emend a aditiva; n" 333. de 1952.
da Comissão de Constituição e Justiça.

oferecendo subemenda à emenda substitutiva .
Encerrada a discussão em 30-4-52.
voltou às Comissões em virtude de
emendas .
P. R. S . -22-SI Admite servidores
contratados como serventes classe G.
excedentes. no qu adro da Porta ria do
Senado Pederal.
Apresentado em 5- 10-SI pelo Senador
Mozart Lago. Incluido em Ordem do
Dia na sessão de 14-7 -S2. com pareceres : n.O 1. 170-S I. da Comissão de Constituição e Justiça. prIa constitucionalidade do projeto e do Substitutivo apresentado perante a Comissão; n." 037S2. da Comissão Diretora. favoráve l ao
mesmo Substitutivo; n.o 638-52. da Co·
missão de Finanças. eferecendo Substitutivo. (Acompanhado de subemenda.
a presentada perante a Comissão. 10 Su bstitutivo oferecido na Comissão de
Constituição e Justiça) .
Encerrada a discussão.
Recebeu emenda. e voltou as ComIssões.
Em 19·11 -52 é lido e ap rovado ore·
querimento n," 413-52. do Senador Moza rt Lago. solicitando a inclusão em
Ordem do Dia. O projeto vai à Comissão de Finanças.
Atendendo a preliminilf levantada pelo Senador Ferreira de Souza. o projeto
é enviado à Comissão de Justiça. de
acõrdo com o novo Regimento.
P. R . S. -2S-5 1 - Reestrutura os prv·
ventos dos fun cioná ri os inativos do Senado Federal.

•
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Em ordem do Dia d a Sessão de 21
de março de 1952, para discussão pr.:Iimina: .
P arecer n. " 209, d a Comissão d e
Constituição e Justiça, pe la constitu cionalidade.
Consid erado co nstitu ciona l 2 1-3-52.
A Comissões Diretora e de Finanças.
Em 20-5-52 foi aprovado requerimen to do Senador J. Pires, sol. a inclu ão
do p rojet em Ordem do Dia. A Comissão Diretora . Fica esgotado o pra zo
regimenta l. O projeto foi à Comissão
d e F inanças).
Inclu ido em Ordem do Di. na sessão
de 9-7-52. com parecer:
. 9 6 6-51. da Comi são de Fina nas, favorável.
Encerrada a discussão, voltou às Comi sões com emenda do Senador JO::lquim Pires.
Incluíd o na Ordem do Di a da sessilo
d 9- 10-52, com Pare eres favorávei s
ao Projeto e à Emendas: n.o 209 e
.I .000 - D a Comissão de Constitui ão
e Justiça : n .9 1.001. da Comissão Diretora: n .O 636 e 1.002, da Comissão
de Finanças.
Aprovado com a emenda. A C omissão d Redação .
Redação fin a l aprovad a em 2 1- 10-52.
A promulgação .
P. R . . F . -26-5 1 - Extingue um ( I)
argo de O ficial Legislativ J do Quadr da ecretaria d o Senador Federa l.
( D a Comi são Direto ra) .
Lid o na sessã d e 8-11 -5 1. In luid o
na Ordem d o Dia da se são de 2'i de
março de 1952. com parece res favorá veis: n 9 1.250, de 195 1, d a Comissão
d Constituição e Justiça; n .o 171 , de
1952, da Comissão de Fina nças.
Encerrada a discussão, voltou às Comissões. em virtude de emenda d o ena dor Joaquim Pires. 24-3-52.
P. R . S . F . -29-51 - Reform a o R egi mento In terno do Senado Federal .
Apresen tado pela Comissão Especi a l
designada em
de acô rd o com o requerimento n"
d o Senador Mozar! Lago. a prov ado na sessa de
orno conclusão d o seu pa rece r núm ero 1.205, d 1951 .
Lido em 27- 11 -5 1. Publicado no
D.C.N. de 28- 11 -51.
Em pauta nos dias 14, 15 e I de
fevereiro de 1952.

19 I -Voltou à Comis ão Especial em 20 de
feve reiro de 1952, com duas em nd as,
recebidas na b e d pauta.
P a recer n .O 305. contrário às emenda[, ns. I c 2. lid
m 4-4-52. Publicado em 5-4-52.
Incluido na O rdem do Dia da sessão
de 5-5-52. Adiad a para 12-5-52 a discussão. em virtud d requerimento número 145-52 . do S nador Ivo d 'Aquino.
ncerrada a dis us ão em 12-5-52. depois de fa larem os
nadores Alfredo
eves e Atili o Vi a qu a . Voltou à C omissão com 63 emendas.
Parecer n." 976, lido m 10-9-52.
In luido na Ordem do Di a d a sessão
d
13-10-52. Jnici ada a o tação, qu
fi cou interrompida por falta de numero .
Em 14- 1C-52 pros eguiu -se na votação, qu e fi cou interrompida por fa lta
d e número.
Termin ada a otação, o projeto voltou à Comis ão E pecial p a ra a red ação final. 15-10-52.
R edação final a provada em 12-1 1-52.
A promulg a ão.
P romulg a do em 17-11 -52 . R esolução
n .o 9, d e I - 11 -52.
P. R. S. 3D-51
] ispõe sõb re a
comemoração do Dia da Bandeira 11
S nado Federa l (ofere ido pel a Comissão Diretora, como on lusão de t:eu
parecer n " 1.345-5 1. õbre a Indi cação
n. " 6-51), tendo parecer,
b n.9 &6,
da Comissã de Constituição e Justiça ,
pe la constitucionalidade .
Em Ordem do Dia na se são de 2
de março de 1952.
A diada a dis US ão para o mês d e
ab ril, a requerimento do cnador F erreira de Souza.
In luid o em Orde m do Dia d a sessão
de 28-4-52. Adi ada a discussdo por
falta de número.
Aprovado em 2-5-52.
promulgação.
Promulgado em 7-5-52.
Resolução n.o 3-52.
P . R . S.7 - I-52 Considera extraordinário e nêsse caráter pago, à base de
remuneração integra l corr · spondente a
igual tempo de erviço normal. o serviço prestado pelos funcionários do S enado durante as se sões ex traordiná ri à mente convocadas.

•

Apresentado pelo Senador Melo Viana em 3D-I-52. com pareceres: n." 78-52.
da Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalidade; n." 384-52. da
Comissão Diretora. oferecendo substitutivo; n.O 385-52. da Comissão de rinanças. oferecendo substitutivo e manifestando-se sõbrc as emendas apresentadas perante a mesma Comissão. Voto em separado do Senador Ismar
de Góes. oferecendo substitutivo.

192Em Ordem do Dia na sessão de í 3
de maio de 1952. Encerrada a discussão. voltou às Comissões com emeadas (3).
Incluído na Ordem do Dia da sessã&
de 3-10-52. Aprovndn a subemend:l gl"
ral da Comissão de Finanças. Prejudicados o projeto e as demais emendns
e subemendas. A Comissão de Red'lção.
Redação final aprovada em 21-10-52.
À promulgação.
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PROJETOS DE RESOLUÇõES DO SENADO APROVADOS
NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952
P. R. S . F. 13-52 - 1'1-52 .

25-51 -

29-51 -30-51 -

1-52 -

•

Nota: -

À

ementas estão nos Ane xo

ns . 20 e 21 .

3-5 2 -

5-52 -

ANEXO N: 24

PROJETOS DE RESOLUÇõES DO SENADO REJEIT AlJOS
NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952
P. R. S . F.

13-51 -

4-52.

,

Nota: -

As ementas estão nos aneX03 ns. 20 e 21 .

•

A EXO

.0

25

INDICAÇÕES APRESENTADA NA SESSÃO LEGISLATIV
ORDI ÁRIA DE 1952
Indicação n.o 1-52. Do Senador
João Vila bõas. propondo que a Me a
do Senado entre em ent ndimento com
a da Câmara dos D eputados a propósito da num eração dos projetos e da
remessa de uma Casa à ou tra da integra de todos os têrmo e atos que com põem o seu proces ado, inclusive impre sos e di cursos aos mesmos referentes.
Lida na se são de 15-4-52 - D.e. .
de 16- 4-52 - Pág. 2. 96 4." oluna.
Rem." à Comissão de C onsti tuição e
Justiça.
Incluída em O rdem do D ia na sessão
de 9-6-52, com pareceres favoráveis:
n.O 42 -52, da, Comi ssão de Constituição
e Ju ti a n." 511 - 52, da Comissão D iretora.
Aprovado. A C omissão D iretora .

I ndicação n ." 2- 52. - Do Senador
Mozart Lago. solicitando o pronuncia mento da Comis ão de Justiça sõbre a
possibilidade de a eitare m os Senadores e D eputados,
m ri sco de perda
dos respectivo mandatos, a fun ção de
ccretário Geral da P refeitura do D istrito Federal.
Lida em 17-4-52. D .C . . Jc 1&
de abril de 1952 Pág. 2.971
3." coluna.
Remetida à Comissão de Constituiç ão
e Justiça.
P ar·ecer n .O 1.411-52, da Comis ão
d e Constituição e Justiça. contrá rio,
a pro vado na sessão de 13-12-52 (ex traordinária) .

ANEXO N.· 26

REQUERIMENTOS FORMULADOS NA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DE 1952
N." 100-52. D o Sr. Senador
Mozart Lago solicitando informações
ao Ministério do Trabalho sõbre requerimento que a Associação dos Estivadores Avulsos do Rio de Janeiro
teria dirigido aquele Ministér io.
Aprese ntado e deferido na sessão de

21 -3-52 .
N.o 101-52 -

do Sr. Senador Mozart Lago, solicitando a criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de ser apurada a situação
do mercado de cimento no pais.
Apresen tado na sessão de 2-i-3-52.
De acõrdo com deliberação da Mesa,
foi encaminhado à Comissão de Justiça. que, em conclusão de SI'U parecer
sõbre a matéria ofereceu Projeto de
Resolução (n." 7-52), aprovado pelo
Senado em 8-9-52.

N.o 102-52 -

do Sr. Senador Mozart Lago, solicitando, ante a sugestão do Parecer n.O 193 de 1952, da
C om issão de Constituição e Justiça,
losse ouvida também sõbre o mérito
do Projeto de Lei da Câmara n." 31 0
de 1951, a Comissão de Fõrças Armadas dêste Senado Federal.
Apresentado e deferido em 24-3-52 .

N.o 103-52 -

do Sr. Senador AIfrl'do Simch solicitando o adiamento da
d isc ussão do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n." 33ó, de 1951
a fim de ser feita no dia 27 do mesmo
mês.
Aprcsentado e aprovado em 2-i-3-52.

N.o 104-52 -

do Sr. Senador Mozart Lago solicitando in.formações
ao Ministro do Trabalho sõbre o au-

menta das passagens de bondes e õnibus.
A oresentado e delerido na sessão de
de 25-3-52.

N.o 105-52 -

Do Senad(,r Domin(Jos
Velasco, solicitandu inclusão na Ordem
do Dia do Projeto dc LI': ~a UmJrd
n." 26, dc 1950.
Aprese ntado c aprovado em 25-3-52.

N.'· 107-52 -

Dos Srs. Senadores
Mello V ianna e Levindo Codho. solicitando O adiamento, para a seS'dO dc
16 dc abril, do Projeto de Dccr~to Legisla tivo n.· 40, de 19jJ.
Apresentado e a provad em 28-3-52.
N.o 108- 1952 - D o Sr. Senador Fcrreira de Souza, solicitando o adia mcnto da discussão do Projeto de ResoJII ção n." 30, de 1951. para o di a 28 dc
ab ril dc 1952.
Apresentado e aprovd",) em 28-3· 52.
N ." 109-52 - Do Senador Mozart
Lago, solicitando informações do SenLor
Ministro da Justiça. por intermédio do
Gabinetc do Che fI' de Policia, sõbrc a
possibilidadc de regular os exames p~i 
co-técnicos a que estão sendo submetidos os «chauffeu rs:. desta Capitai.
Aprescn tado e deferido na sessão dc

31-3-52.
No" J 10-52 -

Do Senador Onofre
Gomes pedindo transcr:ção nos Anais
do Senado dos discursos proferidos por
ocasião da posse do General Ciro do
Espirito Santo C ardoso, no cargo de
Ministro da Guerra.
Apresentado e aprovado na Sessão de

31-3-52.
Discursos publicados no D. C . N. de
1-4-52. - Pá g. 2.598 - I.' :oluniJ .

-- lS7 -

N.O 111 -52 -

Do Sen;Jdor Ma galh;;c.,
B a rata solicitando dispensa de intersticio para o Projeto de Lei da Câm. 36 SI, que excluía o Municipio d e B elém,
no Estado do P a rá, do art. 1.. , da Lei
n. · 121 , d e 22- 10- 47.
Apresentado e aprova I na Sess,lo
.d 31 -3-52.

N.o 112-1952 -

S nador
Attilio Vi vacqua, solicita",~) adiamellto
d a discus ão única do P rojeto de Lei
ca Câmara n.o 57, de l Q5'J, pc 1'<1 o dia
:!3 de abril do corrente .
Apresentado e aprov;Jdo ('m 1--1-52.

N.· 113-52 -

Do Sr.

O

S enador
lcz<l t
Lago, solicita nd o inform a ões ao .1inistI'O d a Ju tiça õbre ver!1as gasta pelo
1. B . G. E .: com os três ú!timos censo .
Apresentado e deferido na e ão de
2-'\ -52.

N.·

11'\- 1952 D o Sr.
enad"r
Mathias Olympio, solicitau.:1
Iran crição n o~ Anai s do S enado, da reporta g m .o tl bl;cada no nÚmi.'rlJ corre~pol:
dent ao di a 5 de ab ril dê te, sob o
titulo «Cientistas B a rnabés:t da R evist a
O Cruzeiro» .
Apresenta do
apr ado. em 2-'\-52.
115- 1952
Do Sr. Levindo
Co lh o e outros Srs.
enadares. oliLitando não fosse d ada orde m do dia
nem expediente d a S ecretaria curante
a emana S a nta consagrada r .:.l as tradições reli giosas do nOS$ povo .
Apresenta do e aprovado em 2-4-52 .
.0

N." 11 6-52 -

D o Sr . Senad o r M oza rt Lago, solicita ndo o adiam ento da
discus-;5c e votação do PrJj,: o :e Lei
da Câm a ra n.O 256, d e 1951. a té â
sessão d e qua rta- feira próxima 9 d e
ab ril.
Apresentado e a provado, em 4-'\ d e
1952.
D o Sr. S enad o r 00mingues Vel asco. solicita ndo a inclu são, na Ordem do Di a . do projeto número 26, da Câma ra d0s t) ~ pu ta ,j0 3.
ind p.endentemente do P a rece r d a Comis ão.
Apresentado e aprovado em 4- 4-52 .

N.o 11 7-52 -

N.o 118-52 -

Do Sr . Senador Apolônio S a les. soBcitando a udiência da
C omissão de Edu ação e Cultura sõ-

bre o Proj eto de Lei da Câma ra nú me ro 5. d e 1952.
Apresentado e aprovado 4-4-52.
." Ii -A-52 - Do Sr. Flávio Guimarães c outros Srs. Sena t. c re ~. solicitando - não houvesse sessão nem expediente da S ecretari;J nos dias 9 10
e 11 d a Semana S a nta .
Aprese ntado e a provado na sessão d e
7-4-52.
N." 11 9-52 - Do S enador Joa quim
Pir es soli cita ndo inclusão em Ordem do
Dia da I ' sessão a PLS-7-50.
Apresentado e aprovado na sessão d
22-4-52.
120-52 - Do Sen. M ozart L ago,
so licita ndo a inversão d a Ordem do
Dia, a fim de que logo após a votação
do Proj. Lei do Senado n." 13-48.
fôssem submetidos à discussão e votação os p a rcceres d a C om. d e R c'ações
Exteriores sôbre as men age ns ns. 69
e 4, de 1952. que figuram no últim o
lugar .
Levantadas questões de o rd em pelo
au tor do req uerim ento e pelo Sena dor
João Vi'lasbôas. resolvidas pela
csa.
fei rejeitado o requerimento.
Sessão de 15-4-52.
.0 121 -52 D o Sr. S enador João
Villas!Jôas. solicitando a reliracl ,l da
em nda n.· 3 a o Projeto d
Ll'i do
S _nado n.O 13 , de 1948.
Apresentado e a provad o em 17 d e
ab ril de 1952.
.0

N.O 122 -52 -

Do Sr. S enador Omar
de Góis. e li ita ndo desta que para as
pa lavras da emend a n.· 3 - «pa ra que
tenha sido nomeado ... ~ a té o final.
hem como . preferência d a votação de
destaqu<!. antcs da subem~ndd fi me!ma emenda n ." 3.
Aprese ntado e a p rovado em 17- 4- de
1952.
." 12 -52 - D o S enador Isma r de
Góis, soli itando d es taque d as exp ressôe «ou entro u a d esem p enh a r função
c1e tiva ~ do a rt. 3." do Projeto n." 13.
em caso d e reti ra da da emend a n .o 3.
Apresentado na sessão de 1 -4-52.
Rejeitado .

Do Seno Cuios L n.demberg . de adi a mento p a ra a sessão
dc 28 d e a bril d a votação do PLC135-5 1.

N. o 1L'1-52 -

Apresentado e aprovado na sessão de
J8-4-52.
N." 125-52 - Do Seno Moza rt Lago
solicitando a volta do PLC-45-50 à Com.
de Const. e Justiça, para que se pronuncia<sr, sôbre a emenJJ do Senador
Onofre Gomes, apresentada p,e rante a
Com. de Finanças.
Apresentado aprovado na Sessão de
J 8-4-52.
N." 126-52 - Do Sr. Senador João
Villasbô ~s solicitando o idi ,.mento pc r
5 sessõrs da votação, do PLC-::!';2 -49.
Apresentado e aprovado na sessão
de 18-4-52.
N." 12:'-52 - Do Seno AU l' lo V i\'acqua solicitando o adiamento da votação
do PLC-352-5 1 para o dia 25 de a bril.
Apresentado e aprovado na sessão
de 18-4-52.
N.. 128-52 - Do Sr. Senador Alfredo Neves, solicitando informações ao
Sr. Min. da Viação sõbre os estudos
hidrográficos do Põrto de Itacurussi ..
Apresentado e deferido na sessão de
23-4-52.
N: 129-52 - Do Sr. Senador Mozart Lago, de informações ao Prefeito
do D. F" por intermédio do Sr. Pres.
da Rep. sõbre as rendas auferidas pelos
Clubes no «Campeonato Rio-São Paulo» de 1952 e o aumento de preço dos
ingressos.
Apresentado e deferido na sessão de
23-4-52.
N." 130-52 - Do Sr. Senador Ferreira de Souza. de preferência para a
votação do PLC- 157 -50, a fim de que
antecedesse a das emendas.
Apresentado e aprovado na sessão de
23-4-52.
N." 131-52 - Do Sen. Mozart Lago,
solicitando o adia mento da discussão e
votação do PLS-15-51, para o dia 2 de
maio.
Apresentado e aprovado. na sessão de
23-4-52.
N.o : 32-452 - Do S(!n. A tt:lio Vivacqua s,'licitando o adi'-lme:lto da discussão e votação do Par,e cer 308-52,
sõbre o Of. S- I-52.
Apresentado e aprovado na sessão de
23-4-52.
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N.O 133-52 -

Do Seno Attilio Vivacqua !:;)l ;~ itando informilçik:; dos Senhores Ministros da Justiça. Marinha.
Guerról e Aeronáutica. se há substitutos de Promotor de 2' categoria di!
Justiça Militar, em disponibi·idade .
Apresentado e deferido na sessão de
25-4-52.
N ." 134-52 - Do Sr. Mozart Lago
solicitando a inserção nos Anais do
Senado da
conferência pronunciada
pelo desembarg ador JOSé Duarte, em
sessão do Conselho da União Brasileira
de Juristas, no di a 22-4-52, nesta Capital.
Apresentado e aprovado na sessão de
25-4-52.
N." 135-52 do Senador Mozar
Lago solicitando o levantamento do\
sessão, por motivo do falecimento do
ex-deputado Gastão de Brito. membro
da Assembléia Constituinte de 1934,
Apresentado e aprovado na sessão
dc 28-4-52.
N." 136-52 - do Senador Hamilton
ogueira solicitando dispensa de interstício para o PRS 3-52, a fim de
figurar na O rdem do D ia da próxima
sessão.
Apresentado e aprovado na sessão
de 29-4-52.
N.o 137-52 do Senador Assis
Chateaubriand solicitando licença, por
período superior a 90 dias, para ausentar-se do pais.
Apresentado e aprovado na sessão
de 29-4-52 .
N." 138-52 - do Senador Ismar de
Góis solicitando urgência para o PLC
95-52. que regulava a promoção dea no dos cadetes da Escola de Aeronáutica.
Apresentado na sessão de 29-4-53.
N.o 139-52 - do Senador Alfrcdo.
Neves para que o Senado resolvesse
sõbre a conveniência de não ser dada
Ordem do Dia para as sessões dc
quartas - feiras.
P ara encaminhar a votação. falam
os Senadores Mello Vianr:J. contráriv
à sugestão; o Senador João 'J lJlasbuas.
sustentando que não pode ser objeto
de apreciação do plenário pelas razões
que expõe e pela ordem, o Senado r
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A loysio de C arvalho, opinando seja
enca minh ado à Comissão Esp . de Ref.
do Regimento, em vez de à Com issão
de Ju stiça.
Sessão de 29 -4-52 - A Comissão
Especial de Reforma do R egimento, em
29-4-52 .
N ." 140- 52
do Senador I vo
d' Aquino solicitando preferência para o
Pare er sõbre a M ensagem n.O 3- 52 ,
ser di utido e votado em seguida ao
PDL 121-51, na parte secreta da presente se são. A provado.
Apresentado e aprovado na sessão
de 29 - 4-52.
D a do como a provado o Senador Mo zart Lago requer verificação da votação, cndo confir mado por :
30 "sim" - e I "não" - com o
voto do Sr. Presidente eleva-se a 32 .

N.· 141 -52 -

do Senador Ferreira
de Souza solicitando informaçõe do
Min . das Relações Exteriores, si o Ge n era P edro Aurélio de Góis Monteiro
e o Ministro João Alberto Lins e Barros, viajaram ültimamente a BuenosAires, em missão do Govêrno.
Apresentado e deferido na sessão de
30-'1-52.
N.o 1'12-52 -

do Senador H amilton
oguei ra solicitando informações do
Sr. Ministro da Educação sõbre se a
P ortaria 104 de 12-2-52 se referia realmente a uma "dispensa temporária
para ingresso nos C ur os Pedag ógicos
do Ensino Industrial, de dete rm inadas
exigências legais."
Apresen tado e deferido na sessão do!
2-5 -52.
N.o 143- 52 -

do Senador Alfredo
cves solicitando o adiamento do PLC
69-50, para o dja 13 de maio. Aprovado .
Apr se ntado e aprovado na sessão de
5- 5-52.

N.O 144-52 -

do Senador Moza!
Lago solicitando o adiamento da dl~
cussão do PLC 318-50 até a sessão de
5 de setembro .
. . Retirado pelo autor em vista de es larecimentos obtidos pelo
enador
Aloysio Ca rvalho, em plenário.
Sessão de 5- 5- 52 .

145-52
do Senador Ivo
d 'Aquino solicitando o aàia mento da
discussão do PRS 29-51, para o dia
12 de maio.
Apresentado
aprovado na sessão
de 5-5 - 52.
.0

146-52 do Senador M ello
V ia nna solicitando a retirada da emenda n." 1. de sua autoria, ofere ciJa ao
PLC 95 -52 .
Apresentado e aprovado na seS5ZIO
de 5-5-52.
.0

.o 1'1 7- 52 -

do Senador Moza rt
Lago solicitando o destaque da emen da de sua a utoria, apresentada ao
PLC 95 - 52 , para constitu ir projeto em
sepa rado.
Apresentado e aprovado na sessão
de 5-5-52.

148-52 - do Senador Aloysio
de Carvalho solicitando a audiênci::t
da Comissão de Educação e Cultura
sõb re o PLC 10-52 .
Apresentado e aprovado na sessão
de 6-5-52.
1.0 149-52 do Senador Awuo
V ivacq ua solicitando o adia mento da
discus ão do PLC 10-52 para o dia 9
•
•
de
maIo
.
. . Prejudicado pela preferência do Regi tro 148-52 do Senador Aloys io de
Carvalho. - Sesão de 6-5-52.
.0

N.o 150-52 -

do Senador Ismar de
óis solicitando fosse enviado à Comis ão de F inanças o PLC 294 - 50.
Apresentado e aprovado na sessão
de 6-5-52.
N ." 151-52 - do Sr. Senador Aloysio de Carva lho da audiência da C omissão de F inanças sõbre o PLC ....
O -51.
Apresentado e apro ado na sessão
de 6- 5-52.

.o

152-52 - do Senador Aloysio
de Carvalho solicitando a audiê ncia
da Comissão de Educação e Cultura
sõbrc o PLC 37- 52.
Apresentado e aprovado na sessão
de 6-5-52.
N." 153-52 - do Sr. Senador Ivo
d'Aquino solicitando prefe rência para a
votação do PLC 20-51, antes da emcrlda que lhe foi oferecida.

Apresentado e aprovado na
de 6-5-52.

sessã .~

N y 154-52 do Seoador Alvaro
Adolpho solicitando preferênd.l pilTa o
substitutivo da Comissão de Finanças
ser votado antes do da Viação, oferecidos ao PLC 389-49.
Apresentado e aprovado na sessão
de 9-5-52.

N.O ISS-52 -

Senador Mell,) Vian na solicitando a inversão da Ordem ào
Diu, para ser discutido em prim?iro
iugar o Parecer da Comissã.) de Relações Exteriores, sôbre a Mensa()em
o." 96-52.
Apresentado e aprovado na se3550
de 12 -5-52.
N.O 156-52 . - do Senador .\loy~io
de Carvalho solicitando a audiência J"
Comissão de Fõrças Armadas para o
P. L. C. -78-52.
Prejudicado por falta de número. -Sessão de 14-5-52.
N.o 157-52 - do Senador W.llJem 3r
Pedrosa solicitando fossem excluidas da
expressão que antecedia as conclusões
as palavras «ou deputado ~, no Parecer
0.° 396-52 sõbre a Indicação n.· 5-51_
Apresentado e aprovado na sessão
de 15-5-52.
N." 158-52 - do Senado;' Waldemar
Pedrosa solicitando a designação de
uma Comissão de Senadores para cumparecer à missa votiva a ser oCiciadil
na Igreja da Cruz dos Militares, em
ação de graças pelo aniversário do General do Exército e ex-Presidente da
República, Eurico Gaspar Dutra e apresentar-lhes cumprimento.
Apresentado e aprovado na sessão de
16-5-52.
São desiçtnados para integrarem iI
Comissão: Senador Waldemar Pedrosa ,
Novais Filho, Joaquim Pir~s, Sá Tinoco e Victorino Freire.
N." 159-52 do Senador Mozart
Lago solicitando por intermédio Jo Senhor Presidente da República. informações da Diretoria da Cia. Siderúrgica
Nacional. como vem sendo processada,
a partir de 1948, a participação nos
lucros da Cia., dos seus empregados.
Lido e deferido na sessão de 19 de
maio de 1952.
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maio.
Apresentado e aprovado na sessão de
19-5-52.
N .o J61-52 - do Senador Joaqultll
Pires solicitando a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Resolução nú mero 25-51.
Apresentado c aprovado na ses 50
de 20-5-52.
N .· 162-52 - do Senador Sá Tinoco
solicitando não fosse marcadil Ordem
do Dia no dia 22, data da Ascenção do
Senhor.
Rejeitado depois de falar e requerer
verificação de votação o Senador Mozart Lago. Sessão de 2 J -5-52.
" 163-52 do Senador Othon
Mader, no sentido de que. por intermédio do Ministro da Justiça. fossem
olicitadas ao Diretor do Serviço de
T rãnsito do D. F. informações sõbre a
lei ou decreto-lei em qUi' .~ uaseia o
Departamento do Serviço de Trãnsito
do D. F. para exigir que os motoristas
habilitados c licenciados perante o
Departamento, tenham as suas carteiras
nacionais visadas ou revalidades.
ApresE'ntado E' deferido na sessão de
21-5-52.
N.· 164-52 - do Senador Kerginaldo
Cavalcanti solicitando a inclusão em
Ordem do Dia da próxima sessão d,)
PLS-28-51.
Retirado depois de falar o Senado~
João Vilasboas - Sessão de 21-5-51.
N.o 165-52 do Senador Mozart
Lago solicitando a inclusão em Ordem
do Dia do P. L. C. -249-51. cujos prazos regimentais para pareceres das Comissões já se achavam esgotados.
Apresentado e aprovado na se3são
de 21-5-52.
N .? 166-52 - do Senador César Vergueiro solicitando o levantamento di!
sessão por motivo de pesar pelo lale cimento do Dr. Joaquim de Abreu
Sampaio Vidal. constituinte em 1946 .
Apresentado e aprovado na sessão de
22-5-52.
N ." 167-52 do Senador Mozart
Lago solicitando fõsse incluido na Or-

-
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dem do Dia o P. L . C. - )-51. visto h,,ver-se esgotado o pra:o regime ntal p ~
ra o pronuncia mento da
omi 50 àe
Finanças.
Apresentado e aprovado na e são de
23-5-52.
do ~enad r Euclydes
Vicira solicita ndo dispensa dc intersticio para o P.L.C. -209-5I, a fim de
quc fõssc incluido na Ordem do DIa
da sessão seguinte.
Apresentado e apro ado na e são de
26-5-52.

N.o 16 -52 -

N.o 169-52 - do enador F err ir.!
de Sousa solicitando fosse Icvantadd él
sessão em homenagem à memória do
Deputado José Montciro oares [<i Ih ,
onstituinte de 1934 a 193 .
Aprescntado c aprovado na essão dc
26-5-52.
N.· 170-52 - do Senador Fra n is o
Gallotti, solicitando fosse dcsign ada coJllissão de três Senadores para representar o Senado na 35' Conferê ncia
Internaciona l do Trabalho, em G enebra.
Aprese ntado c aprovado na sessão
de 27-5-52.
N ." 171 -52 - do cnador Anisio Jo bim solicitando a inclusão cm Ord em
do Di a do P.R . S. -2-52 .
Rejeitado, depois de fala rem os
nadores Ferreira de Sousa, Ani io Jobim. Hozart Lago c ISOlar de GÓe3.
- Sessão de 27-5-52.
enador Moz rt
.• 172-52 do
Lago solicitando fosse o P . R . S .-2-52.
incluído em Ordem do D ia. o fim o
prazo de 15 dias.
Retirado pelo autor. do não atinvc:>são de
gir o objetivo visado .
27 -5-52.
N.0 173-52 - do S enador Ferrcira
de Sousa solicitando fosse adiad a a
discussão do P. L. C . -66-52. a fim de
ser novamente ouvida a Comissão dI!
Justiça sõbre a sua con titu cionalidade.
Apre entado c aprovado na sessão d
27 -5-52.
N .· 174-52 - do enador Kerginaldo Ca valcanti, pedindo dispensa de publicação do parecer lido õbrc a red ~
ção final do P . L.C. -209-5J. para di cussão e votação imediatas.

A prcsentado c aprovado na se sao
2 -5-52 .

,I ~

. 175-52 - do Senador I mar de
óis solici tando o pronunciamento da
C omi são de Finanças sõbre o PLC
93 -5 2. (Inter ticio Juiz es Sub tituto da
Ju ti a D. F.).
Aprese ntad o e aprovado na sessão
de 2 -5-52.

N." 1/6 -52 do Senador Al var:>
dolpho solicitando fôsse adi'lda a di cus ão e votação do PLC 40-51 , para
o dia 4 de junho. (Comissá rio d e
Policia) .
Apresen tado c aprovado na s s ão
dc 29-5-52.

N.o 177-52

do Senador Ivo
d' Aqu ino solici tando preferência para
a otação do PLC 226-50 ser fe ita ante da emenda que lhe foi oferecida .
Apresentado e aprovado na es ão
de 0-5-52.
.. 17 -52 - do Scnador Ferreira
de
ouza olicitando fõsse ouvida a
Comissão E pecial do Código Comerial sõbre o PLC 326-5 I.
Apre entado e aprovado na sessão
de 30 -5-52.
179-52 - do Senador Lanciu lp l o
Alves olicitando fõss e ouvida a Co missão de Agr icultura sõbr o PLC
]4-52.
Apresentado e aprovado na sessão
e 0-5-52 .
.0

.o I O-52 -

do Senador F erreira
de Souza solicitando urgn cia para a
d iscussão c votação do PLC 110-52.
Apresentado na sessão de 2-6-52.
N ." 181-52 do Senador Atil io
Vivacqua solicitando informações do
Sr. Ministro da Fazenda õbre o inteiro teõr dos projetos a que se refere
o § 1.0 do art. 3." da Lei n. O 1.47-1
de 26-]1-51 elaborados pela Comissã.,>
M,i ta Brasil Estados Unidos e quaiS
os projetos já submetido à consideração do Banco Internacional de Reconstrução e D esenvolvimento e do
Banco de Exportação e Importação .
Lido e deferido na sessão de 4-6-52.

N.o 182-52 -

do Senador Othon
Mãder solicitando informaçõe do Sr.
Ministro da Marinha quais as razões
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O Ministério da Marinha a construir
uma grande vila residencial para os
seus operários e funcionários.
Lido e deferido na sessão de 5-6-52.
N.o 183-52 - do Senador Ferreira
de Souza solicitando a ret irada do seu
Requerimento de urgência (180-52)
para o PLC 110-52.
Apresentado e aprovado na sessão
de 5-6-52.
N." 184-52 - do Senador Mozart
Lago solicitando a retirada da sua
emenda ao P . L. S. 30-5 I, para facilitar
() andamento do projeto.
Depois de falarem os Senadores
Aloysio de C arvalho e Mozart Lago,
a Mesa delibera que o Requerimento
aguardará sua oportunidade.
N.· 185-52 - do Senador Alvaro
Adolpho solicitando dispens.l de i:lter);ticio e de publicação do parecer da
redação final do PLC 58-52, a fim de
ser discutido e votado .
Apresentado e aprovado na sessão
de 5-6-52.
N.o 186-52 do Senador Mello
Vianna solicitando destaque do § único
do art. 1. 0 do PLC 40-51. para que
Iõsse votado em separado depois de
a preciado o artigo.
Apr esentado e aprovado na sessão
de 5-.5-52.
N." 187-52 - dos Senadores Francisco Gallotti, João VilIasbô.-ls c Vittorino Freire solicitando licença para se
ausentarem do pais a fim de participarem da 35.a Conferência Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, Suiça.
Lido e aprovado na sessão de 6-6-52.
N." 188-52 - do Senador Landulpho
Alves solicitando a audiência da Comissão de Agri cultura sõbre o PDL
20-52.
Apresentado e aprovado na sessão
de 9-6-52.
N.· I 9-52 - do Senador Hamilton
Nogueira solicitando não se realizasse
sessão no dia 12. dia de Corpus Christi.
Apresentado e aprovado na sessão
de 10-6-52.

N." 190-52 - do Senador Alfredo
Neves solicitando a inserção na Ata
de um voto de profundo pesar pelo
falecimento do ex-constituinte pelo Estado do Rio, Dr. João Guimarães.
Apresentado e aprovado na sessão
de 11-6-52.
N.o 191-52 _ do Senador Alen castro Guimarães, solicitando informações
do Sr. Ministro da Fazenda sõbre a
razão por que até aquela data somente
se limitaram a áreas d~ S. Paulo e
Sul de Minas as providências para a
aplicação da lei que assegurou aos
produtores de algodão o preço mini mo
de 85 cruzeiros por arroba de algodão
em caroço.
Lido e de ferido na sessão de 13 de
junho de 1952 .
N." 192-52
do Senador Ivo
d' Aquino. solicitando preferência para
a votação do PLC 319-50. a fim de
ser feita antes das emendas.
Apresentado e aprovado na sessão
de 13-6-52.
N." 193-52 - do Senador Alfredo
Neves, soiicitando fossem votadas em
globo as emendas ao PLC 110-52, exceto o substitutivo apresentado perante
a Comissão de Finanças.
Retirado pelo autor depois de falarem
os Senadores Attilio Vivacqua, Alencastro Guimarães. Alberto Pasqualini e
Alfredo Neves. Sessão de 13-6-52.
N.· 194-52 - do Senador Alberto
Pasqualini solicitando fõsse votado em
globo o substitutivo apresentado perante a Comissão de Finanças, ao PLC
110-52.
Apresentado e aprovado na sessão
de 13-6-52.
N ." 195-52 do Senador Mozart
Lago solicitando intormações do Senhor
M1l1istro da Fa:enda sõbre os motivos
porque não promove a reestruturação
das Coletorias Federais propiciando aos
coleto res e escrivães um rea justamento
de vencimentos mais equitativo que o
atualmente em vigor.
Lido e deferido na sessão de 16-6-52 .
N." 196-52 - do Senador At tilio Vivacqua solicitando destaque do art. 5. 0
do P . L . C. - I1 0-52.

-
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Retirado. depois das explicações dadas pelo R elato r da C o missão de Fina nças. S enador Fe rreira de Sousa.
Sessã de 16-6-52.
N.o 197-52 - do Sr. S en'ldo r Attlli o
V iv acqu a solicita nd o destaqu e do inciso VII do a rt. I I . do P. L. C. - I JO-52.
Apresentado e a pro vado na sessão de
16-6-52 .
N .o 198-52 do Senado r Moza rt
La g solici ta ndo o adiamento da disussão do P.L . C .- 18 1-51 pa ra o di a
15 de julho .
Prejudicado po r falta de número -essão de 16-6-52.
N .· 199-52 - do Sr . S enador Moza rt Lago solic itando o ad ia mentC' d
discus ão do P . L . C. -322-51 pa ra o di a
Ii de julho.
Prej ud icado po r fa lta de número e são de J 6-6-52 .
N .o 200-52 do S enador M oza rt
La go solicita nd o info rm ações do S enhor
Ministro do Tra balho sõbre a lei em
que se fund a mentam as no meações. nos
Insti tutos e C ai as de Apose ntadoria e
Pensões pa ra os ca rgos e funções que
nã são nem de confianç a. nem em
comissã '.
Li do e deferido n, sessã de 17 de
junh · de 1952.
N .· 20 I-52 - do S r . Se nador M oza rt Lago so li ci ta nd o o adi mento da
otação do P . L. C . - I l-51 pa ra o dia
15 d julho.
A presentado e a provado na sessão
de 17-6-52.
N ." 202-52 - do Sr . S enado r Mozart Lago soli citando o adi a mento da
votação do P . L. C . -322-5 1. pa ra o dia
II d julho.
Lido e retirado depois de falar o
Sessão de
enador Mozart Lago. I i' ·6-52.
N .v 203-52 - do S r .
va ld o Lim a so li cita nd o a
Ordem do Dia d a sessão
9 de 1951.
Apresentado e a provado
I -6-52.

Senado r Vi inclusão em
do P . L . C . na sessão de

N .O 204-52 - do Sr . S enado r H ami lton N og ueira solicita ndo info rmações
do Min istro da A eroná uti ca. sõ bre a

á rea oc upada pelo M inistério da A eroná utica na Ilh a do Govern ador .
Lido e defe rido na sessão de 19-6-52 .
N .· 205-52 - do Sr. Senado r Assis
Chateaubriand solici ta ndo licenç a para
e a usenta r do pa is e ace itar a nomeação do Sr . Pres id ente da República
pa ra representa r o Brasil nas solenidades comemo rativas do cinqüentená rio e
inauguração do monumento à S a ntos
Dumo nt. em P a ri s. Fra nça.
Aprese ntado e a provado na sessão de
19-6-52.
N ." 206-52 - do Sr. S enado r M oza rt Lago solicita nd o a incl usão em
Ordem do Dia do P . L. C . - 192-50 ( qu e
eleva o salá rio-fa mília).
Apresentado e aprovad o na sessão de
19-6-52 .
N .· 207-52 - do Sr. S enador Othon
Miider solíci ta ndo fosse adi ada a discussão e votação do P.L.C . -30 1-51.
para o dia 23 do mês em curso .
Aprese ntado e a provado na sessão de
20-6-52.
.. 208-52 - do S r . Senador Moza rt Lago sol icitando info rmações do
Ministro da Educaç50 e Sa úde õbre
o & 2." do art. 2." da Porta ri a número
522. de 23-5-52. que se enco ntra impressa à pági na n." 9 . 11 8. do Diário
Oficial. de 3 1-5-52.
Lido e deferido na sessão de 25-6-52
.. 209-52 - da C om . de C o nst. e
J L1s ti ça soli cita nd o fosse solicitado o parece r da C om. D iretora a fim de a ntes
de o pina r sõ bre o P . R . S . -5-52. que
up n mlu o pa rágra fo único do a rti go
14 1. do R egulamento do Senado Fede ra l .
Lid o e deferido na sessão de 26 de
junho de 1952.
N .· 2 10-52 - do S r . Senador Joaquim Pi res. solicita ndo disp~'!1 3a de
inte rsticio e de pu bli cação do Parece r
607-52 lido sôbre o PLC-93-52. a fim
de que pudesse fi gura ra r na O rd ~ 1l1 do
D ia da sessão seg uinte. .
Apresentado e a provado na sessão de
26-6-52.
N .· 2 11 -52 - do Sr . S enado r Ke rgi na ldo Cavalcanti solici ta ndo info rmações do Sr . Min ist ro do Traba lho sõ-
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bre o capital. juro pago. despesas. etc ..
da Fundação da Casa Popular.
Lido e deferido na sessão de 27-6-52.

Orçamento de 1952. Que já se achavam
estouradas.
Lido e deferido na sessão de 7-7-52.

N.· 212-52 - do Sr. Senador Atílio
Vivacqua solicitando adiamento da discussão e votação do P.L.C.-IOO-52
para o dia 10 de julho.
Prejudicado por falta de número Sessão de 27-6-52.

N ° 220-52 do Sr. Senador Gomes de
Oliveira solicitando :l volta do P.D.L.-8
de 1952 à Comissão de Constituição
c Justiça para que se pronunciasse sõbre a emenda da Comissão de Finanças.
Rejeitado. depois de fa l;u em os Senadores Alfredo N "",·s c Domi ngos Velasco . - Sessão de 7-7-52.

N.· 213-52 -

do Sr. Senador Prisco
dos Santos solicitando dispensa de intersticio e de publicação a fim de que o
Of. S. -5-52 pudesse entrar em Ordem
do Dia da próxima sessão.
Apresentado e aprovado na sessão
de 30-6-52.

N.· 214-52 - do Sr. Senador Apolônio Sales solicitando preferência para a votação da suhemenda à emenda
n.· 3. ao P .L.C-7-52.
Apresentado c aprovado na sessão de
3C-6-52.
N · 215-52 do Senador Moz:lrt Lago
solicitando informações do Sr. Ministro da Justiça sõbre a propriedade dos
terrenos situados na Estrada de Itacoromi. na Ilha do Governador. onde
se encontra instalada a Escola João
Luis Alves.
Lido e deferido na sessão de 1-7-52.
N · 216-52 do Senador Kerginaldo
Cavalcanti solicitando informações do
Sr. Ministro da Fazenda sõbre os motivos por que não foi cumprida até
então a Lei n° 1. 559. de 18-2-52.
Lido e deferido na sessão de 1-7-52.
N° 217-52 do Senador Mello Vianna
solicitando destaque. para ser votado
isoladamente. da remissão feita no artigo lo do P.L.C. - lOO-52 . ao a rt. 141
do Código Civil .
Lido e aprovado na sessão de 1-7-52.
N o 218-52 do Sr. Senador Vespasiano Ma rtin s solicitando fõsse interrompida a sessão do dia lO. dura nte o
expediente. pa ra comemoração do centenário de nascimen to do ex -Senador
Generoso Pais Leme de Sousa Pance.
Apresentado e aprovado na sessão
de 7-7-52.
N ° 219-52 do Senador
C ava lcanti solicitando do
tro do Trabalho. ouvido o
formações sõbre Quais as

Kerginaldo
Sr. MinisSAPS. inverbas co

N. o 221-52 do Sr. Senador Attilio
Vivacqua solicitando que a votação do
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça ao P.L.C . - IEsb-50. seja
"m g lobo. com precedência sõbre as
respectivas subemendas.
Lido e aprovado na sessã0 de 9-7-52.
N° 222-52 do Sr. Senador Gomes
de Oliveira solic: tando a constituição
de uma Comissão Parlamentil r de investigação. integ rada Dor 5 Senadores.
com o fim especial de examinar e
estudar as condições materiais das instalações da Justiça do D. F. e órgãos
relacionados.
Apresentado e aprovado na sessão
de 10-7-52.
N o 223-52 do Sr. Senador Mozart
Laç;o solicitando o ad iamento da votação do PLS- 15-5 1 para que fõsse publicada a emenda de sua autoria. como
devia. junto aos pareceres emitidos sõbre o projeto.
A Mesa retira o projeto da Ordem
do Dia. - Sessão de 10-7-52.
N o 221-52 do Senador Mozart Lago
solicitando o adiamento da discussão
do PLC-1-51. até que o Parecer do
Procurador Geral da F azenda fõsse
também publicado. para conhecimento
do plenário.
Prej udi cado por falt a de número. de pois de falarem os Senadores Aloysio
de Carvalho. João VilJasbôas e Domingos Velasco. - Sessão de 10-7 -)L .
N .u 225-52 - do Senador Vivaldo
Lima. solicitando licença para participar da XVlIII Conferência Internacional da Cruz Vermelha, como representante do Brasil. em Toronto. Canadá.
de 23 de julho à 9 de agõsto de do
corrente ano.
Apresentado e aprovado na sessão
de 11-7-52 .

-- 205 N.O 226-52 do Senador Mozart
Lago, olicitando o adiamento da votação do PLC 4-51 , até que pude se
ser publicado no D. C. N . o parecer
(2.") do Procurador Geral da Fazenda
Públi ca sõbre o projeto.
R ejeitado pela Mesa Sessão de
11-7-52.
( D e acõrdo com o art. 156, § 3.°
do Regime nto Interno não pode have r
novo adiamento da matéria).
N.o 227-52 - do Sr. Senador Bernardes Filho, solicitando o adiamento
da votação do PLC 4-51 para ser anexado ao PLC 178-50.
Ouvida a manifestação do plenário
é aceito o requerimento. - Sessão de
11-7-52.
N.o 22 -52 - do Sr. Senador Hamilton Nogueira solicitando do Sr. M inistro da Fazenda informações pedidas
pela Comissão de Justiça, por proposta
do Senador V ergnia ud Wanderley, ao
examinar o PLC 178-50 .
Aprese ntado e deferido na sessão de
11-7-52.
N.u 229-52 - do Sr . Senado r F erre ira de Souza solicita ndo fossem ouvidas as Co m:ssões de Constituição e
Ju stiça e de F :nança. õbre o substitutivo da Com issão de Agr icult ura ao
PLC 496-49 .
Apresentado e aprovado na sessão
d 11- 7-52.
N." 230-52 - do Sr. Senador Ivo
d' Aqu ino, olicitando preferência para
a votação do PRS 'I-52, antes da emenda apre entada perante a Comissão de
Finanças.
Apr ese ntado e aprovado na sessão
de 11-7-52.
N.o 231-52 - do Sr. Senado r Sylvio
Curvo, solicitando licença para se ausenta r das sua funçõ es legislativas por
6 meses .
Apresentado e aprovado na sessão
d 15-7-52.
N.o 232 -52 do Sr. Senador Euclydes Vieira, solidtando o pronuncia mento da Comissão de Vi ação e Obras
Públuicas sõbre o PLC 96-52.
Apr esentado e aprovado na sessão
de 15-7-52.

N.O 233-52 do Sr. Senador Alvaro Adolpho, solicitando preferência
pa ra o substitutivo da Comissão de
Finanças ao PLC 73-51 e votação em
globo, ressalvadas as emendas e d estaques requeridos.
Apresentado e aprovado na sessão
de 17-7-52.
N.o 234-52
do Sr. S enador Othon
Mader, solicitando informações do Sr.
Ministro das Relações Exteriores sõbre o fundamento em que baseou o
D iretor interino do Departamento ComerciaI e Consular do M in. do Exterior'. para, nas vésperas de entregar
seu cargo temporário ao Diretor efetivo, determinar ao Instituto Nacional
do Mate, a renovação de resoluções
tomadas pela Junta Delibera tiva da quela autarquia .
Lido e deferido na sessão de 18 de
julho de 1952.
N 9 235-52 do Sr. Senador Moza rt
Lago olicitando informações do Instituto N aciona l d o Livro, por intermédio do Ministério da Edu cação e Saúde. õbre os ori ginais do «Dicionário
Enciclopédico», em 10 volumes, do
Dr. Alarico da Silveira .
Lido e deferido na sessão d 21 -7 -52 .
N Q 236-52 do Sr. Senado r La ndulpho
Alves solicitando a audiência da Comissão de Agricultura sõbre o PLC29 1-5 1.
Lid o e aprovado na sessão de 2 I -71952.
N ° 237-52 do Sr. Senador Domingos
Vel a co solicitando preferê ncia para a
votação da emenda nO 35, sõbre a d e
nO I. ao PLC-26-50.
Ap rese ntado e aprovado na sessão de
23-7 -52.

N v 238-52 do Sr . Senador Moza rt
Lago solicita ndo a inse rção nos An ais
do Senado, do discurso pronunciado
pelo Sr. Presidente da República Getúli o Varg as, na sessão de instalação
da Vlll As cmbléia da Comissão Interamericana de Mulher s.
Apre entado e ap rovado na sessão
de 24-7-52.
(Discu rso publicado na pág. 7. 157
- 4' coluna - D.e.N . de 25-7-52).
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Ny 239-52 do Sr. Senador Carlos
Lindemberg solicitando dispensa de interstício para os parecert's lidos sõbre
o PLC-121-52, a fim de que pudesse
figurar na Ordem do Dia da sessão
seç;uinte.
Apresentado e aprovado em sessão
de 25-7-52.

N9 240-52 do Sr. Senador Gomes de
Oliveira solicitando fõsse nomeada uma
Comissão de Senadores a fim de representar o Senado no Congresso Eco ·
nõmico de Blumenau, em Sta. Catarina.
Apresentado e aprovado na sessão
de 25-7-52 .
Foram designados: Senadores Gomes
de Oliveira. Carlos Lindemberg, Walter Franco c Ivo d'Aquino.
N ° 241 -52 do Sr . Senador Aloysio
de Carvalho solicitando preferência para a votação da emenda nO 54 ao
PLC-26-50.
Apresentado e aprovado na sessão
de 25-7-52.

No 242-52 do Senador João Villasbõas solicitando que a votação da
emenda nO 54, ao PLC-26-50, fõsse
feita em partes, votando primeiramente
o art. 28 e em seguida as letras separadamente.
Apresentado e aprovado na sessão
de 28-7-52.
N " 243-52 do Senador Aloysio de
Carvalho solicitando destaque, na emenda nO 9 ao PLC26-50, das expresl.ÕI's: «na data da aprovação final do
presente projeto:., a fim de que as rejeitasse o plenário.
Apresentado e aprovado na sessão
de 29-7-52.
N ° 244-52 do Sr. Senador Ferreira
de Souza sol:citando destaque, para
rejeição. das expressões que cita em
alguns artigos do PLC-26-50.
Apresentado e aprovado em sessão
de 29-7-52.
N° 245-52 do Sr. Senador Pereira
Pinto solicitando licença de 120 dias,
visto ter de a usentar-se do pais .
Apresentado e aprovado na sessão
de 31-7-52.

No 246-52 do Sr. Senador Mozart
Lago solicitando que a sessão de 1-81952 fõsse interrompida para receber

as Sras. Delegadas ã VIII Assemb!éia
Interamericana de Mulheres, reunida
nesta Capital, entre as quais as Senadoras Dominicana e Uruguaia.
Apresentado e aprovado na sessão
de 31-7-52.

No 247-52 do Sr. Senador M ozart
Lago solicitando fõsse adiada a votação do PLS-41-5t. para o dia II de
agõsto prõximo.
Apresentado e aprovado na sessão
de 31 -7-52.
N. 248/ 52 do ·Sr. Senador Ferreira
de Souza, pedindo preferência para votação do Projeto de Lei do Senado
n. 15, de 195 I, antes da emenda que lhe
t i oferecida.
Apresentado e a,provado na sessão
de 31 -7-52.
N. 2-19/ 52 do Sen o Olavo Oliveira
solicitando licença, visto ter de ausentar-se por m;Jis de 90 dias do pais.
Apresentado e aprovado na sessão de
1-8-52.
N. 250.'52 do Seno Arêa Leão solicitando fõsse nomeada uma Comissão
de Sanadores para representar o Senado
nos festejos comemorativos do I· centenário de Terezina.
Aprt'sentado e aprovado na sessão de
1-8-52.
N. 251 / 52 do Sr. Seno Costa Pereira
solicitando fõsse ouvida a Com . de Finanças a respeito da emenda n. 2 ao
PLC 5-52.
Apresentado e aprovado na sessão de
1-8-52.
N. 252/ 52 do Sr. Seno Mozart Lago
solicitando a inclusão em Ordem do
Dia de Lei da Câmara n. 286-50.
Apresentado e aprovado em sessão de
5-8-52.
N. 253 / 52 do Sr. Senador Mozart
Lago solicitando fõsse convocado o Sr.
Ministro da Fazenda, Dr. Horácio Lafel', para comparecer perante o Senado
p;Jra prestar informações sõbre os pedidos de créditos para pagamento do Espólio de Henrique Lage, mencionados
nos projetos de lei da Câmara número
178-50 e 4-49.
Apresentado na sessão de 8-8-52.
Retirado pelo a utor, em 11 ,8-52.

•
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N. 254 / 52 do S r. Seno Kerginaldo
C avalcanti € outros Srs. Senadores, solicitando não haja sessão, nem expediente na Secreta ri a do Senado no próximo di a 15 do mesmo mês, consagrado
à Assunção de Nossa Senhora.
Apresentado e a provado na sessão
de 11 -8-52.
N Q 255-52 do Sr . Sen. João Villasbôas, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
n.o 118, de 1952, para a sessâo de 21
do corrente.
Lido e a provado na sessão de 11 ' 8-52 .
N. 256/ 52 do Sr. Seno Moza rt Lago
e outros, convocand o Sr. Ministro da
Fazenda pa ra presta r informa ções sõbre
os créditos pedidos para paga mento ao
Espólio de Henrique Lage.
Apresentado na sessão de 13-8-52 .
Aprov ado em 18-8-52.
N. 257/ 52 do Seno Moza rt Lago,
solicita ndo informações do Sr. Ministro
do Trabalho sôbre decreto que reestrutura a Tesoura ri a do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários.
Apresentado e deferid o na sessão dc
18-8-52.
N. 258/ 52 do Sr. S enador M ozart
Lag o solicita nd o em adita mento ao Rc'
querimento n. 156, de 1952, de sua a utoria , fõsse fix ado ao Sr. Ministro da F azenda o prazo de 4 dias pa ra comparecer pera nte o Senado Federal , pa rfi
prestar as informações que lhe estão solicitadas.
Apresentado e aprovado na sessão de
18-2-52.
N.o 259-52 do Sr. Senador João ViI lasbôas, solicitando em adi tamento ao
requerimento n. 156-52 firmado pelos
Senadores
M . Lago, Ivo
d 'Aquino,
W alter Franco, Alfredo Simch, Joaquim
Pires e Do mingos V elasco, que o Exmo.
Sr. Ministro da F azend a , qua ndo comparecesse pera nte o Senado Federa l.
para prestar informações sõbre os pedi'
dos de créditos para pagamento aos herdeiros legatários de Henrique Lage, também informasse:
- Qual a renda bruta auferida pela
Uniâo dos bens e direitos da Fundação
HenriquE' Lagc, a partir da sua incorporação ao Pa tr'mô nio Na ional. até
il pr scntc dat a.

Apresentado
18-8-52,

l'

a provado na sessao de

N . 260/52 do Sr. Senador Ferrei ra
de Souza solicitando em aditamento ao
requerimento n. 256-52, fõsse o Sr. Ministro da Fazenda ouvido sõbre se o
Govêrno concordava em devolver os
bens do Espólio Henrique Lage, co m
ace rto de contas, sem outra ind enização.
Apresentado e a provado na sessão de
18-8-52.
N. 261 / 52 do Sr. Senado r Mell o
Vianna, solici tando adiamento do Projeto de Lei da Câmara n." 348-49,
para ser discutido e votado no di a 22
do mês em curso.
Lido e a provado na sesão de 19-8-52.
N. 262/ 52 do Sr. Senador Ivo d'Aqui no, solicitando o adiamento da discussão
do Proj eto de Lei da Câma ra dos Deputados n. 25, de 1952, a fim de ser feita
no dia 21 do mesmo mês.
N .o 263-52 do Sr. Senador Mozart
Lago, solicitando com fundamento na
letra cC .. do art. 125 do Regimento
Interno, fôsse m pedidas ao Senhor
Prefeito do Distrito Fede ra l por interm édio do Presidente da República,
in form ações :
Sõbre o desmo nte do mo rro de Santo
Antõnio h
Lido e aprovado em 21 de agõsto de
1952 .
N. 264/ 52 do Sr. Senador Ivo
d 'Aquino, solicitando preferência para
o Projeto de Lei da Câmara n. 298, de
1950, a fim de ser votado antes das respectivas emendas.
Apresentado e a provado na sessão de
22-8-52.
N. 265/ 52 do Sr. Senador Ivo
d 'Aquino e outros Srs. S enadores, soli citando urgê ncia pa ra a votação do
Projeto de Lei da Câmara n. 25-52 qu e
cri a o Instituto Brasileiro do Café,
Lido na sessão de 25·8-52,
Aprovado na sesão de 27-8. 52.
N. 266/ 52 do Sr. Senador Beroardes
Filho solicitando ao Ministro da Ae.
ronáutica informações sôbre o desas·
tre ocorrido com o avião «President n
a nexada as mesmas informações cópia
do inq uérito realizado a ês e res p ~ ito
Lido c deferido na sessão de 2()·g·;2.
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N.O 267-52 do Sr. Senador Attilio
Vivacqua e outros Srs. Senadores. solicitando o adiamento da discussão do
Projeto de Lei d Senadr n.· 19-52.
para o dia 9 de setembro do corrente.
N° 267-52 do Sr. Senador Attilio Vivacqua e outros Srs. Senadores. solicitando o adiamento da discussão do ProJeto de Lei do Senado n. 19-52. para o
dia 9 de setembro do corrente.
Lido e aprovado na sessão de 27-8-52.
N.o 268-52 do Sr. Senador Mozart
Lago. solicitando informações ao Sr.
Ministro do Trabalho. Indústria e Comércio sõbre o montante. em globo.
do desembolso. só no Distrito Federal.
dos diversos institutos e caixas de aposentadoria e pensões • . em virtude de
atraso no pagamento dos alugueis mensais das casas e a parta mentos arrendados pelas referidas entidades de previdência. (IAPe IAPETEC).
Lido e deferido na sessão de 28 de
agõsto de 1952.

N. 269/ 52 do Sr. Senador Gomes
de Oliveira. solicitando destaque dos
dois primeiros artigos da Emenda nú:
mero 55. ao Projeto de Lei que cria o
Instituto Nacional 'ao C a fé.
Retirado pelo autor. na sessão de

28-8-52.
, N. 270/ 52 do Sr. Senador Gomes
de Oliveira. solicitando preferência'
:para votação da Emenda n. 79 (setenta e nove). ao Projeto de Lei que cria
o Instituto Nacional do Café.
Apresentado e aprovado na sessão
de 28-8-52.
N.o 271-52 do Sr. Senador Atti\io
Vivacqu a, solicitando preferência para
a Emenda n. 82. ao Projeto de Lei da
Cãmara n. 25-52.
Apresentado e aprovado na sessão
.de 28-8-52.
N. 272-52 do Sr. Senador Ivo
d' Aquino, solicitando a realização de
uma sessão extraordinária noturna às
20 horas e 30 minutos, para prosseguimento do estudo das matérbs constantes :da Ordem do Dia de hoje.
Apresentado e aprovado na sessão
de 28-8-52.
N. 273/ 52 do Sr. Senador Walter
Franco, rCCluerendo
destaque das ex•

pressões «exportadores... e etc. do
Projeto de Lei da Cãmara n. 25-52.
Apresentado na sessão de 28-8-52.
- Rejeitado.
N.· 274-52 do ·S r. Senador Attilio
•
Vivacqua. solicitando preN;rência para
a Emenda n. 84. ao Projeto de Lei número 25. de 1952.
Apresentado e aprovado na sessão
de 28-8-52. (Noturna). .
N. 275/52 do Sr. Senador Walter
Franco. solicitando destaque das expressões da Emenda 62 ao Projeto de
Lei da Cãmara n. 25-52. «substitua-se
a letra c do art. 5' pela seguinte) e
também destaque das expressões seguintes da emenda 84: «Acrescente-se
ao art. 5' a seguinte alínea) .
Apresentado na sessão de 28-8-52.
(Noturna).
Considerado prejudicado.
N.o 27ó-52 do Sr. Senador Attilio
Vivacqua. solicitando destaque do a rtigo 14 da emenda n. 23. aprese ntada
ao Projeto de Lei n. 25. de 1952.
Apresentado e a provado na sessão
de 28-8-52. (Noturna).
N ° 277-52 do Sr. S enador Euclydes
Vieira , solicitando preferência para a
emenda n. 4. ao Projeto de Lei da Câmara n. O 25-52 a fim de ser votada
antes da de n .· 63 -B .
Lido e a provado na Sessão de 29-8-

-1952.
N. 278/ 52 do Sr. Scn 3dor C a rlos
Lindenberg . solicitando destaque das
expressões «na devid a proporcionalidade •da fõrç a econõmica de cada Estado:.
né) Emenda n. 4. ao Projeto de Lei
da ' C âmar.l n. 25-52.
Lido e a provado na Sessão· de 29-

-8-52.
N . 2i9/ 52 do Sr. Senador Ivo
d·Aquino. solicitando a realização de
uma ses~i'io extraordinária, às 20 horas
e 30 Illinutos para prosseg uimento do
estudo das milten s constantes da Ordem do D i., de hoje.
Lid" (' apr()vado na Sessão de 29-8

- 1952 .
N. 280/ 52 do Sr. Senador Ivo
d' Aquino, solicitando preferência para
a emenda n . 40. ao Projeto de Lei da

-209Câma ra n. 25-52 a fim de ser votada
a ntes da dI' n. 28.
Lido e a provado na se sao de 29-52
N. 281 / do Sr. Senador Aloysio
d.. Cnrw· lho. solicitando que a votação da Emenda n.o 10 ao Projeto de
L .I d a C âm ra n. 25-52, fõsse feita
i nr par tes, n ~ forma regimenta l, a sabl' r :
a) 2rt. I", até o § 2· ;
b) 9 ::, '} d a rt. I ·;
c} t"rt. 2°;
d) art. < e suas letrJs:
c) 'lrt. 1< e seus parágrafos .
Lido r:
8-52.

é' provado

na sessão de 29-

N. 2 2152 d o Sr. S ena do r W a lter
Fronco, M'li cita nd o preferência para vota ão d a Enl l!oda o. 63 ao Projeto de
Lei d a Câma ra 11. 25-52.
Lido e- é1 provado na sessão de 298-)2 (notu r a) .

N.

;[;3/ 52 do Sr. Senador Oton
Tll iider. st'licita ndo fõsse des tacada d a
Erupnd a n . 37, a o Proj eto de Lei n. :L5,
de • 952, a expressão: '\:e as v a nta
\1-'11 '" para c fim de ser vota d a sepa r lda me:lle.
LIdo (' aprovado na <essão de 2 ·

- j-52 .
..
N . L. 1: 57 d o Sr. Senador ' Moza rt
L \go. ~oli :té:ndo informa ções ao Senhor Mi nhtn:. d a Jus tiç a sõb re a situ a;l, elo c::: r . Almirante M a nuel Pinto
R ibei ro E ~c mdola, intendente naval.
'''ITIO I e pr :;enta nte da Armad a no C on-;e !I-:o N a' i nal de E sta tisti ca, e sõbr
. funcion;mo C 3rlOS P ed rosa. considcrodo !locivo pela polícia.
Lid o c dderido na sessão de 3-9-52.
N.o 285-52 do Sr. Senador Mozart
Lago c o u~ros Srs. Senadores. soli itando in er ão DO a nais do Sena do
da resposta do exlide-r d a UDN, Dr.
P rado Kell y, à consu lta feit J pela Ora .
M aria Ri ta Soa res d e Andrad e õbre
o inÇl7c~so das mulher s nas ca rreir a~
ciirlomáf iC;:Js .
.
Lido e ;:JJ:rovado na ses ão ue 3-0:)- <;2.

N. 286/ 52 do Sr .
en;:Jdor M oza rt
L1g . : l licit;:J ndo info rm ações ao Senhor 1\ in istro d a F aze nda sõb re a

P )rtaria n. 309, d e 23-8-43, que regu!a
o concurso pa ra ;:J car reira de a gente
fIsca l di) impõsto d e consumo .
Lido . deferido na ses ão de 1-

-9 5?
N Q 287-52 do Sr . Senador La ndulpho
Alves, so li cit 3ndo fõ s e a C omi ssão de
A gr icultura , Indústri a e C omé rcio, ouv!d a sõbre o Proje to de Lei d a Câ.nara n. 3.36, de 195 1.
Lido e a provad o na sessão de 8-9 52.

. 28/i/5? do Sr. Senador M oza rt
La go. 'olicitél ndo o adiamento d a di sus ão ún!ca do Projeto de Lei d a
C â ma ra n. 102, de 1952, a té ases ão
dp 10 de setemb ro.
Lido e a provad o na sessão de 8-9-'12.
N 289/52 do Sr . Sena do r Ferreira
de S ousa, solicita nd o a tra nsc rição nos
Anais do S enado dos di cursos proferido na F 3culd ade de Direito d e S ão
P a ulo. a 11 de ag õsto p. p., pelo Dr.
Raul Fernandes ao receber o titulo de
4'd e u tc r honori ca usa » e do P ro fesso r
V icl' nte R<Ío conferindo-lhe o mes mo
titulo em Ileme d a C ong regação.
Lido e apOiado na essão de 9-9-52.
Discussão adi ad a em irtude do
Requ erente h ver pedido a pa lavra.
•
Aprovado em 11 -9-52 - ' DCN 12-9-52 - P ág . 9 . 467 , 2· co l.
( Discurso do mesmo S enador sõb re
o as unto consta nte do R eq uerimento
aci ma. - S essão d e 9-9-52 DCN.
10-9-52 - P á g. 9 .331 ' - I " col. ) .
O s di scu rsos cu ja publicação foi soli ci ta da Delo rcq . em aprêço saíram
no DCN. d é 12-9-52. ' Pág. O.169, I '
col.
N. 290/52 do Sr . S enad o r C a rlos
P erei ra, solicitando di spensa de interstício p 3ra o Proje to d e Lei d a Câm a ra
n. -156. d e 1952. a fim de oue fi gurasse
na Ordem do D ia d a próxima sessão.
Lido e a provad o na sessão de 9-9-52 .
•

N. 29 1/ 52 do Sr. S enador M oza rt
La go. so li cita ndo in clusão na O rdem
d o Dia do Proie to de Lei da C âmara
n. 286, de 1950. que di s põe sõ bre ,
bonificação de C r$ 1000 po r a rro a
de 15 quilos d e a lg dão em plum a aes
prod uto res ou beneficiad ores que te-

-- 210nham entregue a mercadoria ao Banco
do Brasil.
Lido e aprovado na sessão de 10-9-52.

ta no dia 12. só em 15 ter sido possível
dar conhecimento ao Senado do Re querimento apresentado naquela data).

N. 292 / 52 do Sr. Senador Kergin aldo Cavalcanti. solicitando fôsse incluido na Ordem do Dia da próxima sessão. o Projeto de Lei da Câmara número 307. de 1951.
Apresentado e aprovado na sessão de
10-9-52 .

N. 298/ 52 do Sr. Senador Kergi ·
naldo C 3valcanti. solicitando informações ao Sr. Ministro do Trabalho. In dústria e Comércio sôbre a revista
eBrasil Madeireiro» de propriedade do
Sr. Lincoln Nery da Fonseca. Secretário Geral do Instituto Nacional do
Pinho.
Lido e deferido na sessão de 16-9-52 .

N. 293/ 52 do Sr. Senador Mozart
Ll go. solicitando dispensa de publicacão para a redação final do Projeto de
Resolução n. 7. de 1952. que acabava
de ser lida. a fim de ser imediatamente
discutida e votada.
Lido e aprovado n3 sessão de 10-9-52.
N. 294 / 52 do Sr. Senador Walter
Franco. solicitando audiência
da Co,
missão de Agricultura. Indústria e Comércio para o Projeto de Lei da Câmara n. 102. de 1952.
Lido na sessão de 10-9-52 .
O requerimento deixou de ser aceito.
de acôrdo com o Regulamento. visto
já ter o ProJeto tido uma vez adiada
a sua discussão.
N. 295/ 52 do Sr. Senador Ezechias
da Rocha. solicitando preferência para
a emend3 n. 4. a fim de ser votada
antes da de n. o 2 (ao Projeto de Lei
da Câmara n. 94/50).
Lido e provado em 11-9-52.
N. 296/52 da Comissão de Constituição e Justiça. solicitando fôsse o
PLS/ 29. de 1952. que assegura ampla
capacidade civil à mulher casada. revogando quaisquer restrições legais em
razão ao sexo ou do matrimônio. remetido à Comissão Especial para estudo
da Concessão de Direitos Civis à Mulher Brasileira.
Lido na sessão de 15-9-52.
N. 297/ 52 do Sr. Mozart Lago.
solicit3ndo a nomeação de uma comissão de três membros para representar o
Senado nas solenidades comemorativas
do 9' aniversário da cri:\ção do Território do Amapá. - S. S .. em 15-9-52
- Mozart Lago e Atnio Vivacqua .
T.;do na sessão de 15-9-52.
(Deixou de ser votado um :t vez que
o referido aniversário transcorrera no
dia 13 e em virtude de sessão conjun-

N. 299/ 52 do Sr. Senador Aloisio
de Carv:tlho. solicitando dispensa de
publicação para a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 48. de
1952. a fim de ser imediatamente discutida e votada.
Lido c aprovado na sessão de 16-9-52.
N. 300/ 52 do Sr. Scn:\dor Francisco Gallotti. solicitando adiamento da
discussão do Anexo n. 2 - Congresso
Nacional - do Projeto de Lei da Câmara n. 193. de 1952. que estima a
Receita e fixa a Despesa da União
para 1953. a fim de ser feita no dia 22
do mesmo mês .
Lido e aprovado na sessão de 16-9-52.
N.' 301-52 - Do Sr. Senador Costa Pereira. solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da
Câmara n.' 203. de 1952. a fim de
que fj.gurem na Ordem do Dia da
próxima sessão.
Lido c aprovado na sessão de
17-9-52.
N.' 302-52 - Do Sr. Senador Ferreira de Souza. solicitando adiamento
da discussão do Projeto de Lei da
Cãmara n.' 307. de 1951. a fim de
ser tornada ~fetiva a audiência . já
~olicitada pela Comissão de Finanças.
do Ministério da Guerra sôbre o caso
a que se refer:? devendo ser inclui do
na Ordem do Dia de 23 de outubro.
Lido e aprovado na sessão 17-9-52.
N.' 303-52 - Do Sr. Senador Mo'
zart Lago e outros Senadores. solicitando a inserção nos anais do Senado Federa l. do parecer do Dr. Carlo.!: Medeiros Silva. consultor g;~ ral
da República. sôbre a inexistência de

«direito de greve » para o funcionalismo público.
Lido na sessão de 19-9-52 -D.G.N.
20-9-52 P ág. 9.798 2.' col.
(Foi adiada a discussão por ter o
Senador Aloisio de Carvalho pedido a
palavra) .
Aprovado na sessão de 22-9-52 D.C .N. 23-9-52 Pág. 9.867
3.' col o
Publicado o Parecer do Dr. Carlos
Medi! lros Silva no D. C.N. 23-9-52
- Pág. 9.868 - 2.' col.

N .' 301-52 Do Senador Costa
Pereira. solicitando dispensa de intersticio para o Projeto de Lei da
Cãmara dos Deputados n.' 96-52. cujos
pareceres fóram lidos no dia 19-9-52,
a fim de que figurem na Ordem do
Dia da próxima sessão.
Apresentado !e aprovado em 23-9-52.
N .' 305-52 - Do Sr. Senado·r Othon
Mãder, solicitando dispensa de intersticio para o Projeto de Lei do Senado n.' 27, de 1952, a fim de ser incluido na Ordem do Dia da próxima
sessão .
Lido e aprovado na sessão de
25-9-52.
N .' 306-52 - Do Sr. Senador Kerginaldo Cavalcânti, solicitando inclusão I: m Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Câmara n.' 295, de 1950, que
dispunha sóbre a situação ju;ridica dos
Prccuradores das Autarquias federais,
o qual se acham na Comissão de Finanças desde 12 de outubro do ano
passado.
Lido e aprovado na sessão de
26-9-52.
N .' 307-52 - Do Sr. Senador Domingos Velasco, solicitando inclusão
na Ordem do Dia do Projeto de Lei
da Câma ra n.o 171 -50. que torna provid ênci as sóbre a tra~ferência da
Capital da R;~pública para o Planalto
Central.
Lido e aprovado na sessão de
26-9-52.
N.o 308-52. do Sr. Senador Ivo
d' A quino.
olici tando adiamento da
disc ussão do Projeto de Lei da Câmara n.O 286-50, a fim de ser feita no
dia 30 do corrente.

211Lido e
29-9-52.

aprovado

na

sessão

de

N0 309-52 , do Sr. Senador Mathias
Olympio e outros Srs. Senado~es, s?licitando urgência para a dlscussao
e votação do PLC-260, de 1952, qu e
autoriza a abertura, pelo Ministério
da Fazenda, do crédito :?special de
Cr$ 1.492. 174 .391 ,20, para despesas
de exercicios encerrados e suprimentos
de fundos até Cr$ 2.492.174.391.20
à conta do saldo apurado no exercício de 1951 .
Lido na sessão de 29-9-52 - Apro vado na sessão de 1- 10-52 .
N .o 310-52, do Sr. Senador Costa
Pereira, solicitando disp!~ nSa de publicação para a redação final do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n, ° 96, de 1952 .
Lido e aprovado na sessão de
30-9-52.
N.o 311-52, do Sr. Senador Melo
Viana solicitando destaque de parte
do art. 1.° do Projeto de Lei da Câmara n.o 311-52.
Lido e aprovado na sessão de
I-lO-52.
N.o 312-52, do Sr. Senador Melo
Viana, solicitando destaqu:? de parte
do art. 2.° do Projeto de Lei da Câmara n.O 171-50.
Lido e aprovado na sessão de
1-10-52.
N.O 313-52, do Sr. Senador Euclides Vieira, solicitando o adiamento,
até a sessão de 2 de outubro, da
discussão do Projeto de Lei da Câmara n.o 210, de 1952.
Prejudicado por ter sido a provado
o de D.O 314-52 do Senador Joaquim
Pi~!s Adiamento do PLC-210-52
para o dia 10-10-52 .
Sessão de 1- 10-52 .
N.o 314-52, do Sr. Senador Joaquim
P1res, policitando que seja retirado
da Ordem do Dia para figurar na
do dia 10 de outubro o Projeto de
Lei da Câmara n.o 210 de 1952. a fim
de poder emendá-lo e discuti-lo.
Li do e a provado na sessâo de
1- 10-52 .
N.O 315-52 , do Sr. S': nador Joaquim
P :res, solicitando prefer ên ia pa ra o

-212requerimento que formulara de adiamento da discussão ~ votação ,do
Projeto de Lei da Câmara n.o 2 \O
de 1952 .
Lido e aprovado na sessão de

1- 10-52.
(Havia o Requ erimento 313-52 de.
Senador
Mozart
Lago
solicitando
adiamento para o dia 2 e o de núnPro 315-52. do Senador Joaquim Pires, para o dia 10).
N.o 316-52. do Sr. Senador João
Vilasbõas. solicitando ao Sr. Ministro da Justiça informações sôbre o
Serviço de Assistência a Menores.
Lido e aprovado na sessão de

2-10-52.
Requerimento 319-52 do Senador
Mozart Lago em adiatamento ao de
n.O 316-52.
Lido e deferido na sessão de 2-10-52.
N.o 317-52. do Sr. Senador Euclides Vieira. solicitando que o Senado
se faça r'~prese.ntar no ' II Cong resso
dos Municípios Brasileiros, por um~
Comissão de três membros.
Lido e. aprovado na sessão de

2-10-52.
Foram designados os Srs. Senadores:
Francisco Ganotti, Ezechias da Rocha
e Cesar Vergueiro.
-

.

N.o 318-52. do Sr. Senador Vivaldo Lima. solicitando a audiência da
Comissão de Saúde sôbre o Projeto
de Lei da Câmara n.o 77. de 1952.
Lido e aprovado na sessão de

2-10-52.
N.o 319-52. do Sr. Senador Mozart
Lago.

Aditam!!nto ao Requerimento
316-52 do Senador João Vilasboas, solicitando informações ao Sr . Ministro da Justiça sôbre os motivos da
demissão do Sr. Valdemar O audino
de Oliveira Cruz. da direção do Alojamento Provisório do Serviço de Assistência a Menores.
Lido e deferido na sessão de 3- 10-52.
N.o 320-52. do Sr. Senador Georgino A v:!lino. solicitando licença para
aceitar designação para fazer parte
da delegação do Brasil à Assembléia
Geral da Organização das Nações
Unidas. a realizar-se próximamente em
Nova York.

Lido

e

aprovado

na

sessão

de

3- \O-52.
(A Comissão de Redação de Leis).

N .o 32-52. do Sr . Senador Ivo
d' Aquino e outros Srs . Senador~s. solicitando inserção nos Anais do Senado
do discurso proferido pelo Sr. Presidente da República no dia 3 do mesmo
mês. dirigido à Nação .
Lido e aprovado na sessão :le 6 de
outubro de 1952.
A votação foi encaminhada pelo Sen:ldor Ivo d' Aquino.
Discurso do Sr. Presidente da Repúb;lca no D. C. N . 7-10-52 lJág in ~1
Iv . 556 - 4· col.
N." 322-52. do Sr. Senador Alfredo
Neves. solicitando o adiamento da proposição da Câmara dos Deputados número 193. de 1952. para o dia 13 do
corrente.
Lido e aprovado na sessão de 5 de
outubro de 1952.
N.· 32~ -52. do Sr. Senador Mozart
Lago e outros Srs ; Senadores. soli'citando urgência para a discussão e
votação do Projeto de Decreto L~gis 
lativo n,o 92. de 1952. que concede ao
Vice-Presidente da Repúbli ca !Jerrnis.são para ausentar-se do pais.
Lido na sessão de 7-10-52 - Ã.provado na sessão de 9-10-52.
N.o 324-52. do Sr. Senador Mello
Vianna e outros Srs. Senadores. solicitando urgência para a discussão e votação do Projeto de Lei da Câman dos
Deputados n. O 271, de 1952. que retifica a Lei n. \' 1.487. de 6-12-51. qu.'
estima a Receita e fixa a Despesa da
Uni ão para o exercicio de 1952 e dá outra'. providências.
Lido na sessão de 7- 10-52 - Apro'vado na sessão de 9-10-52 - D . C. N.•
10-10-52 - Pág. 10 .762 - ·40 cul.
N .o 325-52. do SI'. Senador Francisco Gallotti. solicitando dispensa de
intersticio pa ra que o Projeto de Lei
d" Câma ra n ' 214. de 1952. cujos pare ceres fora m lidos no dia 3 do corr'~ n
te. figurem na Ordem do Dia da próx im ~ sessão.
Lido e aprovado na sessão 1e 8 de
outubro de 1952.
N ° 126-5 . do Sr. Senador Fr;:tncisca
Gallotti. solicitando dispensa de inters_

- · 213 -

li io pa ra que o Projeto de Lei da Câ-

mara do ~ Deputado· n.· 182, de 1952.
uj os pa recere fora m lidos no dia 3
do cor rente. figurem na Ordem :lo Dia
di1 próximél sessâo.
Lid
ap rovad na sessão de
dl!
.outubro d 1952.
N .o 327-52, d Sr. Senador Vi villdo
Lima, sclicitando fosse ouvida u Comissão de Saúde sô~ r e o Projeto de Lei
da Câmara n.o 157, de 1952. que concedia a uxilio esp cial de Cr .... . .
6.000.000,00 à Academia N acional de
Medicina, pa ra a construção de seu edi ·
fí cio sede.
Lido e a provado na sessão Je
de
outubr d 1952.
N.· 328-52, do SI'. Senador Mc;:a r(
Lago. solicitando o adi a mento. por 2-1
horas, 'até ases 'ão do di a ·jeÇl uin t".
d votaçii do Projeto d Lei n. ' ;1. de
1952 .
Lid e aprovado na sessã de 9 d e
outubro de 1952.
329-52, do SI'. enador JOdljuim
Pires, solicitando dispen a de :Jllblicação e interstício pa ra que o Proj .. t de
Lei dél Câma rR n.· 183, d 1952. iigurasse na Ordem do Dia de ,egundafeira próxima .
Lido e a provado na sessão d lQ de
outubro de 1952
, .
" O

N.· 330-52: do Sr. Senad or Ivo
cl· Aqu ino. solicitando? retil'2cla da men ..
da n.· 43 ( PRS-29.5 1).
Lido e' ap rovad na Si'S5dO de 13 de
outubro d 1952.
N .O 331 -52, d SI'. Senador Moza rt
outros Srs. Senad _re-, oliciLago
ta nd o ~r9-ênc.ia para a vot ÇdO do P~o
jeto de Lei da Câmara n. o 210. de 1952.
que prorrogavé' at.> ') I d.: d,,'c bro
de 1954 aLe; n.· I. J O. de 21\- 12-50
(Lel do. Inquilinato) _
Lido na sessão de 14- 1Q- 52 - .:\1'1'0ado na sessã de 16- 10-52.

expressões «qua ndo no exercício dJ ca rgo ou do mand a to, ou licenciado' », constantes da subemenda à Emenda número 52. a fim de serem rejeita.:las (ao
Pr. Res. 29-51).
Lido e aprovado )1(\ ses 'â') de J 4 de
outubro d 1952 .
N .O 334-52, do Sr. Senador Aloysio
de Carvalho. solicitando preferência
para a votação da Emend n.o 28 rôbre a de n." 63, no Projeto de Resolução n.· 29, de 195 1.
.Lido e a provado na ses~ão de 15 de
ou tubro de 1952.
N · 335-52, do Sr. Senador Aloysio
de Carvalho, solicitando fôsse desta.
cadi'l n § 4. 0 do a rt. 35 do Projeto
de Resolução n." 29. de 1951. n pa lRvra «não». no início a filO de ~e r vatada isolada mente.
Lido e aprovado na ses 'âo de 15 de
outubro de 1952.
..

.

'

." 336 ·52, do Sr. Senador Aloysio
de C 3rva 1ho. solicitando qu' no :.Irt. . 7,
n· 12.0 do Proieto de R . 'olução número 29. de 1951. fosse destacada a
palavra "Comércio», a fim de ser yotada isoladamente.
Lido
a provado na ses~t\o de 15 d ~
outub ro de 1952.
I i
•, ,
.
,
." 337-5. do Sr. Senad.:>r I VQ
d 'Aqui no. s lici ta ndo destaqu> do fin a l
do parágrafo úni co do a rt. ,13. após
a pala ra «relator» e desde a pala ra
«tendo~ até a palavra «de empat » .
Lido e rejeitado na sessão de 15 de
outubro de 1952.

e

N.O 33 -52, do Sr. Senador Alo sio
de C arvalho. solicitando desta-que das
expressões - «nos têrmos da Jetl'iI a.
- con lilnte do § 3. 0 do art . 90, do
Projeto de Resolução n." 29-51, iI fim
de serem re jeitada
Lido e aprovado na sessão de i 5 de
outubro de 1952.

.

." 332 52, do Srã Senador Aloy io
d Ca r alho. solicitand,) prcfcr,; ncia para éI votaçã da Emenda n.O 60. 5ôbrc
l' Emenda n" 57 (PR ·29-51).
Lido e aprovado na essão de J -I de
outub ro de 1952.

N." 339-52. do Sr. S ' nad.:>r S ú Tinoco, olicitando dispensa de intcrsti ío
para o Projeto de Lei da Câmara, número 23 1, d 1952, a fim de 4ue f:(J ure
na próxima Ordem do Di .
Lido e a provado na SE'f, ão de 16
de c utubro de 1952.

N.o 333-52, do Sr. Senado r AloySio
de Ca rva lho. solicit.lndr:> destaque das

• 340-52. do Sr. Scnw!r,r Viva ldo
Lima, no sentido de que fosse m oli-

,

-2acitadas ao Sr. Ministro da Agricultura as informações constantes dos 16
itens do seu discurso proferido na sessão da mesma data (SObre a atuação
do Sr. Fe1isberto Cam<lrllu no Instituto Agronômico do Norte).
Lido e aprovado na se~;ão de 16 de
outubro de 1952.
N.o 341-52, do Sr. Senador Otton
SeMader, solicitando infor01açõe
nhor Ministro da Aeron3I1tic.\ . õ~re os
motivos que o levaram a ':ancelar a
linha do Correio Aéreo Nacional <Curitiba, Guarapuava, Cascavel. ' Foz
do Iguaçu, Guaira, Campanário, PontaPorã e Campo Grande:..
Lido e deferido na sessão de 16 de
outubro de 1952 - Discurso pronunciado na mesma sessão - Pág, 11.109
- 2' col,

,I:)

N," 342-52, do Sr, Senador Kerginaldo Cavalcânti, solicitando a retirada da emenda de minha autoria ao projeto n,· 210, de 1952,
Lido e aprovado na sessão 'de 16 de
outubro de 1952,
N," 343-52, do Sr, Senador Ivo
d'Aquino, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados n, ° 216, de 19;2, a fim
de que figurasse na Ordem d" Dia da
próxima sessão,
Lido e aprovado na .;essão de 17 de
outubro de 1952,
N,· 344-52, do Sr, Senador Mathias
Olympio, solicitando dispensa de intersticio para o Projeto de Lei da Câmara n,· 277, de 1952, a fim de que fi\1ure
na Ordem do Dia da próxima s ..ssão,
Lido e aprovado na scss:lo
outubro de 1852,

d~

17 de

N,o 245-52, do Sr, Senador Mello
Vianna e outros Srs. Senadores, solicitando urgência para o "mjeto da Câmara dos Deputados n." 217, de 1952,
pelo qual seriam incluídos no programa de primeira urgência os trechos das
Estradas Rio-Belo Horizonte, Barra
Mansa-Três Rios e trecho Campna
Grande-João Pessoa,
Lido na sessão de 20-10-52 - Arrovado na sessãc de 22-10-52 - D. C. N.
23-10-52 - Pãg. 11. 620 - 2' (01.

N,O 346-52, do Sr. Senador Mello
Vianna, solicitando dispensa de interstício para o Projeto de Lei da Cãm;.tra
dos Deputados n,· 258, de 1952, cujos
pareceres foram lidos no dia 17, a fim
de que constasse da Ordem do Dia drt
sessão seguínte.
Lido e aprovado na sessão :le 21 de
outubro de 1952.
N." 347-52, do Sr. Senador Ivo
d'Aquino e outros Srs. Senadorer , solicitando urgência para a discussão e
votação do Projeto de Lei da Câmar)
n.o 287, de 1951, que aprovava o PIano de Carvão Nacional e dispunha Sôbre a sua execução.
Lido na sessão de 21-10-52 - Retirado pelo de n,· 358-52 do S.?nador
Ivo d'Aquino, na sessão de ?4-1O-52,
N,· 348-52, do Sr. Senador Mello
Vianna e outros Srs, Senadores, solicitando urgência para o Projeto n." 257,
de 1952, sôbre matéria referente a pecuaristas,
Lido na sessão de 21-10-52 - Aprovado na sessão de 24-10-52.
N,o 349 ·52, do Sr, Senador Vlctorino
Freire, solicitando informações L1rllc.ltes
ao Sr. Ministro da Viação e Obras
Públicas no sentido de saber em que
lei se baseou c· SI', Direto\ Geral do
D . C. T . para construir o Palácio uas
Comunicações, cuja pedra fundamentaI foi lançada sábado último ~m solenidade amplamente noticiada pela imprensa e ainda, se existe crédito para
a referida obra.
Lido e de ferido na sessão de 21 de
outubro de 1952.
N." 350-52, do Sr. Senador Durval
Cruz, solicitando preferência para o
Projeto de Lei da Câmara n,O 287, de
1950, a fim de ser votado antes da re$pectiva emenda,
Lido e aprovado na sessão de 21 de
outubro de 1952,
N," 351-52, do SI'. Senador Mo!art
Lago, solicitando preferência para a votação da Emenda n.o 3, apresentada ao
Projeto n.o 5, de 1952, pela Comissão
de Finanças,
Lido e aprovado na sessão de 21 de
outubro de 1952.
N." 352-52, do Sr. Senador Mozart
L:tgo, solicitando a retirada da emClI-

da n.· I , de minha a utoria, apre entado
a o Projeto de Lei da Câmamra .:.,0 5,
de 1952 .
Lido e a provado na sessão de 21 de
outubro de 1952.
N .· 353-52, d o Sr. Senador Joa quim
Pire ' , soli cita ndo sejam retiradas a s
emendas ns. I. 2 e 3 oferecida s ao
Projeto de Lei d a Câmara n.· 193, ele
1952, Anexo 11, Conselho rle Economia.
Lido e a provado na sessão de 21 de
outu bro de 1952.
N.· 354-52, do Sr. S enador Alfredo
Neves, solicitando preferência p ar;:: o
Proj eto de Lei da Câmara dos Deputados n.o 329, de 1951. a fim d ~ ser
votado a ntes d a emenda qu e lh e foi
oferecida.
Lid e ap rovado na sessão de 22 de
outu bro d ' 1952 .
N .· 355-52 , do Sr. S enador M ello
Viann a, so li cita ndo que as emendas ao
Projeto d Lei d a C â ma ra n." 2 11, d e
1952, constitu? projeto separado . ouvi d as a s C omissõe respectivas (art. 11 8.
do R eg imento).
Lido e rejeitado oa sessão de 23 de
outubro d e 1952.
N .· 356-52, do Sr. S enador Mozart
Lago. soli ci ta ndo fosse enviado a C umissão Espec ial de Inquérito, eleita pelo
S enado pa ra investigar o mercad d e
cim ento no pais, o pro jeto d e Lei d a
C â ma ra n .o 244 . d e 1951. a fim rle que:'
5õ bre o mesmo se ma nifes tasse a dita
Comi ão. antes d a discussão c " pro ·
v ação do projeto por esta casa legislativa .
Lido na sessão de 23-10-52 . - Pre).Jdi cado pOl fa lta de número para v o·
taç ão.
N .· 357-52. do Sr. S en ado r Pli ni:>
Pompeu. solici ta ndo preferência pa ra
votação d as emend a s da Comiss~o de
Fina nças ao Projeto d e Lei ela Câmara o." 2~. 195 1.
Li elo e a provado na sessão de 2·1 de
outubro de 1952.

358-52. do Sr .

S enador
cI'Aquino, o li cita nd a retirad a do
qu rimeoto n.· 347-52. d e 1952. d..
gên cia pa ra . Projeto de Lei la
ma ra n, o 287, de 1952.
•0

I vo
R eurC ã-

N.o 359-52 , do Sr. Sena dor João ViIlasbôas. solicitando que fôsse considerado facultativo o ponto do dia s >g llio·
te para o funcionalismo do Sen3d o Federal. não rea lizilndo. ês te, sua sessão
regula r nessa data, por se tra t a ~ elo
Dia do Funcionário Público.
Lid o e a provado na sessão de 27 de
outubro de 1952 .
N.· 360-52, do Sr. Senador Vi ctorino
Freire. soJjcitando di speosa de inters ticio para o Proj eto de Lei da Câma ra.
n" 224. d e 1952. cujos pa receres já
foram lid os. a fim d e que fi gurasse na
Ord em do D ia da sessão seguinte.
Lid e a provado na sessão de !7 óe
outubro d e 1952 .
N · 6 1-52 do Sr . Senador Fra ncisco
Ga llo tt i. soiicitanelo dis pensa de intersti cio reg imenta l para o Pro jeto de D e~ reto L~\lis l ativo :l~ 72, de 1952 , cujos
parecere, já hêlviã m sido lidos, a fim
de qu e a matéri-a figurasse na Orde m
do Di a d a próxi mOl sessão.
Lid c a provado na essão de:' 27- 10i ,)52.

Nó 362-52 d o Sr. Senador Ivo d 'A qui no e outros Srs. Senadores. soJj c.i ta nd u 11:gencia para a di C'ussão e
vota ção do Proje to de Lei da C â mara
l ' L87, de 195 1, y '
OlprOVaV:.l o Pla no
do C a rvão N aconal e d is puoh a sõbre
n , ua xeC'ução.
Lido na sessão d e 29-10· 52. - Aprovado na ses~ão de 3 1- 10-52 Pági na 12. 141 - . 3' coluna.
ó 363-52 d o Sr . S enado r Oton M ã der, d e a diam nto pa ra o dia 10 de
ilove mbru. d a discussão do Projeto d e
Lei d a Câ ma ra o" 190, de 1951, constan te da Ordem do Oi n .
Lido
p rovar '))I '1 ~ essão de 29- 10-

1952.
N ° 364-5 1 d o Sr . Senador Apolônio
S a les. solicita nd o desta que da emend a
nO 5, ao An e o n· 9 (Cornissã do
Va le do S ão Fra ncis o) ao Pro jeto de
Lei d a C âm a ra dos Depu tados n" ! 93.
dI' 1952.
Lido e rejeitado na sessão de 30- 10-

19';2 .
N · 365-52 do Sr . Senador Francisco
a lotti. soli itando dispensa de publi caçã o prévi a pa ra a redação final do
PlOjeto de D ec reto Legislativo 0.° 72,

,
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de

Lido
1) - 52 .

.JC-52.

N ° 372-52 do Sr. Senad or Durva l
Cruz. solicitando que a matéria const,mte do requerimento n V 371 (emendas
ns. 5. 7, 8 e 10 ao Projeto de Lei
da Câmara n Y 287-51) fõsse votado
emenda por emenda.
Lido e aprovado na sessão de 311-52.

1952. a fim de ser imediatamente
d:!cutida e votada.
Lido e aprovado 11;:, sessão de 31 . N° 366-52 do Sr. Senador Francisco
Gal!otti. solicitando para o Projeto de
D~creto Legislativo n° 82, de 1952, dispensa de intersticio regimental, a fim
do: que a matéria constasse da Ordem
,:,) Dia da sessão seguinte.
Li:!" e provado na ~essão de 3110 :2.
N' 367-52 do Srs . Senudores Altivo
Linhares e Mário Mota. solicitando
não houvesse spssão no dia 3 de novembro, dia consagrado iI liturgia de
Pinudos. desde que o dia 2 seria dom.ngo. quando a Içreja Católica Apostólica Romana não permite quaisquer
lerimõnia ~ des ~o.l l:atmeza.
Lido e r,~;(.,:" du na sessão de 31-

IO-52.
N9 368-52 do Sr. Senador Mozart
L'Igo. solicitando que o Senado realizasse sessões extraordinárias, noturn. s. nos di as 3. 4 e 5 de novembro
pa ra contagem 00 pra:o de recebimento
de emendas do prdZO de rcccb.mento.
podendo. na C,dU,1 do Dia. ser apreciados cs rro i(lO~ que esti\ .. rem com
i. Instrução eOOlph-tól.
Lido e rf' io:ilrldo lia sessão de 3I I-52 .
N° 369-52 do Sr. Senudor Alfredo
Nev s, solicitando informações ao s.::Ilhar Minist ro da Educação e Saúde
sõbrt o preenchimC':lto da cátedra de
Clinica Neurol< 'uica da Paculdade F lum.nense de Mp-:i.cim'
Lido e deferido Da sessão de 311 -52.
N ° 370-52 do Sr. Senador Ivo d'Aquino, solicitaDdo prefer~Dcia para a
votação do Projeto de Lei da Câmara
n 9 2117. de 1951 (Plano do Carvão
Nacional) a fim de que antecedesse
d
das emendas, sem prejuizo destas.
Lido e aprovado na sessão de 311-52.
N 9 371 -52 do Sr. S enador Mozart
Lago. solicitando destaque das emendas ns. 5. 7. 8 e 10. oferecidas ao
Projeto de Lei da Câmara nO 287. de
1951. a fim de constituirem pmjeto em
separado.

aprovado na sessão de 3-

N° 373-52 do Sr. Senador Walter
Franco. solicitando destaque para que
constitua projeto em sE'parado a emenda n° 12. (PLC-287-51).
Lido e retirado pelo autor - sessâo
de 3-11 -52.
N9 374-52 do Sr. Senador Durval
Cruz. solicitando preferência para a
votação da subemenda da Com:ssão de
Finanças à emenda n" 9 (PLC-287 -51 ) .
Lido e aprovado na sessão de 311-52.
N° 375-52 do Sr. Senador Durval
Cruz. solicitando preferência da subemE'nda da Comissão de Finanças a
emenda n" I (PLC-287 -51 ) .
Lido e aprovado na sessão de 3-

I I-52.
N 9 376-52 do Sr. Senador Francisco
Gallotti, solicitando
prorrogação d a
se~ sãc por meia hora.
Lido e aprovado na sessão de 311-52.
N° 377-52 do Sr. Senador Gomes
de Oliveira .. olieitando preferência para
a votacão da emenda n" 4 do PLC28i'-51 .
Lido c aprovado na sessão de 411-52.
N 9 378-52 do Sr. Senador Mozart
L::Igo e outros Srs. Senadores. solicitando a transcrição. nos anais do Senado Federal. dos anexos artigos do
4.Correio da Munhã » sõbre a necessi dade de serem dadas novas instalações
e nova casa à Câmara Alta do pais.
Lido e aprovado na sessão de 511 -52. (Artigos publicados no mesmo
D .C N. Pág. 12 .397 2.' col.
N' 379-52 do Sr. Senador Ferreira
de Sousa e outros Srs. Senadores sol:citando urgêneia para a discussão suplementar e votação do Projeto nO 12. C:e
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1952, e emendas referente a criação
do Serviço Socia l Rura l .
Re Lido na sessão de 6-11-52. tirado, na sessão d e 10- 11 -52, p lo Sena do r F errei ra de So uza . - Requeri mento nO 383-52.
N · 379-A -52 do Sr . Senador Fra nci&co G a llotti, solicitando disp ensa d e
publica ção prévia para o parece r núO1l'ro 1.226, d a C o missão de Red ação
de Leis, qu e oferecia red a ção fin a l ao
Projeto de D ec reto Legisla tivo n~ 82,
de 1952, a fim de ser imediatamente
di sc utid
e votado.
Lido e aprovado na sessão d e 7I I -52 .

N° 180-52 do Sr. Senado r C a rl os
Lind embe rg solicita nd o informações referentes a novos critérios qu e seri a m
~ido adotados pela C a rteira d e Exporta ção e Impo rtação do Banco do Bras:1
para impor taçã . do ex terior, de artigos d e onsumo .
Requ erim ento pu bli cado no Diário do
C ngrcsso Nac'o nal d e
d e novembro
d e 1952 - P âg . 12.505 I' co luna.

N . 38 1/ 52 do Sr. Sena do r Do01i n;::05
,

V elasco. so li citando destaq ue das e01~ n 
das ns. 12 e 13 do Projeto de Lei da
C âmara n. 193, de 1952, a nexo 7 (Congresso N aciona l) pa ra serem a pn ,1d as.
Lido e a p rovado na sessão de 7- 11 -52.

N. 382/ 52 dos Srs. Sena dores H a mil ton Nogueira e Mello Vi anna. solicitando homenage ns de peza r por motivo do
fa l cimento do Dr. Chai m W eissma n,
hcfe de Estado da Re pública de 1,ra I.
Lido e a prova do na sessão de I ()- II - 1952.
N . 383/ 52 do Sr. Senador Ferreira d
Souza. solici tando a retirada do R eq uerimento n. 379, de 1952, em que pedira
urg ên ia para o Projeto de Lei da 'fIma ra n. 12, de 1952 .
Lido e defe rido na se são de 10 11 - 1952.
N. 3 4/ 52 do Sr. Senador Ferreira
de Souza e outros Srs. Senadores, olici ta ndo urg ência pa ra o Projeto de Lei
da C âma ra n. 12, d e 1952, que a utoriza
a Un ião a criar um a fund a ção denomin a da Serviço Socia l Ru ra l. o!m fase
de votação.

Lido na sessão de 10- 11 -52; rejeitado
na sessão de 12- 11-52 .
N. 385/ 52 do Sr. Sena dor Fra ncis o
G a Jlotti, solicitando pa ra o Projeto de
lei da C â mara dos Deputa dos n. ! 12 ,
de 1952, dispensa de i nters ticio, 3 fim
de que a matéria figur asse na Ordem
do Dia da próx ima sessão.
Lido e a provado na sessão de 10- 11 - 1952.
N . 386/ 52 do Sr. Sena dor Moz a rt
Lago e o utros Srs. Sena dores, :;olicita ndo a inserção, nos a na is do Sena do
Federal. da co nferência pronuncia da nelo
Governador do Esta do d e São P au lo
- Dr. Lucas Noguei ra G a rcez - sõ1.Jre
. P!a nejame nto", pera nte a As ociação
Comercia l do R io de Ja neiro, no dia 5
dc novembro co rrente.
Lido e a provado na sessâo d!' li ·1 1- 1952 - Justi fi cação de voto d<ldo <lO
Req uerimento - Sena dor Nova is Pilho
- P âg. 12 .642 - 2' col. - Confe~ên
cia pu blicada no mesmo DCN - P á(]ina 12 . 650 - 3" col.
N. 387/ 52 do Sr. Sena dor Ivo d 'AClui no e outros Srs. Sena do res, so li citr1 l1d o
urgê ncia pa ra di scussão e votação do
Proj eto de lei da Câma ra dos D puta dos' n. 2 11 , de 1952, que provia recu rsos para o programa naci'.>11 a l do
petróleo e pa ra o fund o rod·.)vi;i,io nacio na l c dava outras providellclas.
Lido na sessão de I I- I I-52 - Rt>tira do pelo Sena do r Ivo d'Aquino (Rrq lo .
n. 394-52) na sessão de 13-1 l-51 .
N. 388/ 52 do Sr. Sen dor Prisco dos
Sa n tos , soli cita ndo urg ên ia pa ra di scussão e votação do Projeto de lei ela
C â ma ra n. 290, de 1952 (MJNI ).
Lido na sessão de li - li -52 - Aprovado na sessão de 13- 11 -52.
3 9-52 do Sr.
cnador Mozart
Lago, solicitando o adiame nto d3 ci 'scussão e votação do Projeto de lei ti a
Câmara n. 270, de 1952, até a ,e3 '50
de 18 de novembro.
Udo e a prova do na sessão Ge 11 -) 1- 1952.
.0

N. 390/ 52 do Sr. Sena dor Ivo d·Aqu i ·
110 e ou tros S rs. Senadores, so li cita ndo
ur gê ncia para discussão e votação do
Anexo n. 2 1 Ministério da Jusciç:1
e N egóc ios Inte ri o res - do Pru jet:> d ~
lei d a C âma ra dos Deputados n . IQ3 ,

-·218 de 1952. que estimava a Receita l' fixava a Despesa da União para o l xercicio financeiro de 1953.
Lido na sessão de 12-11-52 - Apruvado na sessão noturna de 14- 1.1-52.
N. 391/52 do Sr. Senador Melo V ia·
na. solicitando designação de substituto eventual. na Comissão E~p~ c i,,1 de
Reforma Constitucional. para ') Sr. S('nador João Vilasooas. que ~e a : hava
ausente.
Lido na sessão de 13-11-52 - Designado o Sr. Senador Hamilton Nogueira para a substituição.
N. 392/52 do Sr. Senador Mozart
Lago. solicitando informações do Ministro da Fazenda sõbre assuntos pertinentes à Companhia Nacional de Navegação Costeira.
Lido e deferido na sessão de 14-11-1952 - Publicado no DCN de 14-11·
-1952 - Pág. 12.784 - 'I' col.
N. 393/52 do Sr. Senador Alvaro
Adolpho. solicitando dispensa de intersticio para o Projeto de lei da Câmara n. 274. de 1952. a fim de que
figurasse na Ordem do Dia da sessã::>
seguinte.
Lido e aprovado na sessão de 13- 11- 1952.
N. 394/ 52 do Sr. Senador Ivo d'Aquino. solicitando a retirada do Requerimento n. 387. de 1952. em que solicitava urgência para o Projeto de lei da
Câmara dos Deputados n. 211. de 1952.
que provia recursos para o programa
nacional do petróleo e para o fundo r ~I.
doviário nacional.
Lido e de ferido na sessão de 13-11- 1952.
N. 395/ 52 do Sr. Senador Walter
Franco. solicitando a volta do Projeto
de Decreto Legislativo n. 62. de 1952.
à Comissão de Constituição e Justiçd.
para apreciar a emenda oferecida pr la
Comissão de Finanças.
Lido na sessão de 13-11-52 - Retirado pelo autor.
N. 396/52 do Sr. Senador Ivo d 'Aquino e outros Srs. Senadores. solicitando
urgência para o Anexo n. 17 - Ministério da Agricultura - do Proj !'O de
lei da Câmara dos Deputados n. 193.
de 1952. que estimava a Receita e fi-

••

xava a Despesa para o exerci-::tl de
1953.
Lido na sessão de 14-11-5:! - Aprovado na sessão de 17-11-52.
N. 397/52 do Sr. Senador Mo'Zart
Lago. solicitando informações do Sr .
Ministro do Trabalho sôbre a criação.
no Instituto Nacional do Pinho. de uma
Comissão Coordenadora dos Exporladores cre Madeira.
Lido e deferido na sessão de 17· 11-1952.
N. 398/ 52 do Sr. Senador Mozart
Lago e outros Srs. Senadores. solicitando fôssem incluidos na Ordem do Dia
os projetos de lei da Câmara n. 178.
de 1950. e n. 4. de 1951. visando a
abertura de créditos especiais para pagamento a herdeiros e sucessores da Organização Henrique Lage. a firu d.: aue
o Senado Federal. após a exposição verbal que a respeito lhe fêz o Sr. Ministro da Fazenda e em face da Mensagem
que o Sr. Presidente da República ('fIviou ao Congresso Nacional. pedindo o
cancelamento daqueles pedidos ·Je (! éd;to. pudesse. sem mais dclong '-ls. pro·
nunciar-se a respeito. comunicand) imediatamente à Câmara dos Deputados u
resolução qU(! houver por bem "d'J tar.
Lido e aprovado na sessão de 17-11 ·
- 1952.
N. 399/ 52 do Sr. Senador Apolônio
Sales. solicitando destaque da emenda
n. 27 ao Projeto de lei da Câmara número 193. de 1952 (Anexo 16 - Orçamento do Ministério da Aeronáutica).
Lido e aprovado na sessão noturna
de 17-11-52.
N. 400/ 52 do Sr. Senador Atilio Vivacqua. sol;citando preferência na forma do Reg imento para as emendas numeros 6 e 7 (Anexo 16 - Ministério
da Aeronáutica - PLC/ 193-52).
Lido e aprovado na sessão noturtlil
de 17- 11 -52.
N.o 401 -52. do Sr. Slmador Ferreira
de Souza. solicitando preferência para
a Emenda n. O 35.
(Projeto de Lei da Câmara 193-52
- Anexo 16 - Ministério da Aeronáutica) .
Lido e aprovado na sessão noturna
de 17-11-52.

-
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N.O 102-52, do Sr. Senador Vivaldo Lima, solicitando preferência para
votação da Emenda n.o 46 (Projeto de Lei da Câmara 193-52 Anexo 16 - Ministério da Aeronáutica) .
Lido e aprovado na sessão noturna
d, 17- 11 -52.
N.· 403 ·52, do Sr. Senador Landulfo
Alves, s licitando preferência para a
emenda n.o 49 ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 193, de 1952, (Anexo 16
- Ministério da Aeronáutica), a fim
de ser votada entes da respectiva
subemenda.
Lido e rej'~itado na sessao noturna
de 17-11 -52.
N.o 101-52, do Sr. Senador Mozart
Lago, solicitando preferência pa~a a
votação da emenda n.o 57, de sua
autoria, apresentada ao Orçamento da
Aeronáutica para 1953.
Lido e aprovada na sessão noturna
de 17-11 -52.
N.o 105-52, do Sr, Senador Aloisio
de Carvalho, solicitando audiência da
Comissão de Educaçâo e Cultura, na
forma do Regiml>nto, para o Projeto
de Lei da Câmara n.o 163, de 1952.
Lido e aprovado na sessão noturna
de 17-11 -52 .
N.o 406-52, do Sr. Senador Ivo
d'Aquino , solicitando preferência para
a votação do Projeto de D ecreto Legislativo n.o 31, de 1952, ressalvada
a respectiva emenda,
Lido

:~

aprovado na sessão noturna

de 17-11 -52.
N.o 407-52, do Sr. Senador Ivo
d'Aquino, solicitando dispensa de intersticio e pubEcação prévia dos avulos para que o Projeto de Decreto
Legislativo n.o 32, de 1952, pudesse
figurar na Ordem do Dia da sessão
regu inte.
Lido e aprovado na
essão d !

18- 1I-52.
N.O 408-52, do Sr. Senador Ivo
d'Aquino e outro Srs. Senadores, solicitando urgênc:a para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 211. de 1952, que
provia recu rsos para o programa na cional do petróleo e para o Fundo
Rodov iário Na c:onal.

Lido e aprovado na sessão de 18
de novembro de 1952.
N.o 409-52, do Sr. Senador Aloisio
de Carvalho, solicitando inclusão em
Ord'!m do Dia do Projeto de Lei da
Câmara n.o 189, de 1952, que conceciia auxilio ao 1.° Congresso de Fumo
efetuado na capital da Bahia.
L:do e aprovado na sessão de 19
de novembro de 1952 ( noturna ).
N.O 410-52, do Sr. Senador Álvaro
Adolfo e outros Srs. Senadores, solicitando urgência pa ra o Anexo n.o 27
Plano Salte - ao Projeto de Ú~i
da Câmara n.O 193, de 1952, que estima a Rece ita e fixa a Despesa para
o exercicio de 1953 .
Lido e aprovado na sessão noturna
de 18 de novembro de 1952 .
N.o 111-52, do Sr. Senador Matias
Olimpio, solicitando urg ência para o
Anexo n.O 25 Ministério da Viação :~ Obras Públicas ao Projeto
de Lei da Câmara n.o 193, de 1952,
que esti mava a Receita e fixava a
Despesa para o exercício de 1953.
Lido e aprovado na sessão noturna
de 18-11 -52.
N.o 412-52, do Sr. Senador Domingos Velasco, solicitando informações
Saúde
do Ministro da Educação
com J~~ feTência ao Instituto O svaldo
Cruz.
Lido e deferido na sessão de 19
de novembro de 1952 .
N. 413-52, do Sr. S enador Moza rt
Lag o, solicitando inclusão na Ordem
do Dia do Projeto de Resolução nú rr~~ ro 22, de 1951.
Lido e aprovado na sessão noturna
de 19-11 -52.
N.o 411-52, do Sr. Senador Ivo
d' Aquino, solicitando d ispensa de publicação para a redação fina l das
emendas do Senado ao Orçamento do
Min istério da Aeronáutica, a fim de
ser d 'scutida e votada.
Lido e aprovado na sessão noturna
de 19- 11 -52.
N.o 415-52, do Sr. Senador Berna rd es Filho :~ ou tros Srs. Senadores.
~olicita nd o
urgência pa ra o Projeto
de Resolução n.o 13, de 1952, que dispunha sôbre a constituição de uma

,

•

-

220-

•

Comissão de Inquérito para apurar os
fatos de que resultou a retirada do
l\I;nistro Pleni potenciár:o do Brasil
junto aS . M. o Rei do Irã. Hugo
Gouthier. a pedido do mesmo govêrno. na conformidade da Lei n.O 1.579.
e:; 18-3-52.
Lido e aprovado na sesSão de 21
de novembro de 1952.

-

Ns. 416 a 447-52. requerimentos de
destaque de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 193-52 (Anexo n.o
25 Ministério da Viação e Obras
Públicas; 0.° 416. do Sr. Senador
Aloisio cb Carvalho (emenda número 112); n.o 417. do Sr. Senador Ferreira de Souza (emenda n.o 210);
n. ° 418. do Sr. Senador Ezequias da
Rocha (emenda n.o 3); n.o 419. do
Sr. Senador Carlos Lindenberg (emenda n.o 30); n.o 420. do Sr. Senador
Atilio Viváqua (emenda n.o 32); número 421. dos Srs. Senadores Atílio
Vivâqua. Matias Olimpio e Vitorioo
Fl'!i re (emendas ns. 44. 136. 70. 33.
146); n.o 422. do Sr. Senador Bernardes Filho (emenda n.o 52); número 423. do Sr. Senador Euclides
Vieira (emenda n.o 85); n.o 424. do
Sr. Senador Othon Miider (emenda
nO 141) ; n.o 425. do Sr. Senador
Dario Cardoso (emendas ns. 126 a
128); n.o 426. do Sr. Senador Othon
Miider (em!!nda n.o 120); n.o 427. do
Sr. Senador Antônio Bayma (emenda n.O 159); n.O 428. do Sr. Senador
Melo Viana (emenda n.o 143); número 429. do Sr. Senador Walter
Franco (emenda n.O 95); n.O 430. do
Sr. Senador Pinto Aleixo (emendas
ns 94. 98. 105. 108. 111. 169. 170.
224. 225. 226 e 227); n.O 431. do Senhor S~ nador Kerginaldo Cavalcãnti
(emenda n.o 167) ; n.O 432. do Senhor Senador Kerginaldo Cavalcãnti
(emenda n.o 168); n.O 433. do Sr. Senador Onofrp Gomes (emenda número 174); n.o 434. dos Srs. Senadores Bernarde.~ Filho. Melo Viana e
Levindo Coelho ('!mendas ns. 28. 177
e 213); n.O 435. do Sr. Senador Lan dulfo Alves (emenda n.o 189); nú l!Iero 436. do Sr. Senador Carlos
L'nc'enberg (emendas ns. 28 e 213);
n.o 437. do Sr. Senador Costa Perc:ra (emenda n.O 218); n.O 438. do

Sr. Senador Roberto Glass:!r (emenda n. 238); 0.° 439. do Sr. Senador
Alencastro Guimarães (emenda nú mero 242);. n. o 440. do Sr. Senador
Ezechias da Rocha (emenda n.o 230);
n.o 441. do Sr. Senador Aloisio de
Carvalho (emenda n.o 248); n.O 442.
do Sr. Senador Costa Pereira (emenda n. 251); n.O 443. do Sr. S~nador
Vivaldo Lima
(emenda n. O 252) ;
n.o 444. do Sr. Senador Vivaldo Lima
(emenda n.o 259); n. o 445. do Sr. Senador Kerginaldo Cavalcanti (emenda n.o 274); n. o 446. do Sr. Senador
ApolôniO Sales (emenda n.o 278); número 447. do Sr. Senador Alfredo
Neves (emenda n.o 305).
Requ!rimentos lidos e aprovados na
sessão de 22- 11 -1952.
N.o 448-52. do Sr. Senador Francisco Gallotti e mais 45 Sr. Senadores.
solicitando a nomeação de uma comissão de 7 membros. para represen tar o Senado no desembarque do Senhor João Café Filho. Vice-Presidente
da República e Presidente desta Casa.
por ocasião do seu regresso da via gem que fez ao estrangeiro como
chefe da Embaixada Especia l do Brasil à posse do novo Presid~nte do
Chile .
Lido e aprovado na sessão de 22
de novembro de 1952 - D.C.N. de
23-11 -52 Pág. 13 . 444 4.' co\.
(Sessão noturna).
Comissão nomeada pelo Sr. Presidente: Senadores Ivo d·Aquino. F'.erreira de Souza. Gomes de Oliveira .
Euclides Vieira. Vitorino Freire. Domingos Vel asco e Atilio Viváqua. Sessão de 22-11 -52.
N.o
milton
nação
dores

449-52. do Sr. Senador HaNogueira. solicitando a desigeb uma Comissão de três Senapara represf'ntar esta Casa nas
~o lenidades religiosas que se realiza riam no dia 27 do corrente. às 20.30
heras. na Igreja da C:lOdelária. em
ccmemoração do Dia de Ação de
Graças.
Lido e aprovado na sessão d': 22
ce novembro de 1952 (Noturno.).
Ccmissão designada pelo Sr. Presidente; Senadores Hamilton Nogueira .
Apolônio Sales e Novais Filho.

N.O 45 0-52, do Sr. Senador Mozart
Lago. solicita ndo a retirada de sua
em enda ao Projeto de Le i da Câmara n.o 157, ·de 1952, que concede
auxilio especial de Cr$ 6.000.000,00 à
Acad mia Nacional cb M edicin a para
construçâo de seu edificio sede.
Lido e aprovado na sessão de 22
de novembro de 1952. (Noturna).
N.o 451 -52. do Sr. Senador Pinto
Aleixo, solicitando preferência para
votação da Emenda n. o 225 ao Orçamento da Viação (PLC- 193-52).
Lido e aprovado na sessão de 22
de novembro de 1952. ( N oturna) .
N.o 452-52, do Sr. Senador Apo I " nio Sales, solicitando fôssem vota das em globo as emendas ao Ane xo
25 Min istério da Viação e O bra
Pú blicas ao Proj eto de Lei da
Câmara n. o 193, de 1952, que receberam
ubemendas ress alvados os destaqu es qu'~ ejam requeridos.
Lido e a provado na sessão de 22
de novemb ro de 1952. ( oturna).
N s. 453 a 457-52, requerimentos de
desta qu e de emendas ao Projeto de
Lei da Câ ma ra n.o 193-52 ( Anexo
n.o 25 M inistério da Viação e
Obras Públicas) ; n.O 453, do Sr. S~ 
nador Attilio Vivacqu a (emenda númErO 22); n. o 454, do Sr. Senador
Alvaro Ad olfo (emend a n. o 129 ); número 455, do Sr. Senador Kerginaldo
Cavai ânti (emendas ns. 165 e 166);
n. O 456, do Sr. S enador Landulfo Alves (em enda n. o 235) ; n.o 457, do
Sr. Senador Alvaro Adolfo (emenda
n.o 240).
Lid s e aprovado na sessão noturna d e 22- 11 -52 .
s. 458 a 461 -52. requerimento de
pre ferência pa ra emendas ao Projeto
de Lei da Câmara n. 193-52 ( An exo
n.O 25. Ministério da Viação e Obras
Públicas) . a fim de serem votadas
a ní'~s das respE'ctivas subemendas: número 45 . do Sr. Senador Atilio Vivá qua (emenda D.o 22); D.o 459. do
Sr. Senador Kerginaldo Cavalcânti
(emend a n. O 165); n. o 460, do Sr.
S ena do r Kerg :nLlldo Cava1cânti (emend n. O 166); n.o 46 \ . de S r. S enador
L3:1d:J lfo Al ves ( m~nda n. O 233 ).

Lidós é aprovados
turna d~~ 22- 11 -52.

n
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N.o 462-52, do Sr. Senador Ivo
d' Aquino e mais 8 Srs. Senadores.
so licitando urgência para o Proj eto de
Lei da Câmara n.° 193, de 1952,
An exo n. O 18 Min istério da Edu cação e Saúde a fim de se r di scutido e votado nos têrmos do artigo 155. parágrafo 4. 0 do Regimento
Interno .
Lido e aprovado na sessão ex trard inária de 23- 11 -52.
N .o 463-52 , do Sr . S'~nador Joaq Uim
Pires, solicitando a retirada das emendas ns . 20 e 22 apresentadas ao Orçamenro Plano Sa lte por s
acha rem melhor integradas no Orçamento do Ministério da V iação
Anexo n,o 25 , (PLC- J93 -52) .
Lido e aprovado na sessão de 23
de novembro de 1952. (S'~ssão extra ordinária) "
N ,. 464-52, do Sr. S ena dor Carlos
Lindenberg , w lici tando destaque da
lme nda n,o
, oferecida ao Projeto
de Lei da C5ma ra n. o J93, de 1952 Anexo n, O 27 - Plano Salte,
Lido e ap rova do na sessão ext rao rdinária eb 23- I I-52 ,
465-52 . do Sr. Senador Carlos
L nd enberg , solici tando d estaque das
emendas ns, 9 e 18 ao Projeto de Lei
da Câmara n,o 193-52 Plano Salte - para efeito de classificá-Ias nesse projeto e incluí -las no Orçamento
Geral do Ministério da Vi a ção. um a
,,'~z que aquele plano tev e o seu limi te esgotado.
1 ,.

Lido e aprovado na sessão ex tra ordinária de 23-11 -52.
Ns, 466 a 471, requ erimentos de
de taques de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n,o 193, de 1952 (Anexo n,o 27 Plano Salte): n,o 466.
do Sr, S'~na dor Joaq uim Pires (emendas ns. 24 e 36); n. o 467, do Sr. Senador Othon 1ãder (emenda n. o 27),
n,· 468, do Sr. Senador Othe
Mãder (em enda n. o 29) ; n. o 4C9. do
Sr., Senador Dar:o Cardoso (cr:lcnda
n O 31 ); n.· 470, do Sr. Senador l\1 elo
V :a na (em rn da n. 2 ) : n. o 47\ , do

Sr. Senador Carlos Lindenberg (emenda n.O 9).
Lidos e aprovados na sessão extraordinária noturna de 23-11-52.

N.· 472-52. do Sr. Senador Apolônio Sales. solicitando se realizasse num
só bloco. ressalvados os destaques que
forem requeridos. as emendas ao Anexo n.o 27 - Plano Salte - ao Projeto de Lei da Câmara n.O 193. de
1952. qU! receberam subemendas.
Lido e aprovado na sessão extraordinária de 23-11-52.

-

Ns. 473 a 489-52. requerimentos de
destaque de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 193-52 (Anexo
n.· 18 Ministério da Educação e
Saúde): n.O 473. do Sr. Senador
Melo Viana (!!mendas ns. 46. 127.
133. 280. 283. 288. 289. 308 314.
316. 321. 490. 500 e 502); n.o 474.
do Sr Senador Ezequias da Rocha
(emendas ns. 141 e 142); n.O 475.
do Sr. Senador Anisio Jobim (emenda n.· 152); n.o 476. do Sr. Senador
Aloisio de Carvalho (emenda n.o 162);
n.O 477. do Sr. Senador Alencastro
Guimarães (emendas ns. 177 e 178);
n.O 478. do Sr. Senador Atilio Viváqua (emenda n.' 183); n.O 479. do
Sr. Senador Francisco GalIotti (emenda n.O 191); n.O 480. do Sr . Senador
Mozart Lago (emenda n. ° 202); número 481. do Sr. Senador Mozart
Lago (emenda n.· 210); n.o 482. do
.sr. Senador Mozart Lago (emenda
n.O 213); n.O 483. do Sr. Senador
Dario Cardoso (emendas ns. 238.
239 e 241); n.o 484. do Sr. Senador
Flávio Guimarães (emenda n.' 348);
n.O 485. do Sr. Senador K:~rgillaldo
Cavalcãnti (emenda 0.° 441); n.o 486.
do Sr. Senador Júlio Leite (emenda
n." 467); n.o 487. do Sr. Senador
Walter Franco (emendas ns. 476.
477. 478 e 480); n.o 488. do Sr. Senador Walter Franco (emenda n.o 503);
n.O 489. do Sr . Senador Oton Mãder (emenda n.· 527).
Lidos .~ aprovados na sessão extra.ordinária de 23-11-1952.
N.o 490-52. do Sr. Senador Apolônio Sales. solicitando se realizasse num
só bloco. ressalvados os destaques
que fo: em reqll!ridos as emendas ao

222Anexo n.o 18 - Ministério da Educação e Saúde - ao Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados n.O 193.
de 1952. que receberam subemendas.
Lido e aprovado na sessão extraordinária de 23-11-52.
N.· 491-52. do Sr. S/enador Domingos Velasco. solicitando destaque da
votação da emenda n.o 530. com subemenda da Comissão de Finanças.
(Anexo n. 18 - Ministério da Educação e Saúde).
Lido e aprovado na sessão extraordinária de 23-11-52.
N.o 492-52. do Sr. Senador Domingos Velasco. solicitando preferência para a votação da emenda n.o 530.
(Anexo 18 - Ministério da Educação
e Saúde - PLC-193-52).
Lido e aprovado na sessão extraordinária de 23-1 I-52.
N.o 493-52. do Sr. Senador Mozart
Lago. solicitando informações do Senhor Ministro da Fazenda sôbre os
motivos pelos quais as Caixas Econômicas não realizam operações de redesconto.
Lido e deferido na sessão el!! 25
de novembro de 1952.
N.· 494-52. do Sr. Senador Ivo
d' Aquino e mais 25 Srs. Senadores.
solitando urgência para o Projeto de
Lei da Câmara dos Deputados nú319. de 1952. que alterava o Decreto-lei n.o 4 .655. eb 3-9-42. ljue dispunha sóbre o impôsto de sêlo. a fim
de se r discutido e votado nos têrmos
do art. 155. § 4.° do Regimento Interno.
Lido e aprovado na sessão de 25
de novembro de 1952.
N.o 495-52. do Sr
Senador Ivo
d' Aquino e mais 25 Srs. Senadores.
roHeitando urgência para o Projeto de
Lei da Câmara dos Deputados n.· 289.
de 1952. que altera dispositivos da
Conr,olidação das leis do impôsto de
consumo. a fim de ser discutido e
votado nos têrmos do art. 155. §
4.°, do Regimento Interno.
Lido e aprovado na sessão de 25
de novembro de 1952.
N.o 496-52. do Sr. Senador Mozart
Lago.
soEeitando
transcrição.
nos

•

-221Anais do Senado, a exemplo do que
já foi feito peja Câmara dos Deputados, das p!:ças constantes de folheto
publicado pela Procuradoria Geral da
República com referência à representação n.o 164 daquela Procuradoria.
Lido e aprovado na sessão de 25
de novembro de 1952.
N.' 497-52, do Sr. Senador Aloisio
de Carvalho, solicitando a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de [)~i d3
Câmara n.o 261, de 1952.
Lido e aprovado na sessão de 25
de novembro de 1952.

•

nunciado pelo Senador Anisio Jobim , na
Academia Carioca de Letras .
Publicado no DCN de 27-11-52 Pág. 13.858 - 3.a coluna .
N.o 503-52. do Sr. Senador Euclides
Vieira, solicitando fõsse ouvuda a Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas sõbre o Projeto de
Lei da Câmara n.O 265, de 1952. que
dispõe sõbre a constituição da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro

S. A.
Lido e aprovado na sessão de 26 de
novembro de 1952.

N.o 498-52, do Sr. Senador Aloisio
de Carvalho, solicitando preferência
para a vc~ação do Projeto de Lei da
Câmara n.o 189, de 1952, sóbre as emendas qu ~ lhe foram apresentadas.
Lido e aprovado na sessão de 25
de novembro de 1952.

N.O 504-52, do Sr. Senador João
Vilasbõas. solicitando preferência para
a votação do Projeto de Lei da Cãmara n.o 289, de 1952, ressalvadas as
emendas e destaques.
Lido e aprovado na sessão de 26 de
novembro de 1952.

N.' 499-52, do Sr. Senador Aloísio
de Carva lho, solicitando destaque, no
art. 2.° do Projeto de Lei da Câ.
mara n.o 189-52, das expressões «a contar da data do encerramento do
ce nclave', pa ra votação em separa do.
Ldo e ap rovado na sessâo de 25
de novembro de 1952.

N.o 50S-52, do Sr. Senador João
Vilasbõas. solicitando destaque de expressões do Projeto de Lei da Câmara
n.· 289-52.
Lido e aprovado na sessão d ,~ 26 de
novembro de 1952.

N.O 500-52, do Sr. Senador Aloís io
de Carvalho, solicitando destaque dd
Nota Sétima de Projeto (PLC/ 319-52 ) ,
relat iva ao art 109 da Tabela, para
o fim de ser votada em separado.
Lido e aprovado na sessão no turna
de 25-11-52 .
N.o 50 l-52 , do Sr. Senador
tílio
V iva cqua, solicitando destaque do item
1.° e 5.° das Notas de Alteração Qu :nta, para o fim de serem rej eitados .
(PLC; 319-52 ) .
Lido e aprovado na sessão notul':1<l
de 25- \ \-52.
N.o 502-52, do Sr. Senador Fláv io
Guimarães e mais os Srs. Senadores
soli·c ita ndo a transcrição nos Ani'li do
Senado Federal. do discurso pronu ciado pelo Sr. Senador Anisio Jobim,
no di a 25 de novembro de 1952, na
A cad emia Carioca de Letras.
Lido e aprovado na sessão de 26 de
novembro de 1952 . Discurso pro -

N.o 506-52, do Sr. Senad or Ivo
d' Aquino, solicitando preferênci para
o Projeto de Lei da Câma ra n." 211 .
de 1952, a fim de ser votado :mtes
das respectivas emendas ou destaques.
Lido e aprovado na sessão noturna
de 2,5 - 1 \ - 52 .
N .o 507-52. do Sr. Senador Alencastro Guimarães, solicitando fõss i! feita
a chamada para verificação do quorum para discussão do Projeto de R eforma Constitucional n.O I-52 .
Lido e a provado na sessão de 27 de
novemb ro de \ 952 .
N.o 508-52, do Sr. Senador Joa quim Pires, solicitando inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n.O 23-51.
Lido e aprovado na sessão d':! 28 de
novembro de 1952.
N .o 509-52, do Sr. Senador Aloísio
de Carvalho e mais sete Srs. Senadores.
solici tando urg ência para o Projeto de
Lei da Câma ra n.O 288, de 1952. fundados no art. 155, § 3 .0 do Reg !ru clIto
Interno .

Lido e aprovado na sessão de 23
novembro de 1952.

d~

N.o 5 la-52. do Sr. Senador Alberto
Pasqualini, Solicitando dispens 1 de
intersticio para que fõsse incluido na
Ordem do Dia da sessão seguinte o Oficio S-6-52 em que o President.! da
Assembléia Legislativa do Estado d:;
Rio Grande do Sul submeteu à apre ..
cfação do Senado, para os ef ... to· do
art. 163. inciso II da Constituição f'edera!. os têrmos do contrato de e'n;JrêJtimo entre o In ternational Bank of RI'construction and Development e iI Co missão Estadual da Energia ElétnLi!
Lido e aprovado na sessão de 23 de
novembro de 1952.
N." 511-52, do Sr. Senador JU:lt;uiil1
P ire" solicitanco dispensa de publica ção e interstício para que pud cs~c f:gurar na Ordem do D ia dél pro m~ira
sessão o Projeto de Le i :b Cjm.lr3
n.O 273 , de 1952 .
Lido r aprovado na sess50 de 28 de
novembro de 1952.

N.· 512-52, do Sr. Senador AIQls:o
de Carvalho, solicitando adiam~nto da
discussão. para a sessão de I de dezembro. do Projeto de Lei da C i'\.mara
n ,o 135, de 1952. constante da Ordem
do Dia da sessão de hoje.
Lido e aprovado na sessão de 28 de
novembro de 1952.
N." 5 13-52. do Sr . Senador Apolõnio Sales e mais oito Srs. S~n a dor{'s,
solicitando urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n,o 193, de 1952. (parte referente à Receit a) a fim de ser
discutido e votado nos têrmos do ar t .
ISS. § i.". do Regimento Interno.
Lido e aprovado na sessão d~ 28 de
novembro de 1952 (Noturna ) .
N ." 511-52, do Sr. Senador J\'o;sio
de Carvalho - outros Srs . Ser:adore,:.
solicitando urgência para a vot::Jç1!o do
Projeto de Lei da Câmara n.O 326 , de
1952. nos têrmos do artigo 125, letra j.
e art. ISS. § 3.", do Regimento Interno.
Lido e aprovado na sessão noturna
de 28-11-52.
N.o 515-52. do Sr. Senador Perreira
de Souza. solicitando transcrição nos
Ana:s do Senado do artigo do jurista e
escritor Gilberto Am ado. sõbre a 3ção

do Sr. Raul Fernandes como inte rnacionalista, publicado no "Jornal do Comércio". em 23 do corrente.
Lido, apoiado e aprovado na sessão
noturna de 28-11-52. O Senador
Ferreira de Souza pronuncia discurso
sõbre o assunto.
(Mesmo D iá rio e página - I.R C0: . ) .
Artígo publicado no D. C N. de 12
de dezembro de 1952 Pág. 11.617
- 3.' coluna.

N.o 516-52. do Sr . Senadur João
Vilasbõas. solicitando informações ao
Con3elho Nacional de Petróleo, po- Intermédio do Chefe do Poder Ex ect.tivo.
sõbre os contratos existentes para a
instalação e exploração de ref:n..!rias
d~ petróleo no Pais.
L'do e deferido na sessão de I d~
de:cr:lbro OC J952.
N.· 5 17-52 , do Sr . Senador Jo;'\u
Vilasbõas. mlicitar.do do Conselho Na,:onal de Economia. sugestões 1'" se nt:do de, se limitar o lucro das emrrê~3 :.
Lido e deferido na sessão d ~ I d~
dezembro de 1952.

N.O 518-52, do Sr. Senador Alcncastro Guimarães, solicitando fõs~e fei ta a chamada para verificação d~ quorum para a discussão do Pro;et'} de
Reforma Constitucional n.O 1-52.
Lido e aprovado na sessão cc I de
dezembro de 1952.

N.O 519-52 . do Sr. Senador Pereira
Pinto, solicitando prorrogação por lO
dias d~ licença que lhe fõra concedda
em 31 de julho último.
Ldo e aprovado na sessão d·! 2 de
dezembr.) cl~ 1952.

N.O 520-52. do Sr. Senador Joaquim
Pires e mais 20 Srs. Senadoreó. soii citando fõsse consignado na Ata de
nostos trab,llhos, um V0tO de r2gosil,)
do Senado Federal com a pooulólção
católica brasileira, pela nomeação do
ascebispo primaz do Brasil - D. Augusto Alvaro da Silva - para o t(,lceiro cardinalato ào Brasil, da11do- se',
dêsse voto ciénc 'a ao novo Card ~a l e
ao embaixador do pais junto ao Vatica:lO. para que o transmita aS. S . o
Papa P io XII e ao Consistó;"i,) de
Roma .
•Apres:ntado na Sessão de 2-12-52 e
aprovado em 3-12-52.

-
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N. 521 / 52 do Sr. Senador Kcrginaldo
Cavalcanti, no sentido d que fõsscm
soli ci tadas ao Sr. Ministro da Fazenda
informações sõbre o critério estabelecido pelo M;nistério da Fazenda para
pagamen to das cotas do i mpõsto sõbre
a renda às Prefeituras Municipais.
Lido e deferido na sessão de 2-12-52.
N. 522/ 52 dos Srs. Senado re Moza rt
Lago e Hamilton Nogueira, solicitando
pr ferênci a, na Ordem do Dia, para a
discussão e votação do Projeto de Reforma Constituciona l n. 1. de 1952, que
dispunh a sõbre a autonom ia do D istrito
Federal.
Lido e aprovado na sessão de 2-12-52.
N. 52 / 52 do Sr. Senador Alberto
P asq ualini, solicitando fõsse feita verificação do "quorum " por meio de chamada (para discussão do Projeto de
Reform a Consti tucional n. I-52).
Lido e a provado na ses 'ão de 2-12-52.
N. 524/52 do Sr. Senador Kergin aldo
Cava lca nti e mais 7 Srs. Senadores, solicitando urgência. nos têrmos do artigo 155 3· , do Regimento Interno, pa ra
o Projeto de lei da Câma ra n. 311. d~
1951, que autoriza o Instituto N acio·
nal do Sal a promover a onstrução,
a daptação e a parelhagem de a rm azens
p;)ra depósito de s I nos prin ip;)is ,pntros de onsutno.
Lido e a provado na sessão de 3-11-52.
N . 525/ 52 do Sr. Senador Anisio Jo·
bim e mais 9 Srs. Senadores, solicitan ·
d urgência. nos têrmos do art. 155
•. do Regimento Interno, pa ra o Projeto de lei da Cãma ra n. 315, de 1952.
que autorizava o Poder Executivo i1
abrir, pelo Ministério da Educação e
aúde , o crédito e pecia l de Cr$ ....
200.000,00, destinado a a uxliar as despesas co m a Delegação da Cruz Ver ·
melha Brasileira à 18' Conferência da
Cruz Vermelha Interna ·onal.
Lido e a provado na sessão de 3-12-52.
N . 526/ 52 do Sr. Senador Landulfo
Alve, solicitando inversão da Ordem
do Di a, a fim de que fõsse discutido
em primeiro lugar o Requerimento nú mero 520-52.
Lido na sessão de 3-12-52 (Não
foi submetido a votação por dever constar da Ordem do Dia. em primeiro luga r, o Reque rimento n. 520-52, para o

qual fõra pedida inversão da Ordem dOia) .
N . 527/ 52 do Sr. S nador Alcncastro
Guimarães, olicitando fõsse feita pOI
meio de chamada a verificação do "c, uo rum " para discussão do Projeto de Re form a Constitucio na l n. I-52 .
Lido e a prova do na sessão de 3- 12 ')2.
N . 52 / 52 do Sr. Senador Landu lfo
Alves e ma is 7 Srs. Senadores, solicitando urgência para o Projeto de lei
do Senado n. 14, de 1952, que r guIava o estudo, o orçamento
a onstrução dos aç udes em coope ra ão da Uni ão
co m os Estados, Município ou Parti culares.
Lido e aprovado na sessão de 4-12-5':.
N . 529/ 52 do Sr. Senador Oton M a
der e mais 10 Srs. Senadores, solicitando urgên cia pa ra o Projeto de Decreto
Legi la tivo n. 93, de 1952.
Lido e a provado na sessão de 4- 12-52.
N . 530/ 52 do Sr. Senador Joaquim
Pires, solicitando fõsse dado para 0:dem do Dia do pr'meiro dia da sessão
o Proj eto de lei n. 266, d 1952, COI11
dispensa de impressão e de interni ;0
dos pareceres já lidos no ex pediente.
Lido e aprovado na ses ão de 4- 12 ·';2
N. 531 / 52 do r. cnado r João V'li1sbôas. solicitando destaq u no nrt. 61).
das x pressões .. .. . pa rágrafo único do
<l rt. 4" do .. ", do Projeto de lei da Ca ·
mar;) n. 346-49. para se rem rej eitadas.
Lido e ap rovado na sessão de 4- 17 ·')2.
N. 532/ 52 do Sr. Senador Alencastro
Guimarães, soli 'tando fôsse feita a cbamada pa ra veri ficação de "quorum" para discussão do Projeto de Reform a
Con titucional n. I-52.
Lido e a prov ado na sessão de 4 · 12 ·'52 .
N. 533/ 52 do Sr. Senador João Vilasbõas, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de D e reto Legislativo n. 24, de 1952. por dez di as.
Lido e aprovado na sessão de 4- J2-'>7.
N. 534/ 52 do SI'. Senador Euclides
Vieira e mais 8 Srs. Senadores, solici ta ndo urgência pa ra o Projeto de lei da
Câmara n. 28 I. de 1952, que inc1úi a
Faculdade de Filosofia Ciências e Le ·
tras. do Instituto "Sedes Sa pientia ".
de São Paulo, na categoria de estabele ·

,
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Lido e aprovado na sessão de 5-12-52.
N. 535/ 52 do Sr. Senador Oton Mader, solicitando dispensa de interstício
e de prévia distribuição dos avulsos
para o Projeto de lei da Câmara n. 163,
de 1952, a fim de que a matéria figurasse na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Lido e aprovado na sessão de S-12-52 .
N. 536/ 52 do Sr. Senador Oton Milder, solicitando dispensa de intersticio e
de prévia distribuição dos avulsos para
o Projeto de lei da Câmara dos Deputados n. 337. de 1952, a fim de que
a matéria figurasse na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Lido e aprovado na sessão de 5-12-52.
N . 537/52 do Sr. Senador Kerginaldo
Cavalcanti. solicitando preferência para
o Projeto de lei da Câmara n. 311, de
1951, a fim de ser votado antes das respectivas emendas.
Lido e aprovado na sessão de 5-12-52 .
N. 538/52 do Sr. Senador A1encastro
Guimarães, solicitando fOsse feita a chamada para verificação de "quorum" para discussão do Projeto de Reforma
Constitucional n. I-52.
Lido e aprovado na sessão de 5- 12-52.
N. 539/ 52 do Sr. Senador Waldemar
Pedrosa, solicitando a retirada da emenda n. 2. de sua autoria. ao Projeto de
lei da Câma ra n. 266. de 1952.
Lido e aprovado na sessão de 5-12-52.
N. 540/ 52 do Sr. Senador Luiz Tinoco e mais 7 Srs. Senadores. solicitando urgência. nos termos do art. 155
do Regimento Interno. para a votação do
Projeto de lei da Câmara n. 69. de 1950.
que dispunha sõbre as finalidades do ensino do Serviço SOciill. sua estruturação e sõbre as prerroga tivas dos portadores de diplomil de Assistentes So ·
ciilis e Agentes Sociais.
Lido e ilProvado na sessão de 5- 12 -52.
N. 541/ 52 do Sr. Senador Melo Viana e mais 7 Srs. Senadores. solicitando.
nos termos do art. 155. do Regimento
Interno. urgência pa ra a discussão e votação do Projeto de lei da Câmara número 284. de 1952. que dispunha sObre
a rescisão do contrato de arrendamento

da Rêde Mineira de Viação celebrado
entre a União e o Estado de Minas Gerais.
Lido e aprovado na sessão de 8 de
ou tubro de 1952.
N. 542/ 52 do Sr. Senador Carlos Lindenberg e mais 7 Srs. Senadores. solicitando. nos termos dos arts. 125. letra ;. e 155 § 3· , do Regimento Interno.
urgencia para o Projeto de lei da Câmara n. 351. de 1952.
Lido e aprovado na sessão de 8-:2-52.
N . 543/ 52 do Sr. Senador Alvaro
Adolfo. solicitando dispensa de intersti ·
cio para o Projeto de lei da Câmara
n. 242-52. a fim de que a matéria figurasse na Ordem do dia da sessão ~<:
guinte. independentemente de p,·évi.l distribuição dos avulsos.
Lido e aprovado na sessão de 8-12 ·52.
N. 544/ 52 do Sr. Senador Domingos
Velasco. solicitando dispensa de publicação e de intersticio para o Projeto
de lei da Câmara n. 287-52. a fim de
figurar na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Lido e a provado n;l sessão de 8-12-52
N. 545/52 do Sr. Senador Plinio Pomo
peu. solicitando dispensa de intersticio
para o Projeto de lei da Câmara dos
Deputados n. 303-52. a fim de que a
matéria figurasse na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Lido e aprovado na sessão de 8-12-;2 .
N. 546/ 52 do Sr. Senador Domingos
Velasco. solicitando. de acOrdo com o
art. 122. letra a. do Regimento. dispen sa de intersticio para que o Projeto de
lei da Câmara n. 226. de 1952. pudesse
figurar na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Lido e aprovado na sessão de 8-12-52.
N. 547/52 do Sr. Senador A1e!lcastro
Guimarães. solic:tando fõsse feita a chamada para verificação de "quorum" pa ra discussão do Projeto de Reforma
Constituciomd n. I-52.
Lido e aprovado na sessão de 8- P .5 1 .
N . 548/52 do Sr. Senador Alberto
Pasqualini. solicitando dispensa de publicação do Projeto de Resolução nú mero. 14. de 1952.
Lido e aprovado na sessão de 8-12 ·52.

-- 227N. 549/52 do Sr. Senador Carlos Lindenberg e mais 11 Srs. Senadores. solicitando a inserção nos Anais do Senado. do discurso pronunciado no dia
6 de dezembro de 1952. na Escola Superior de Guerra. pelo seu Diretor.
Sr. General Osvaldo Cordeiro de Farias. por ocasião do encerramento dos
cursos daquele organismo superior de
ensmo.
Lido na sessão de 9-12-52.
Discursos (para encaminhar votação )
dos Srs. Senadores: Assis Chateaubriand (fav.). Novais Filho (fav.). Kerginaldo Cavalcânti (contr.). Domingos
Velasco (fav.)
Hamilton Nogueira
(fav. ). Onofre Gomes (fav.). Vitorino Freire (fav.) e Carlos Lindenberg
(just.) - Aprovado.
N. 550/ 52 do Sr. Senador Assis Chate aubri and. solicitando a inserção nos
An;lis do Senado. do discurso pronun ciado pelo estagiário Romero Estelit I.
na Escola Superior de Guerra e da vária publicada no cJornal do Comércio».
referente às solenidades ali rea lizadas.
Lido e aprov ado na sessão de 9- 12-52.
N . 551 / 52 do Sr. Senador Euclid\!s
Vieira e mais 10 Srs. Senadores. solicitando urg énci a pa ra o Projeto de lei
da Câma ra n. 215. de 1951. que concede ao Instituto Butantã. no Estado
de São Paulo. a contribuição anual de
Cr$ 1. 900 .000.00 destinada à produção de sulfonas e pesquisas de no ";lI>
substâncias de combate à lepra.
Lido e a provado na sessão de 9- 12- 1952.
N. 552/ 52 do Sr. Senador Mozr1 rt
La go e ma is 22 Srs. Senadores. solicita ndo nos têrmos do art. 155. § 3.° do
Regimento Interno. urgência pa ra a discussão e votação do Projeto de lei da
Câ ma ra n. 30 . de 1952. qu e di spõe sõ·
bre o salá rio mínimo profiSSional do~
jorna listas.
Lido na sessão de 9- 10-52.
O is ursos ( Pa ra enca minha r a votação ) dos Srs. Senadores: Bern a rde ~ Filho (contr. ) . Assi Cha teaubri a nd ( ontrá rio). Moza rt La go ( fa vorável ).
(T endo havido empa te na vota ção
do requerimento. ficou a mesma ad iada
pa ra a próx ima sessão ).
Rejeitado na sessão de 10- 12-52.

#

N. 553/52 dos Srs. Senadores Gomes
de Oliveira e Othon M ader. solicitando
dispensa de intersticio e publicação de
avulso para o Projf.to de lei da Câmara
n. 320. de 1951. a fim de figurar na
Ordem do Dia da sessão seguinte.
Lido e aprovado na sessão de 9- 12·
- 1952.
N. 554/ 52 do Sr. Senador Dario Ca rdoso. solicitando dispensa de intersticios
regimentais para o Projeto de lei da
Câma ra n. 342. de 1952. a fim de que
pudesse ser incluido na Ordem do Dia
seÇluinte.
Lido e aprovado na sessão de 9- 12- 1952.
N . 555/ 52 do Sr. Senador Joaquim
Pires. solicitando a retirada da emenda
de sua autoria. oferecida ao Projeto de
Leí da Câmara n. 281 . de 1952.
Lido e a provado na essão de 9- 12- 1952.
N. 556/ 52 do Sr. Senador Alencastro
Guim a rães. solicita ndo fôs e feita a chamada para verificação de "quo rum"
(discussão do Projeto de Refo rma Constitucional n. l-52).
Lido e aprovado na sessão de 9- 12- 1952.
N. 557/ 52 do Sr. S enador Gomes de
Oliveira. solici tando a designação de
uma Comissão pa ra vi ita r o Sr. Senador Francisco G a llotti. que se achava
enfêrmo.
Lido e aprovado na sessão de 10- 12- 1952.
N . 558/ 52 do Sr. Senador Alencastro
Guim a rães. solicitando fôsse feit a a cha mada para verificação do "quorum "
(discussão do Projeto de Reform a Constitucional n. I-52 ).
•
Lido e a provado na sessão de 10- 12- 1952.
N. 559/ 52 do Sr. Senador Moza rt
La go . soli cita ndo fôsse realizada um a
sessão extrao rd inâr 'a noturn a . a fim de
ultim a r vo tação da ma téri a em condições de figur a r na Ordem do D ia . inclusive a a preciação do novo Prefeito
do D istrito F edera l.
Lido c a provado na essl!o de 10- 11 - 1952.
N . 560/ 52 do Sr. Senador Alberto
Pasq ual' ni . soli citando fôss concedida

•

preferência para \'otação imediata do
Parecer n. 1.364-52 da Comissão de
Redação constante da Ordem do Dia.
Lido e aprovado na sessão de 10- 12- 1952.
N. 561 / 52 dos Srs. Senadores Gomes
de Oliveira e Ivo d ·Aquino. solicitando
adiamento da discussão do Projeto de
lei da Câmara n. 226. de 1952. para o
dia 15 do mesmo mês.
Lido e aprovado na sessão de lO de
dezembro de 1952.
N. 562/52 do Sr. Senador Matias
Olimpio. solicitando dispensa de interstício para o Projeto de leí da Câmara
n. 19. de 1951. a fim de ser incluído
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Lido e aprovado na sessão noturna
de 10- 12-52.
N. 563/52 do Sr. Senado r Apolônio
Sales. solicitando a designação de uma
Comissão de três membros para representar o Senado na posse do Sr. Senador Etelvino Lins como Governador do
Estado de Pernambuco.
Lido e aprovado na sessão noturn a
de 10- 12-52 Foram designados OS
Srs. Senadores: Apolônio Sales. Novaes
Filho e Assis Chateaubriand.
N. 564/ 52 do Sr. Senador Moz art
Lago. solicitando preferência para. em
seguida à votação do Projeto de Lei dd
Câmara n. 226. de 1952. ser discutido
e votado o Pa recer sôbre a Mensagem
n. 236. de 1952. submetendo ao Senado
a escolha do Coronel Dulcidio do Espírito Santo Ca rdoso para Prefeito do
Distrito Federal.
Lido e a provado na sessão noturna
de 10- 12-52 .
N. 565/52 do Sr. Senador Othon Mader. solicitando preferência para a votação do Projeto de lei da Câma ra
n. 320. de 1951.
Lido na sessão noturna de 10- 12-52.
N. 566/ 52 dos Srs. Senadores Sá Tinoco. Pereira Pinto e Alfredo Neves.
solicitando dispensa de intersticio pa ra
o Projeto de lei da Câmara dos Deputados n. 192. de 1952. a fim de ser inc1uido na Ordem do Dia da sessão seguinte. jndependente da prévia distribuição de avulsos.
Udo e a provado na sessão de 11 - 12- 1952.

228N. 567/ 52 dos Srs. Senadores Mozart
Lago e mais 5 Srs. Senadores. solicitando fôsse inclu ido na Ordem do Dia o
Projeto de lei n. 24. de 1952. do Senado Federal.
Lido e a provado em 11 - 12-52 - D .
C. N. de 12- 12 -52 - Pág. 14.606 l ' col.
N . 568/ 52 do Sr. Senador Vivaldo
Lima e mais 7 Srs. Senadores. solicita ndo urgência para o Projeto de lei
da Câmara dos Deputados n. 263. de
1952. que dispunha sôbre as atribuições
dos Auditores a que se refere o § 2·
do art. 22 da Lei n . 830. de 23 de setembro de 1949. a fim de ser discutido
e votado nos têrmos do art. 155 § 3· .
do Regimento Interno.
Lido e a provado em 11 - 12-52.
N . 569/52 do Sr. Senador Ivo d'Aquino e mais 13 Srs. Senadores. solicitando
urgência pa ra o Projeto de lei da Câmara dos Deputados n. 392. de 1952.
que concedeu abono de emergência aos
servidores civis do Poder Executivo da
União e dos Territôrios e deu outras
providências. a fim de ser discutido e
votado nos têrmos do art. 155 § 4.° do
Regimento In terno.
Lido c Llprovado na ses~ão de 11-12-1952 .
N . 570/ 52 do Sr. Senador Ferreira
de Sousa. solicitando adiamento da votação do Projeto de lei da Câmara número 342. de 1952. e sua ida à Comissão de Constituição e Justiça. em face
das observações sõbre êle feitas em Plenário,
Lido e ap rovado na sessão de 11 - 12- 1952.
N · 571 -52. dos Srs . Senadores Mozart Lago e mais três Srs. S enadores,
solicitando fõsse convocada uma sessão extraordinária noturna. _;-la ra discussão e votação das matérias em concições de inclusão na «Ordem do Dia:.
(Abono aos fun cionários) ,
Lido e aprovado na sessã'o de 11 - 12
de 1952,
N · 572-52. do Sr, Senador Ferreira
de Souza. solicitando a volta do Projeto de Lei da Câmara n9 19. de 1951.
à Comissão de Constituição e Justiça a
fim de que se pronunciasse sôbre as
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obse rvações feitas pelo requerente em
Plenári'o na mesma data .
aprovado na sess!ío de 11-12
Lido
de 1952.
N ° 573-52. co Sr. Senador Domingos V elasco e mais sete Srs. Senadores, solicitando urg ência para a discussão e votação do Projeto de Lei
da Câma ra n" 320, de 1952, qu e dispunha sõbre o registro de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino
superior.

N ° 577-52, do Sr. Senador Alfredo
Neves, solicita ndo inclusão em Ordem
do Dio do Projeto de D ecreto Legisla tivo n· 40-52, que a provava o ACOrdo sõbre Transportes Aéreos Regul ares.
firm a(!o entre o Brasil e o Governo
da República do Pa raguai. em Assunção, a 26 de Junho .
Lido e aprovado na sessão de 12- 12
de 1952.

578-52 , do Sr . Senador Da ri'o
Ca rdoso, solici ta ndo dispensa de interstício para o Projeto de Lei da ' Cãma Lido
aprovado na sess30 de 11 - 12 ra dos D eputados n" 342. de 1952, que
de 1952 (not.).
'. a lterava o Quad ro ca Secretaria do
N.o 574-52 . do Sr. Senador Mello
Tribunal Eleitora l e dava outras .'ravidências, a fim de ser incluido na OrVi anna e mais sete Srs. Senadores, solicitand o urgência .~ara discussão e vo· dem do Dia da Ses ão seg uinte, independentemente de prévia publicação de
tação do Projeto de Lei n. o 16-52 pelo
qual s criava na ci dade de Montes a vu lsos .
Claros uma Escola Técnica .
Lido e a provado na sessão de 12- 12
Lido e a provado na sessão notu rn a de 1952 .
de 11 - 12-52.
N ° 579-52. do Sr. Senador Ivo
N · 574-52. do Sr. Senador Levindo d 'Aquino e mais oito Sr . Senacores.
Coêlho e mais três Srs . Senadores, so- solicitando urgência para di scu são e
licitand o à inserção em a ta de um voto votação do Projeto de Lei da Câma ra
ce pesa r pelo falecimento do Sr. M a- n" 367-52.
noel Tomás de Ca rva lho Brito .
Lido e aprovado na sessão de 12- 12
de 1952 .
Lido e a provado em 12- 12-52.
N · 575-52, do Sr. Senador Domi ngos Velasco, solicitando a udi ência da
Comissão de Con tituição e Justiça sõbre o a rt . 25 da Projeto de Lei da
Câma ra nO 392-52, que concedia abono de emcrqência aos servid ores civis
do Poder Executivo da Uni ão e dos
Territórios e dava outras providências.
Lido e aprovado na sessão extrao rdinári a n'o turn a de 11- 12-52 .
N ° 575-A-52 . do Sr. Senador Domingos Vela co. solici tando a incl usão
na Ordem do Dia , pendendo de parecer das Comissões em plenário co Proi to n" 3 I-52 oriundo de Mensagem
do Poder Executivo que ab ria crédito
para a execução da Lei nO 1.329-5 1.
Lido e ••' rovado em 12-12-52.
N ° 576-52 , do Sr. Senador Onofre
Gomes, soli itando dispensa de publicação de instersticio para inclusão na
Ordem do Dia da essão seg uinte co
Projeto de Lei da Câma ra n" 29 , de
1952 .
Lido e aprovado na sessão de 12- 12
de 1952.

N · 580-52, do Sr. Senador W a lter
Franc'o e mais lO Srs. Senadores. solicita ndo urg ência para disc ussão e votação do Proieto de Lei da Câmara
nO 304, de 1952.
Lico e ap rovado na sessão de 12- 12
de 1952.
N ° 58 1-52. do Sr. Senador Alfredo
Neves. solicita ndo preferência pa ra a
di cussão e votação do Projeto de Lei
da Câmara nO 192. de 1952. sõbre a
respectiva emenda.
Lido e i'nrovado em 12- 12-52.

N .O 582-52. do Sr. Senador Joaquim
Pires, solici tando nos têrmos do a rti go 90. letra a, do Regimento Interno,
a inclusão em Ordem co Dia do Projeto de Decreto Legislativo nO 59. de
1952. que determinava que o Tri bunal
de Contas registrasse o contrato celebrado entre o Ministé rio da Faz nd a
(Casa da Moeda) e a E I trob raz ComercIO e Indústria S. A .
Lido e a provado na ses ão d~ 13- 12
de 1952.

•

•

-230N' 583-52. do Sr. Senador Plínio
Pompeu. solicitando dispensa ce publicação e interstício para o Projeto de
Lei da Câmara n9 223. de 1952. para
que o mesmo fôsse incluído em Ordem
do Dia da primeira Sessão.
Lido e aprovado em 13-12-52.

•

N9 584-52, do Sr. Senador Alfredo
Neves. solicitando para o Projeto de
Lei da Câmara dos Deputados n' 157.
ce 1952. que concedia auxílio a Academia Nacional de Medicina e depois retirada '.11'10 seu autor. dispensa de intersticio a fim de que a proposição
em aprêço figurasse na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N9 585-52. do Sr. Senador Alfredo Neves. solicitando prorrogação da
Comissão ce InqUérito sõbre a retirada
d'o Ministro do Brasil no Irã. até o final da sessão legislativa seguinte.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N" 586-52, do Sr. Senador Mozart
Lago e mais sete Srs. Senadores. solicitando urgência para a votação do
Proieto da Câmara Federal n" 295. de
1950. que dispunha sõbre a situação
iurídica dos procuradores cas autarquias
federais.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N." 587-52. do Sr. Senador Mello
Vinna e mais sete Srs. Senadores. solicitando urgência para discussão e votação da indicação referente ao Prêmio
Nobel para o venerando General Ron dono
Lido e aprovado na sessão ce 13-12
de 1952.
N.O 588-52. do Sr. Senador Mello
Vianna e mais sete Srs. Senadores. solicitando. na forma do art. 155. § 4"
do Regimento Interno. uroência para o
Projeto da Câmara n.o 291. de 1952.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N ' 589-52, do Sr. Senador Joaquim
Pires e mais oito Srs. Senadores. solicitanco nos têrmos do art. 155. § 4'
do Regimento Interno. urgência especial para imediata discussão e votação.
inc.e-pt"ndente das demais formalid ades

rrgimentais, do Projeto de Lei da Cãmara n' 342-52.
Lido e a provado na sessão de 13-12
áe 1952.
N9 590-52. do Sr. Senador Aloísio
ce Carvalho. solicitando audiência da
Comissão de Constituição e Justiça sôbre as emendas apresentadas ao Projeto
de Lei da Cãmara n' 367. em regime
de urgência.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N' 591 -52. do Sr. Senador Mozart
Lago, solicitando fôsse prorrogado 'o
t)razo para a incumbência definida pelo
Senado Federal. à Comissão de Inquérito para investigar o Mercaco de Cimento.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N' 592-52. dos Srs. Senadores Magalhães Barata e Alvaro Adolpho. solicitando. nos têrmos do art. 90. letra b
do Regimento Interno. inclusão em
Ordem do Dia. do Projeto de Lei da
Câmara dos De-putados, n' 366. de
1952. que autorizava a abe rtura. pelo
Min~stério da Viação e Obras Públi cas. co crédito especial de Cr$ ....
146.974.90. para pagamento de oratificação a funcionários daquêle M inist-ri o. nos exercicio de 1951 e 1952.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N ' 593-52. do Sr. Senador Ivo
d'Aquino, solicitando dispensa de interstício Dara o Projeto de Lei da Cãmara
dos D -",utados n' 206. de 1952. que
definia os crimes contra o Estaco e a
Ordem Pública e Social. a fim de fi Çlurar na Ordem do Dia da sessão de 15
do mesmo mês.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
dl' 1952.
N ' 594-52. do Sr. Senador Joaquim
Pires. solicitando fõssem votados se-paradamente os arts. 3' e seu parágrafo
único e art. 7' sendo votados em globo 'o s (;emais artigos do Proieto de
Lei da Câmara n' 342. de 1952.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N ' 595-52. do Sr. Senador Mozart
Lago. solicitando preferência. após a votação das matérias constantes da Or-
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dem do Dia, para a discussão e votação única do Parecer n" 1.411, da
Comissão de Constituição e Justiça que
SE: encontrava em último lugar.
Lido e aprovado na sessão ce 13-12
de 1952.
N" 596-52, do Sr. Senador Moza rt
Lago, solicitando destaque para a votação da emenda n" lO, <~resentada ao
Projeto de Lei da Câmara n" 367-52.
Lido e aprovado na sessão de 13- 12
de 1952.
N" 597 -52, ~o Sr. Senador Othon
Miider, solicitanc!o o destaque da Emenda nO II a:o Projeto de Lei da Câmara n" 367-52, 'Para o fim de ser votada
em separado.
Lido e aprovado na sessão de 13- 12
de 1952.
N " 598-52. do Sr. Senador Moza rt
Lago. solicitando preferencia para votação da emenda n" lO, sôbre a de
n" 3. apresentadas ao Projeto n" 367,
de 1952.
Lic.o e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N " 599-52, do Sr. Senador Ivo
d'Aquino solicitando prorrogação da
sessão por 30 minutos .
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N" 600-52, do Sr. Senador Alberto
Pasqualini, solicitando disopensa de publicação para o Parecer n" 1.422, de
1952, da Comissão de Red ação. oferecenco r ~dação final ao Projeto de Lei
da Câmara n" 215-52. a fim de ser
imediatamente discutido e votado.
Lido e aprovado na sessão de 13-12
de 1952.
N.O 601 -52 do Sr. Senador Waldemar
Pedrosa solicitando nova prorrogação
por dez minutos da presente sessão.
Lido e aprovado na ~t:~sâo de 13-

12-52.
N " 602-52 do Sr. Senador Alva ro
Ad olfo, solicitando dispensa de publicação pa ra o Parece r n" 1.423 de
1952, da Comissão de Redação. oferecendo red açâ o fin a l 110 Proj eto de
D ecreto Legislativo nO 86 de 1952, a
fim de se r imed iatamente discutido e
votado.
Lido e aprovado na sessão de 13-

12-52.

- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -

N ° 603-52 do Sr. Senador Costa
Pereira, solicitando
prorrogação da
sessão por mais quinze minutos.
Lido e aprovado na sessão de 13-

12-52.
N " 601-52 do Sr. Senador Alvaro
Adolfo, solicitando retificaçâo do autógrafo enviado à Câmara do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
n" 267, de 1948, daq uel a Casa do
Congresso. que regula o Plano de V alorização Econômica da Am azôni a.
Lido e aprov<!do na sessão de 15-

12-52 .
N° 605-52 do Sr. Senador Dario
C a rdoso solicitando dispensa de intersticio e publicação da redação fin al da
eme nda oferecida pelo Senado ao Projeto de Lei da Câmara nO 342, de
1952, p ara o efeito de ser disc utida e
i:lp rovada imediatame nte nos têrmos do
a rt. 146. § 1" do Regimento em vigor.
Lido e aprovado na sessão de 15-

12-52.
N." 606-52 do Sr. Senador Othon
Miider, solicitando destaque, para ser
rejeitado, cio art. 30 do Projeto de Lei
da Câmara n° 263. de 1952, o qual
efetivava nos se us ca rgos os a tuais auditores interinos.
Lido e aprovado na sessão de 15-

12-52 .
N Q 607-52 do Sr. Senador Ivo d 'Aquino. solicitando inversão da Ordem
do Di a. pa ra que o Projeto de Lei
da Câm3ra n" 206, de 1952, fôsse discut;do e votado logo a pós a matéria
em re gime de urg ência ou em fas e de
votação.
Lido e retirado pelo autor na sessão
de 15-12-52.
N° 608-52 do Sr. Senador Gomes
de Oli veira e Landulpho Al ves, solicitando inversão da Ordem do Dia.
pdra que o Projeto n" 222. de 1952,
fõsse discutido e votado logo depois da
ma téria em regime de urgência.
Lido na sessão de 15- 12-52 - Retirado pelo Senador Landulpho Alves.
N " 609-52 do Sr. Senador AI isio de
C a rvalh o, solicitando destaque. para ser
votada em separado, da 14 ' emenda.
do grupo das emendas com pa recer
contrário da Comissâo de C onstituição

,
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e Justiça, ao Projeto de Lei do Senado nO 30-49,
Lido e aprovado na sessão de 151L-52,
N° 610-52 do Sr, Senador Domingos
Velasco, solicitando destaque para a
emenda n" 1O, ao Projeto de Lei da
Câmara nO 206, de 1952, a fim de ser
aprovada,
Lido e aprovado na sessão de 1512-52,
N° 61 I -52 do Sr, Senador Domingos
Velasco, solicitando destaque para a
emenda nO 5, ao Projeto de Lei da
Câmara n° 206, de 1952,
Lido e aprovado na sessão de 1512-52,
N ° 612-52 do Sr, Senador Ivo d'Aquino, solicitando prorrogação da sessão
pelo prazo de meia hora,
Lido e aprovado na sessão de 1512-52,
Ns, 613 a 618-52, requerimentos de
dispensa de intersticio e publicação para
redações finais, il fim de serem incluidos na Ordem do Dia da sessão seuuinte: n° 613, do Sr, Senador L 'o
c1'Aquino (Projeto de Decreto Legis 'ativo nO 66, de I Q 52); n" 614, do senhor Senador Ivo d'Aquino (Projeto
de Decreto Legislativo nO 69 de 1952);
n Y 615, do Sr, Senador Ivo d'Aqu ,no
(Projeto de Decreto Legislativo n" 63,
de 1952); nO 616, do Sr, Senador Ivo
d'Aquino (Projeto de Decreto Legislativo nO 47, de 1952); nO 6 17 do senhor Senador Ivo d'Aquino (Projeto
de Lei da Câmara n" 29 I, de 1952);
nO 618, do Sr, Senador Ivo d'Aquin.o
(Projeto de Lei da Câmara nO 320
d,' 1951),
Lidos e aprovados na sessão ordiniiria de 15-12-52,

NQ 6 I9-52 do Sr, Senador Alo,sio
de Carvalho, solicitando dispensa de
publicação da Redação Final referente
ao Projeto de Lei da Cãmara n° 206,
de 1952. a fim de ser imediatamente
discutida e votada,
Lido e aprovado na sessão de 1512-52 (extraordinária),
N° 620-52 ' do Sr. Senador Aloisio
de Carva lho. solicitando prorrogação,
por mais um ano, dos trabalhos da
Comissão Especial de Reforma Constitucional nO 2-49. de que sou Presidente,
Lido e aprovado na sessão de 1512-52 (extraordinária),
N° 621 -52 do Sr, Senador Marcondes Filho, solicitando prorrogação. por
mais um ano. do prazo de funciona mento da Comissão Especial de Re forma do Código Comercial,
Lido e aprovado na sessão de 15 12-52 (extraordinária),
N" 622-52 do Sr, Senador Ivo d'A quino, solicitando dispensa de publica ção das Redações Fina:s referentes aos
Projetos de Lei da Cãmara ns, 320 e
263, de 1952. e aos Projetos de De creto Legislativo ns, 40 e 59, de 1952.
a fim de serem imediatilmente discuti das e votadas,
Lido e ilprovado na sessão de 1512-52 (extraordinária),
N° 623-52 do Sr, Senador Alencastro Guimarães. solicitando prorrog ação.
por mais um ano. do prazo de func.c namento da Comissão Especial de Investigação sõbre as condições materiais
das instillações da Justiça do Distrito
Federal e órgãos relacionados,
Lido e aprovado na sessão de 1512-52 (extraordinária),

•

ANEXO 27

REQUERIMFNTO FORMULADO EM SESSÃO LEGISLATIVA ,\NTERIOR VOTADO NA SESSÃO LEGISLATIVA
DE 1952
N . 34 / 5 1 do S r . Senado r Mozart
Lago, solicitando fô ssec onsignado na
a ta dos traba lhos do Senado um voto
J e louvo r à a tu al Direto ri a da C aixa
E conômic;) F ederal do Ri o de Janeiro
pela sua de liberação, em virtud e da
qu al, se rão re tituíd os grac iosa mente a
~e u s donos o
penhores de obj etos de
uso pessoa I.
Req uerimento aprese ntado em 23- 10de 1951 .

Incluid o n3 Ordem do Dia da sessão
de 7-4-52 com pa rece r n . 275, da Comissão de Constitui ção e Justiça, pelo
arqu iva mento .
Ence rrada a d iscussão e adiad a a votação por fa lta de núm ero (8-4-52 ).
Adiada a votação nas sessões de 14,
15 e 17-4-52.
Rejeitado na sessão de 18-4-52 .

•

•

ANEXO 28
•

CLASSIFICAÇÂO DOS REQUERIMENTOS SEGUNDO
A SUA QUALIDADE

Adiamento de discussões ou votações .................... .
Chamada (realização de ... )
Comemorações e homenagens ..

Ministros de Estado

46
9
2

Comissões

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Criação de Comissões
de Inquérito ......... . ... . .
2

Audiência

P ara representação externa do
Senado ................. .
DesioJnação de substituto ..... .
Prorrogação de prazo de Comissões Especiais ......... .

10
I

5

de emendas

75

I

2

Ordem do Dia
Inclusão de projetos . . . . . . . . . .
Inversão .................... .

26
4

N ão realiz;lçlin em determinado
dia
Preferência . . . . . . . . . . . . . . . .
R etificação de autógrafo ....

53
I

de emendas ................. .
de requerimento ............. .

11

3

S essões

2
20
6

DispenS3
de intersticio de projetos para
inclusão em ordem do dia .. 41
de publicações de redações fin ais
para imedia ta discussão ... . 13
informações .................. . 51
Licença de Senador:
para se ausenta r dos trab31hos
do Senado ............... .
para aceitar designação para
Congressos e Conferências internacionais . . . . . . . . . . . . . . . .

2

R etirada

D estaque:
para votação ............. .
para projetos
( f i separado
............ .
de expressões ............... .
dt' dispositivos . ........... . . .

convoc 3ção .. ............... .
fixação de prazo para comparecI'mento . . . . . . . . . . . . . . . . . .
apresentação de questionários .

6

3

extraordinárias (realização) ... .
Il"vilnt<lml"nto ................ .
não realização ............... .
prorrogação ................. .
Sugestões ........ .. ... ... ...... .
Transcrição de documentos .. . .. .
Urg ência ...................... .

5
3
4

5
I

16
47

Votação
em globo de emendas ....... .
em globo de projetos .... ... .
por partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2
4

Votos

.

de regosijo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de pezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
2

ANEXO 29

ESCOLHA DE AUTORIDADES
1) Chefes de missões diplomáticas
permanentes em países strangeiros:

N a Bélgica e Luxemburgo - Embaixador Antônio Camilo de Oliveira ;
Nos Estados Unidos da América Embaixador W alter Moreira Sales;
N a Grã-Breta nh a - Embaixador Samuel de S ouza L.:ão Gracie;
Na Iugoslávia Embaixador Rui
Ribeiro do Couto;
N o Japão - Embaixador Júlio Augusto B.1rbosa C a rneiro.
No México Emba ixadór Adolfo
Ca rd oso de Aleucar Guima rães:
No p ;) qu; ~ t ãc - Embaixador Moadr Ribeiro Briggs; .

Junto à Soberana Ordem Milita r de
M altil - Emuaixador Frederico de Castelo Branco C b rk;
N a D in amarca - M inistro Nemésio
Dutra ;
No Equador - Ministro C a rlos da
Silveira M êl rti ns Ramos;
E m El Salvador
M inistro Hygas
Chaga Pereira;
Em Guatemala
Ministro Raul
Bopp;
2)

Prefeito do Distrito Federal:

Coronel Dulcidio do E spirito Santo
C ardoso.

•
•

ANEXO 30

VETOS DO SR. PREFEITO DO DISTRITO FEDERAL
APRECIADOS EM 1952
•

N. 7/51 Oposto ao Projeto de
Lei da Câmara dos Vereadores número 139-51. que dispõe sõbre transportes
urbanos de camionetas ou micro-ônibus. (Parcial. arts.: 3° e 4°) - Lido
no exp. de 4-12-51 - DCN. de 5-12de 1951. - Em 29-1-52. é aprovado
o veto por 32 votos contra 2.
N. 8/ 51 Oposto ao Projeto de
Lei d a Câmara dos Vereadores número 343-51 ( que determina a inclusão
da Escola de Enfermeiras RacheI Haddock Lobo e do Instituto de Serviço
Social. na Universidade do D. F. (Parcial: arts.: I~. 2°. 3° e 4°) DCN.
Lido no exp . de 10- 12-51 de 11-12-51 - Em 3D- I-52. é aprovado
o veto por 30 votos centra 3.
N. 1/ 52 - Oposto ao Projeto de
Lei da Câmara dos Vereadores número 569-A-51. que proibe a utilização
do Teatro M.micipal para bailes. banquetes. conferências de caráter político
ou religioso e ses~ões solenes em geral.
(Parcial) - Lido em 16-1-52 D.
C . N. de 17-1 -52 Em 4-2-52. é
élprovado por 22 votos contra 14.
N. 2/52 Oposto ao Projeto de
Lei d a Câmara dos Vereadores número 23-51. que restabelece. para efeito
de aposentadoria. a contagem do têrço
de pernoi te. para todos os funcionários
municipais que exerçam plantões ou
tra balhos noturnos. de qualquer natureba. \Tot".!) Lido no exp. de
16-1 -51 - DCN. de 17- 1-52 - Em
15-2-52. é <'provado o veto por 24
votos contra 3.
N. 3/ 52 Oposto ao Projeto de
Lei da Câmara dos Vereadores núme-

ro 672-51. que dispõe do ingresso. no
Quadro Extra da Prefeitura. do pessoal
integrante do Quad ro Especial do Ministério da Educação e Sa úde. por fôrça de transferê nci a de vários serviços.
antes da "Iç<.da da União. pa ra o âmbito municipéll. (Parcial). - Lino
no exp. de 22-1-52 - DCN. de 23-1-52 . - Em 21 -2-52. é aprovado o
veto por 3d votos contra 7.
N. 4/ 52 Or o~to ao Projeto de
Lei da Câm ara dos Vereadores número 671 -51. que nivela vencimentos das
curreiras do Quadro Permanente da
Prefeitura do D . F. (Total). Lido no exp. de 31-1 -52 DCN.
de 1-2 ·52 -- Em 28-2-52. encerrada a
dis cussão ~ adiad a a votação por falta
de número. Em 3-3-52. é aprovado o
veto por 34 votos contra 2.
N. 5/52 Oposto ao Projeto de
L~i da Câma ra dos Vereadores número 736-A-52. que cria a «Auta rquia
Muni cipal da H a bitação Popul a r~. com
persona lidade jurídica própria e com a
fina lid ade de pla nej a r. orientar e executar a construção de centros residenciais popUlares no D. F .. visando a extinção das Íavelas. (Total) Lido
t:!o ex p. de 1-7-52 - DCN. de 2-7-52.
Em 16-7-52. é aprovado por 42
votos.
N. 6/52 Oposto ao Projeto de
Lei da C âmara dos Vereadores número 64C-A -5 I, que delega à Santa Casa
de Mis('ricórdia do Rio de Janei ro, a
é\dmini straç;;o, guarda e manutenção
dos CE'mH;órios de São João Ba tista e
Sã.) FmncisLO Xavier, realização de
serviços funerários correlatos, bem

-
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como a dos H ospi tais de São João Batista do Lagô:t, N ossa Senhora da Saude e Nossa S enhora do Socorro, pelo
prazo de 25 anos nos têrm os do contrato com a referid" instituição. (Parcial ).
- Lido no exp. de 7-8-52 - DCN.
de 8-8-52. - Em 5-9-52, é aprovado
o veto: ao § 2° do a rt. 3° 25
a o art. 6° - 26 votos «sim», 6 «não»
e 3 em «br nco» .
7/ 52 - O pesto ao Plojeto d e Lei
da Câma ra dos V ('"rradores n. 758-C-52 ,
que a uto riz:l o P oder Executivo a tom a r
as provid ências e põr em prá tic:l as
::lIedidas neces árias à construção e explori1çãQ na Cid ade de um.) réde de
trens elét.ricos sllbte rr â n eo~ que denomin ar-se-á «Metr')f1oht •• no do Rio de
Jane iro» . (Parcial) _ . Lido no exp.
de 28- 11-51 - DCN. de 29- 11 -52 " Com. ele COl1st. e Jt:btlça, em 2811 -52 . (Com c Sen. João Vilasbõas, ~m 1.:12-52).

Veto.; recebidos :ipeis c encerramento
dd sC:~.lJo leg islativa (J/ rimaria de 1952:

N. 1/ 53 - Oposto ao Projeto de
Lei da Comora dos V ereado res núm ero I. OOO-B-52, que dispõe sõb re a
criação de ad icional ao impôsto de
vendas e consignações e emissão de
bônus e dá outras providências. (Total) - P ara lei tura do exp. de 16 de
janeiro de 1953.
N. 2/ 53 OpO~l() ao Projeto dr
i>, du Câma ra co, V ereadores núo ero 948-52, que ~ mpl ia o Quadro de
PrJfcssõres cio Curso Primário Supletivo da Prefeit ura E' dá outras providências. ( P arcial : § § 1.0, 2.° e 3.° e o artigo 2°). P a ra leitura do exp. de
16- 153.
N . 3/ 53 Oposto ao Projeto de
Lei da Câmara dos V ereadores núm ero 82 1-52, que di spõe sõbre a nom eação e admissão de cegos para o exercício de fun ções e ca rg os públi cos, e dá
outras providências. (T otal). P ara
leitura do exp. de 16- 1-53.

•
•

ANEXO 31

PROJETOS PENDENTES DE SOLUÇÃO NO ENCERRA~
MENTO DAS SESSõES LEGISLATIVAS ORDINARIAS
DE 1951 E 1952
Comissões
Permanentes
Agricultura. Indústria e Comércio .. .
Constituição e Justiça ............. .

Em 15-12-1951
•

Diretora .......................... .
Educação e Cultura ............... .
Finanças
Fôrças Armadas .............. . .... .
Relações Exteriores . . ............. .
o

Saú.de

o

••

•••••• •

•

••

•

••

•

•• •••••••••

•••••

•

•••• •••

••••••••••••••

Trabalho e Previdência Soci3l .... .
Viação e Obras PúblJcas .... .... . .
Especiais
de Concessão de direitos Civis à
Mulher Brasileira ............. .
do Código Comercial ........... .
de Reforma do Código de Processo
Civil (Comissão Mista) ....... .
Projetos aguardando distribuição às
Comissões ....................... .
inclusão. em Ordem do Dia

Em 15-12-1952

,

10
127

15
173

4
4

4
8

149
6

224
15

4•

8

2
10

1
18

4

10

O

1
1

2

2

320

481

33

10

353

491

ANEXO 32

MATÉRIAS PENDENTES DE SOLUÇÃO NO SENADO
LISTA DOS PROJETOS AINDA EM ESTUDO
NAS COMISSõES
COMISSÃO DE AGRICULTURA.,
INDúSTRIA E COM~RCIO

Núm ero -

Ementa na Comissão

Ent,ada

PLCD - 469-48 - Autoriza a organização da emprêsa Frigoríficos N acionais S. A. pa ra a instalaçã'J de
um a rêde de armazéns e transporteJ
fri goríficos e dá outras providências 2-8-51.
PLCD - 117-50 - Altera a tri outaç ão do impõsto de consumo sõbre fósforos - 11 - 11-5I.
PLCD - 245-50 - Dispõe sõbre a
medição e demarcação e re gistro dI:! propriedade das terras ocupadas pelo~ ~el
vicolas •
PLSF - 7-50 - Estende às dívidas
de qualquer natureza, contraidas pelos
cri adores e rec ri adores de gado bovino
antes de 5- 1-48 as disposições da Lei
n.o 1.002, de 24- 12-49 - 22-8-)2.
PLCD - 25-51 - Revigora o Lrédito
especial de que tra ta o art. 3.· da Lei
n.o 586, de 23 de dezembro de : 948
- 29- 10-52.
PLCD - 32-51 - Eleva a ta xa a
que se refere o art. 5.° do D ecreto·lei
n.o 2.300, de 10 de junho de 1940 e
dá outras providências 6-8-:> 1.
PLCD - 268-51 - Prorroga o prazo dos contratos de arrendamento de
terras, congela os preços e dá oUlras
providências 7-11-52.

PLCD - 291 -51 - Dispõe ~õbrc o
penhor dos prod utos agricolas 21
de julho de 1952.
PLCD - 137-52 - Cria uma estação de Viticultura no município de Garanhuns, Estado de Pernambuco . 28-7-52 .
,P LCD - 115-52 - Autoriza o Gcvêrno Federal a proceder aos estudos
para abe rtura de um canal de ponte .de
partilha na Serra de Agu apeí, ent~e os
rios Jaurú e Guaporé, ligando :1S bacías
hidrográficas do Pra ta e do Amazonas
- 22- 10152.
PLDC - 279-52 - Cría a Escoh
Agrícola de Urllataí, no Estado de Goiás.
e dá outras providências 18- 11 -52.
PLCD - 325-52 - Isenta de oaÇJamento de taxas as remessas de ílllldos
para pag amento de adubos. inseticidas
e fungicid as de u o a g ri cola - 21 de
novembro de 1952 .
PLSF - 12-52 - Instituí a a sslslcncia aos pequenos ag ricultores de gêneros e plantas alimentícias - 17-7-52.
PLSF - 47-52 - Institui a cadeira
de Vitivinicuutura na Escola de A gronomia e Veteriná ri a da Universidade cio
Rio Grande do Sul.
PDL - 20-52 - Autoriza c Tribunal de Contas a registrar o contrnto de
cooperação celebrado entre o lViiDistério da Agricultura e Geraldo Amaro
da Silva e outros - 9-6-52 .

-- 240 _o.
COMISS' O DIRETORA
Núm ero -

Ementa -- Entrada
na Comissão

PLCD - 254-50 - AlJó"(~ o Lrédito
especial de Cr$ 11 0.000.00 para estudos de adaptação do P alácio Monroe
- 15-6-51.
PR - 11 -51 - Cria o Serviço [tgis1ativo do Senado Federal - 12-12-52.
PR - 18-51 :.....- Díspõe sõbre dispcn~a
de interstício para promoções na Secretaria do Senado Federal - 20-11 -52.

PDL - 112-52 - Aprova o cexto
do Convênio Cultural entre o Brasi l
e o Egito. assinado em Alexa ndri a. a
8-9-51 - 8- 12-52.
PDL - 114-52 - Aprova a C,mvenção Internacional assinada em Sevres
8-12-52.
COMISSÃO ESPECIAL DO CóDIGO
COMERCIAL
Número -

Ementa na Comissão

Entrada.

PR - 8-52 - Dispõe sõbre a reintegração de Antõnio Co;r ~i3 da Silva.
feita em obediência a sentença judiciária. na carreira de oficia l legislativo
do Senado Federal. como excedcnte - 4-12-52.

PLCD 326-51 Determina as
condições para o funcionamento de estabelecimentos de informações reservadas ou confidenciais. comerciais ou particulares - 30-5-52.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCESSÃO DE DIREITOS CIVIS A.
MULHER BRASILEIRA

Número -

Ementa .- Entrada
na Comiss§o

PLSF - 4750 - Revo(J"l disFositivos
da Lei do Serviço Militar -- 4-11-52 .
PLCD - 207-52 - Concede dispcnsa aos professõres universitários das
suas funções de magistério. sem preju:zo
dos vencimentos e demais valllagens d~
seus cargos. quando no exercI cio de
cargo de Diretor de seus institutos u:Jiversitários - 25-9-52.
PLCD - 313-52 ...- Inst'tui o curso
de Direito Penitenciário nas Faculdades de Direito do país e dá outras
providências - 4-12-52.
PLCD - 347-52 - Dispõe slil1re o
regime de equivalência entr;! diversos
cursos de gráu médio pora efeito de
matrícula no ciclo coleaial e t!os cursos superiores - 2-11-52 . .
PLCD - 387-52 - Insti tui o «Dia
de C arlos Gomes» e dá outras providências - 9-2-152.
PLCD - 379-52 - Autoriza o Poder
Executivo a mandar coligir e edi tilT. em
volumes. todos os trabalhos do D oulor
Epitádo da Silva Pessoa e dá outras
providências - 9-12-52.

Número - Ementa - Entrada.
na Comissão.

PLSF - 29-52 - Asseg ura ampla
capacidade civil à mulher casada. revogando quaisquer restrições legais em
razão do sexo ou do matrimõnb 16-9-52.
PLCD
354-48 -. Concede imunidades aos vereadores muni cipais 21-9-1949.
PLSF - 10-41 - Abre. pelo Ministério da Fazenda. o crédito especial de
Cr$ 734.236.50 ( sendo Cr$ 565.780.00
pa ra atender às despesas da Comissão
de Repa rações de Guerra. no decorre!"
de 1947. e Cr$ 77 . 456.50 para pagamento de gratificação de função aos
fun cionários da Secretaria da Comissão
de Defesa Econõmica - 11 -9- 1948.
PDL 83-49 Dispõe sõbre é:
convocação extraord nári a do Congresso
N acional - 17- 1- 1951.
PLCD - 348-49 - Altera o art. 114
do Decreto-lei nO 483. de 8-6-1938 22-8-1952.
PLSF - 20-49 - Dá nova redação
ao n" XI do ,art. 27. do Reg ulamento
nO 24.646. de 10-3-48 - 7-6-1949.

-
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PLSF 29-49 Revoga o D ecreto-Iei nO9 .11 6, de 1-4-46 - 1-7-1949.
PLCD - 33-50 Dispõe sôbre a
recond ução ao se rviço de fun cioná rios
civis e milita res e dá outras prov idências - 9-12-1950 .
PLCD - 3~ - 50 - C oncede anistia
a os parti ci pantes do conflito ocorrido
na «Tribuna Popula r» - 9-2-1950 .
PLCD - 93-50 - Altera a redação
de disposi tivos do Código do Processo
Penal 18-~ - 1950.
PLCD 285-50 Compl eta o
a rt. 31, V , letra b, d a Constituição
F ederal - 21 - 11- 1950.
PLCD Q 320-50 - Extingue o instituto da enfiteuse, a foramento ou emprazamento - 15-12-1950 .
PLCD - 328-50 - Fixa a divisão
adm inistra tiva e judiciá ri a do Território F edera l do R io Branco e a bre
crédito especial de Cr$ 332.880,00 15- 12- 1950 .
PLCD - 337-50 - Dá nova red ação
LI di spositivos do C ódigo Civil 62- 1952.
PLSF - 1-50 - Es tabelece norm as
pa ra a execução. do disposto no a rt. 22
do D ec reto-lei na 9.669, de 29-8-~6
18-10- 1950 .

PLCD - 29-51 - .Altera a carreira
de Oficial Ad ministrativo do Quadro
Suplementa r do Ministério da F azenda
e dá outras p rovidêncas - ~ - 4- 1951.
PLCD - 46-51 - Cria a Diretoria
do M a terial Bélico da Aeronáutica 27 -6- 1952.
PLCD 1~3 -51 D efine e pune
o crime de genocídio 10-8-1951.
PLCD _ 165-51 - D á . garantia do
T esouro N acona l ao ava l do Banco
do Bras il S . A nas promissonas de
responsabi lidade do Loide Brasileiro P atrimônio N acional - 23-8-1951.
PLCD - 172-51 - Altera os parágrafos 3· , ~ . e 5° do art. 14 da Lei
na 2 17, de 15 de janeiro d e 194"8 29-8-1951.
PLCD - 182-51 - Fixa o número
de. D eputados para a próxima legislatura - 4-9- 1951.
PLCD - 307-51 - Releva a prescrição em que incorreu o direi to de
Rodolfo d e Albuquerque Figuerêdo, escrevente do Ministério da Guerra, d e
pedir retificação do ato da sua nOmeação para o referido cargo 22- 101952 .
PLCD 337-51 Modifica os
arts. 203, 208, 214 e 464 do D ec retolei nO 3. 689, de 3-10-4 1 - 16- 1- 1952.

PLSF 20-50 - Modifica a ordem da
sucessão hereditária legi tim a e dispôe
sõbre as hera nças vacantes e a sua
distribuição pa ra a form ação de patrimônio d a universidades - 12-5- 1950 .

PLCD - 364-51 - Altera o § 2·
do a rt. 1· do Decreto-lei na 5. 878, de
4-10-43, que autoriza a institui ção d a
Fundação Brasil Cen tral e d ispõe sôbre o seu funcionamento - 24- 1-1952.

PLSF - 21 -50 - Dispõe sôbre a
concessão de beneficios aos del egados
regionais do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, que durante o
período de guerra serviram em zonas
discriminadas como perig osas na conformidade de prescrições milita res então vigentes 27-3- 1952.

PLSFS - 2-51 D ispõe sôbre a
estabilidade do pessoal extranumerário
20-4- 1952.
-

PLCD 12-51 Altera o a rti go 1. 523 do Código Civil - 17-1- 1951.
PLCD 19-51 Reorg aniza as
Sec reta ri as do Ministério Público F ederal, cria o respectivo quadro do pessoal, reaj usta seus se rvidores. ca rg os e
vencimentos e dá outras providências
-

j 1 ~ 1 2- 1 952 .

PLSF - 4-51 - Altera a legislação
de Bolsas de V alores e dá outra providências - 4- 1- 195 1.
PLSLF - 8-5 1 - Reg ula disposições
do a rt. 48 da Constituição Federal 15- 1- 195 1.
PLSF 14-51 Institui,na C api ta l da R epública, a Bolsa de Pedras
Preciosas, Semi- Preciosas e dá outras
provid ências - 27-3-1951.
PLSF 25-51 - Modifi ca o a rt. 24
do C ódigo P enal, instituindo a açao

penal popular para os delitos de responsabilidade - 5-6-1951.
PLSF 35-51 - Estabelece disposições para a criação de sociedades
destinadas ao finaciamento de indústrias básicas e outras - 20-7-1951.
PLSF - 42-51 - Define a função
pública. o mandato legislativo. o cargo
público eletivo e o cargo público prõpriamente dito - 26-9-1951 .
PLSF - 47-51 - Dá nova redação
ao art. 3° da Lei nO 1.300. de 28 de
dezembro de 1950 7-11-1951.
P.R. - 20-51 - Acrescenta parágrafo ao art. 2° do Regimento Interno

-

15-10-1951.
P . R. - 26-51 -
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10-12-1937. que dispõe sõbre o loteamento e venda de terrenos em prestações - 6-5-1952.
PLCD 104-52 - Modifica o artigo 2° do Decreto-Iei nO 9.267. de
20-5-1946. que considera insalubre a
zona de Barra Bonita. no Estado de
São Paulo - 16-5-1952.
PLCD 139-52 - Autoriza o Poder
Expcutivo a abrir. pelo Ministério da
Educação. o crédito especial de Cr$
500.000.00. como auxilio à reconstrução a reparos da Capital de Belém.
Estado do Pará 18-6-1952.
PLCD - 141-52 - Dispõe sõbre o
custo do ensino secundário particular
(Lei Orgânica do Ensino Secundário)

Extingue o cargo
de oficial legislativo. classe «j:. do
quadro da Secretaria do Senado Federal vago com a exoneração de Maria
Stela Duarte Caldeira - 24-3-1952.

-

PLCD - 12-52 - Autoriza a União
a criar uma Fundação denominada «Serviço Social Rural:. 12-11-1952.

PLCD 190-52 - Provê sõbre a
arguíção de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal -

PLCD 35-52 - Institui normas
especiais para aplicação de L1'éditos orçamentários e adicionais para promover
e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica -

PLCD 195-52 - Modifica o artigo 39 da Lei n. 187. de 15 de janeiro
de 1936 - 21-8-52.

14-2-1952.
PLCD 38-52 .- Institui normas
gerais para a elaboração dos orçamentos da Uni ão. dos Estados e dos Municipios - 18-2-1952.
PLCD - 51 -52 - Homologa. para
todos os efeitos. a lei nO 539. de 12-11949. do Estado do Rio Grande do
Sul. que dispõe sõbre a diplomação em
cursos estaduais de formação de professõres primários e dá outras providências 18-3-1952.
PLCD - 57-52 - Revoga os Decretos-lei ns. 6.688. de 13-7-1949 (lei
da mobilização industrial). 7.265. de
24-1-1945. 8.363. de 31-12-1945 e
9.778. de 6-9- 1946 - 25-3-1952.

8-7-1952.

PLCD - 171-52 - Modifica o artigo 875. caput. do Código de Processo Civil 4-8-1952.

20-8-52.

PLCD 201-52
ao disposto no § 31.
141 da Constituição
tras providências -

- Provê quanto
2.' parte do artigo
Federal e dá ou-

21 -8-52.

PLCD 202-52 - Concede isenção de impostos e taxas para a importação de estampas e máquinas impressora destinadas à Associação das
Obras Pavonianas de Assistência. com
séde em Vit6ria. Estado do Espírito
Santo - 21-8-52.
PLCD - 205-52 - Estende as vantagens dos Decretos-Leis ns. 2.523. de
23-8-940. e 8.625. de 10-1-946. respectivamente. aos funcionários aposentados dos quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Fazenda

-

21-8-52.

PLCD - 66-52 - Autoriza a abertura. pelo Ministério da Fazenda. do
crédito especial de Cr$ 546.80 para o
fim que especifica - 5-6-1952.

PLCD 208-52 - Dispõe sõbre
operações da Carteira de Redescontos
do Banco do Brasil S.A. e dá outras
providências 10-9-52.

PLCD - 99-52 - Dá nova redação
ao art. 3ü do Decreto-lei nO 58. de

PLCD - 212-52 - Declara de utilidade pública o Centro Espírita AlIan
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Kardec. de C am pinas. Estado de São
Paulo - 10-9-52 .

combate contra a revolução comunista
de 1935 - 10-10-52.

PLCD - 220-52 - Autoriza o Poder Executivo a entrar em entendimento com os Govêrnos estaduais e o Instituto do Cacáu. por intermédio do
Ministério da Agri cultura. para traçar
e executar o plano de combate às pragas que infe tam a lavoura cacaueira e
abrir o crédito especial de ......... .
Cr5 10.000.000.00 - 11 -9-52.

PLCD - 267-52 Concede isenção de direitos e taxas aduaneiras para
importação da maquinária
necessária
ao fabri co de antibióticos - 10- 10-52.

PLCD - 225-52 - T orna inalienáveis durante 10 anos os lotes para colonização concedidos pelo Govêrno Federal - 15-9-52.
PLCD - 238-52 - Autoriza o Poder Executivo a ab rir à Presidência da
República o crédito especial de ..... .
Cr$ 203.220.00. para atender à despesa prevista no a rt. 59 da lei n. 1.313.
de 17- 1-95 1 - 25-9-52.
PLCD - 239-52 - Dispõe sõbre
vencimentos dos Juízes. quando convocados pa ra funcion a r no Tribunal de
Justiça do Distrito Federal - 25-9-52.
PLCD - 241 -52 Prorroga. por
mais 120 di as. o prazo estipulado no
art. 13 da Lei n. 1.563. de 1-3-52 25-9-52.
PLCD - 211-52 - Provê a eleição
dos Conselhos Fiscais dos Institutos
de Aposentadoria e Pensões - 25-9-52.
PLCD - 246-52 - Acrescenta um
parágra fo único ao art. 14 da Lei número 192. de 17- 1-936 (Polícias Militares) - 25-9-52.

PLCD - 278-52 - Modifica os artigos 57 e 60 do Código Penal e 696 e
710 do Código de Processo Penal 10-11-52.
PLCD - 282-52 - Modifica o artigo 2<> da Lei n. 1.050. de 3-1-50 14- 11-52.
PLCD - 283-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Ma rinha. o crédito especial de ..
Cr$ 50. 000.000.00. pa ra a tender a despesas realizadas no exercício de 1951
- H-li -52.
PLCD - 284-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
das Rel ações Exteriores. o crédito especial de Cr$ 2.500.000.00. para atender às despesas deco rrentes da visitas
ao B'rasil do Secretário de Estado dos
Estados Unidos da América. do Ministro do Exterior Economia N aci onal
da República Federal da Al ema nha e
de um representante especial de Sua
Majestade o Rei F arouk I - 12- 11 -52.
PLCD - 285-52 - Revigo ra o inciso IX do § 6° do a rtigo 178 do Decreto-lei n. 4 .657. de 4-9-942 (Código
Civil) - 14- 1J-52.
PLCD - 292-52 - Dispõe sõbre a
policia ma rítima. aé rea e de fronteiras
- 21-11 -52.

PLCD 251-52 Reconhece diploma de Arquiteto expedido pela Escola de Belas Artes da Bahia, antes da
vigência do D ecre to-lei n. 421. de 11
de ma io de 1938 - 29-9-52.

PLCD 293-52 Dá ao molhe
acostável. construído na Praça M auá.
o nome de «Molhe O scar W eischenck ~
- 21-11 -52.

PLCD - 251-52 - Fixa a composição da Re erva do Exército - 7-10-52.

PLCD - 301 -52 - Modi fi ca o a rtigo
2° do Decreto- lei n. 8.219. de 29 de
novembro de 1945 - 21 - 11 -52.

PLCD - 259-52 - Regula a execução de imóveis rurais para pagamento de dívidas fiscais e dá outras providências - 2- 10-52.
PLCD - 264-52 Estende. para
efeito de pensão. as promoções de que
trata a lei n. 1.267. de 9-12-50, aos
militares já falecidos que. em idênticas condições. ha ja m tomado parte no

PLCD - 306-52 - Institui. nas Comarcas do interior, o recurso ex-officio
das decisões proferidas contra empregados - 21 -11 -52.
PLCD - 310-52 - Dispõe sõbre financiamentos destinados à colonização
nacional e dá outras providências 21-11-52.
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663 e 688 do Decreto-lei n. 5.352. de
1-5-943 (Consolidação das Leis do Trabalho) - 21-11-52.
PLCD 317-52 - Assegura aos
membros da diretoria de sindicatos os
direitos de estabilidade no emprego.
durante o período dos seus mandatos -

21-11-52.
PLCD - 321 -52 - Modifica o artigo 457 e seus parágrafos do decretolei n. 5.452. de 1q de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho)

-

21-11-52.

PLCD - 329-52 - Cria. no Quadro
Permanente do Ministério da Agricultura. o cargo ísolado de provimento em
comissão. de Administrado r da Colônia
Agrícola N acional da Jaíba. no Estado de Minas Gerais - 22-11-52.
PLCD 333-52 - Dispõe sõbre
a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa - 25-11-52.
PLCD - 335-52 - Considera Aureliano Cândido Tavares de Bastos patrono dos Muni cípios brasileiros -

25-11-52.
PLCD - 336-52 - Dispõe sõbre o
pagamento de Cr$ 50.000.000.00 ao
Estado de Pernambuco. a título de indenização pelo Território da Ilha de
Fernando de Noronha - 26-11-52.
PLCD - 339-52 - Isenta do pagamento de selos e taxas e concede outras
facilidades aos operários e trabalhadores para obtenção de patentes de in,.
venção - 28-11-52.
PLCD - 348-52 - Faz doação de
imóvel à Cruz Vermelha Brasileira.
para funcionamento de serviços assistenciais de sua filial no Estado do Rio
Grande do Norte. - 2-12-52.
PLCD 356-52 - Considera incluídas na locução «serviço público federal» as autarquias federais. inclusive
as Caixas Econõmicas Federais e dá
outras providências - 4-12-52.

de consumo e mais taxas aduaneiras.
aos museus de artes plásticas de propriedade privada - 9-12-52.
PLCD - 374-52 - Regula os direitos civis da mulher casada e dá outras providências - 9-12-52.
PLCD - 375-52 - Concede a pensão especial de Cr$ 30.000.00 anuais à
viúva de Luiz Campos Teixeira. exPresidente da Caixa Econômica Federal
de A1agôas - 9-12-52.
PLCD - 376-52 - Dispõe sôbre a
acumulação de cargos públicos 9
de dezembro de 1952.
PLCD - 377-52 - Concede a pensão especial de Cr$ 2.000.00 mensais
ao pintor Hélios Aristides Seelinger

-

9-12-52.

PLDC - 380-52 - .l\.!tp.ra () quadro
do pessoal do Tribunal Supl:'rior do
Trabalho e dá outras provid~l!chs -

10-12-52.
PLDC - 384-56 - D ~n,>mi'la Biblioteca Murilo Braga e l3ibliotec.\ do
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - 10-12-52.
PLDC 386-52 - Dispõe ~óbre
zonas indispensáveis à defl!S3 do país e
dá outras providências -- 1(;-12-52 .
PúDC - 388-52 - Denomin.l Sünatório Adriano Jorge o sanatório para
tuberculosos construído pelo oGvêrno
Federal na cidade de M3:1i.lIs. E~tüdo
do Amazonas 10- 12-57..
PLDC - 395-52 -- Rt!~tab ~ie::e o
Sll'tema ortográfico do "requeno Vocabulário da Língua P') !'~ uguê>a" e
revoga o decreto-lei n.· 3.286. de 5 de
dezembro de 1945 - 11-12-52.
PLDC - 398-52 - Mod ifica ciispositivos do Código Penal, da Lei das
Contravenções P enais e do Cúdiçlo de
Processo Penal e dá outras ,lr.lvidtincia - 15-12-52.

PLCD - 370-52 - Cria o Instituto
N acional de lm~gr ação e Colonização
e dá outras providências - 9-12-52.

PLSF - 3-52 - Altera o art. 18
da lei n.o 1.300 de 28-12 -1950. sôbre
inquilinato. para vedar despejo também
dos imóveis ocupados por repartições
públicas - 18-2-52.

PLCD - 372-52 - Estende a isenção de direitos de importação. ' impõsto

PLSF - 4-52 - Regula a profissão
de corretores de seguros - 2--}-52.

•

•

-
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PLSF - 5-52 - Altera o 'lrt. 875
do Código de Processo Civõl c dá ou tras providências - 4-4-52 .
PLSF - 7-52 - Conced aposenta doria aos magistrados com os vencimentos correspondentes W " d::t classe
imediatamente superior, se contar~m 60
anos de idade - 23 -4-52 .
PLSF - 10-52 - Con sid~r?l extinta
a Câmara do Reajustam _'lto Econômico, criada pelo decreto 11." 73.931,
de 9-3-1 934 e dá outras providências

-

29-4-52.
PLSF 15-52 - Modifica o decreto-lei n. O 9.760, de 5-9 -46, que
dispõe sôbre os bens imóveis da União
- 4-6 - 52.

PLSF - 17-52 - D ispõ ~bbre desapropriações por utilidade :Jública .-

5-6- 52.
PLSF - 19-52 - Altera o C ódigo
Eleitoral (lei n. o 1.164, de 24~6-1950)
- 9-9-52.
PLSF - 21 - 52 - Estabelece indenização para ca os de aprisio namento
,njll to - 13-6-52.
PLSF - 23-52 - D ispõe .,õbre a
validade dos atuais titulos el~ l torais,
para as eleições que se realizan:m no
ano de 1952 e suas supl ~ mt: n tares. embora com os espaços esgotaco, p<lra a
rubri ca do Presidente da Mesa recep,t ora, a qual poderá ser apo ta em qual quer lugar - 18-6-52.
PLSF - 24-52 - Altera a redação do
art. IOdo Regulamento do Instituto
~o Branco 11-12-52.
PLSF - 26-52 - Estabelece processo especial para os crimes cometidos
por funcionários policiais - 23- 6- 52.
PLSF - 30-52 - Modifica o art.
880 do Código de Processo Ci vil 16-8-52.
PLSF - 31-52 - Modifica os arts.
129, 131, 254, 256 e 257 do Código
de Processo Civil - 819-52.
PLSF - 32-52 - Revoga o :ut. 27
do decreto - lei n. O 3.365, de 21-6-41 4- 8-52.
BLSF - 33-52 - Facilita o regi stro
e o funcionamento das associações c!vis - 16-9-52.

PLSF - 34-52 - Regula a ação
para cobrança de honorários médicos,
restabelecendo a regra do art. 1"18, §
6.· , IX, do Código Civil - 4-8-52.
PLSF Modifica o art. 140 do
Código do Processo Civil - 27 -8-52.

37-52 - Modifica os arts.
37 , 379, 3 1, 842, XVII do Código
de Processo C ivil - 27-8-52.
PLSF - 3 -52 - Modifica o art.
8.0 da lei n.· 1.505. de 19-12-1951 2-9-52.
PLSF - 39-52 - Autoriza a desa propriação e a compra de automóveb taxis - 2-9-52.
PLSF - 40-52 - Autoriza o pagamento das dividas fiscais em atrazo,
mediante condições que estabelece - 8- 9-52.
PLSF 42-52 - D ispõe ' ôbre il
construção, na capital federal, do Palácio da Just iça 16-9-52.
PLSF - 43-52 - Estende a oficiais
reform ados do Exército os dispo~itiv03
do decreto-lei n.O 103, de 23-12-1937
- 29-9-52.
PLSF - 44-52 - Altera dispositivos
do decreto-lei n.O 3.689, de 3-10-41
(Código de Processo Penal) - 2 de
outubro de 1952.
PLSF - 48-52 - Modifica 0.< arts.
3.·, lI, 4.·, § único, 5.° §§ 4.°, 5.° e
6. 0 • da lei n.O 1.505. de 19-12 -1 951 _.
24 -10- 52.
PLSF D ispõe sõbre proc ~ s so e
julgamento dos recursos de emba rgos
e revistas - 24-10-52.
PLSF - 50-52 - Cria, no Dist ri to
Federal, Juizos Correcionais, para processamento imediato das contravençõt;s
e causas civeis que enumera - 26 de
novembro de 1952.
PLSF - 51-52 - Concede 30S oficiais da Marinha Mercante do Brasil
vantagens por serviços de guerra 2-12-52.
PLSF - 52-52 - Autoriza o Poder
Executivo a emitir pelo Ministério da
V iação e Obras Públicas - Departamento dos Correios e T elégrafos duas séries de selos postais. de tax")s
PLSF -

•
-2~-

comuns. variáveis. sõbre motivos
navegação marítima e fluvial de dezembro de 1952.

til'
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PDL - 1-52 - Aprova o texto da
Convenção Ortográfica firmad a entre
o Brasil e Portugal. em 29 de dezembro
de 1943. em Lisboa - 28-1 -52.
PDL - 88-52 - Mantém a iecisão
denegatória de registro do contrato celebrado entre a Divisão de O bras do
Departamento de Administração .lo Ministério da Educação e Saúde e a firma Malheiros & Cia. - 15-10-52.
PDL - 89-52 - Autoriza o Tribunal
de Contas a registrar o contrato cl'Je.
brado entre o Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma SomagSociedade de Engenharia Ltda. -- 15
de outubro de 1952.
PDL - 96-52 - Mantém a uecisão
do Tribunal de Contas denegatór1:l de
registro ao têrmo aditivo de retifi caçdo
e ratificação ao contrato celebrad0 entre o Departamento da Imprensa Nacional e a I. B. M. World Trade Corporation - 10-11-52.
PDL - 100-52 - Aprova o contrato celebrado entre o Departamento dos
Correios e Telégrafos e a firma Campos
& Bruder Ltda. - 12-11-52.
PDL - 101 -52 - Aprova o contrato celebrado entre a Divisão de Obras
do Departamento de Administração do
Minis~ério da Educação e Saúcl ~ c "
firm a Emprêsa Brasileira de ConJt~u
ções S.A. - 10-11-52.
PDL - 102-52 - Mantém a decisão do Tribunal de Contas. denea atóri"
de registro ao têrmo de contrato celebrado entre o Ministério da Agricuitura e Francisco Januário Xavier e sua
mulher Antõnio Joana Xavier 12
de novtmbro de 1952.
PDL 103-52 - Aprova o contrato celebrado entre o Departamento
dos Correios e Telégrafos e a firma Bawag S. A. de Comércio InternaciC'nal

- . 12-11-52.
PDL - 105-52 -

Aprova o contrato e o têrmo aditivo celebrados entre
o Departamento dos Correios e Teléqrafos e a firma A. Martins Mendes &
Cia . 12-11-52 .

PDL - 106-52 - Mantém a de~i.;ão
do Tribunal de Constas denegatória do
registro ao têrmo de ajuste cel~brado
entre o Ministério da Agricultur'l e
Manuel Nunes de Magalhães e l'ua
mulher Durcelina Maria de Carvalho

-

12-11 -52.
PDL - 107-52 .- Aprova o

!"eÇJi$~v

sob reserva da despesa de Cr$ ..... .
107.135.00 para prosseguimento (! CC'nc1ucão das obras do P avilhão d a Co·
Iônia Juliano Moreira - 13· 11-:>2 .
PDL - 108-52 - Aprova o CO:ltrato celebrado entre o Govêrno do Território Federal do Guaporé e Flnriano
Catarinense Peixoto 14-11-52.
PDL - 109-52 - Aprova o têrmo de
ajuste celebrado entre o Departamento
Naciona l de Portos. Rios e Canais. do
Ministério da Viação e Obras Pú blicas
e a firm a M. S. LiDO & Cia. LI.da.

_ . 21-11-52.
PDL - 111 -52 - Mantém a decisão
do Tribuna l de Contas denegatóda de
registro ao contrato de empreitaJa celebrado entre a União Federal e a emprêsa de Engenharia Gcip Ltda.

21-11-52.
PDL - 115-52 - Aprova o ato do
Tribunal de Contas denegatório de registro ao contrato celebrado entre o Dvpartamento N acional de Portos. RIOs lo!
Canais e a firma Sociedade oras':ei",
de Máquinas e Motores Ltda. - 25
de novembro de 1952.
PDL - 116-52 - Aprova o Íl:'rmo
de contrato celebrado entre o Dcpar
tamento dos Correios e Telégrafos e
a firma Paulo Augusto Goiana - 28
de novembro de 1952.
PDL - 117-52 - Aprova a de:lsão
denegatória do Tribunal de Gontils ao
registro do contrato celebrado \!ntl\! ;)
Ministério da Agricultura e ;) firma
Rocha & Cia. - 1-12-52.
PDL - 118-52 - Manté m a decisão
do Tribunal de Contas denega tór rl de
registro ao têrmo de contrato celeorado entre o Ministério da Agricultura c
a Escola Fluminense de Medicina Ve·
terinária - 1-12-52.
PDL - 119-52 - Mantém a decisdo
do Tribunal de Contas denegaróri.l de

registro ao têrmo de contra to ceiebrado
entre o Ministério da Agri cultur:l e <I
C onservadora Americana Ltda. - I de
dezcmbn de 1952 .
PDL
çã'l do
nisté ri o
Duarte

- 122-52 - Aprova a renovacontrato celebrado entre o Mida A gri cultura e M á rio p.:: .. cira
- 3- 12-52.

PDL 123-52 Aprova o contrdto
celebrado entre o Ministério da Aeron áutica e Alberto Marson - 3- í 2-52.
PDL 124-52 - Aprova o têrmo
do contrato celebrado entre o M inistério da Viação e O bras Públicas e a
Sociedade Anônima Rádio Tupi - 3
de dezembro de 1952.
PDL - 129-52 - Aprova o contrato celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e JOSé Tomás Senise -- 9
de d zembro de 1952 .
PDL - 130-52 - Aprova o ·:ontrato celebrado entre a Divisão de Caça e
Pesca do D epartamento N acional de
Produção Animal do Ministério da Agricultura e Ad olfo X erez de Oliveira
Góis - 9- 12-52.
PDL - 131 -52 - Aprova o contrato celebrado entre o Ministério :Ia Ag ".cultura e Antõnio Francisco de ::lá Sobrinho e sua mulher Maria Freire
Blum Filha - 9- 12-52 .
PDr. 132-52 Aprova o cou·
trato celebrado entre o Ministéno da
Aeroná utica e P aulo Joaq uim Jansoll
Coútinho - 9-12-52.
PDL - 133-52 - Aprova o contrato celebrado entre o Ministério da A eronáuaica e W oIfang Kotenbe rg 10
de dezembro de 1952 .

24.7 Secretaria do Senado Federal de julho de 1952.
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PR - 11 -52 - Dispõe sõbre a distribuição. entre jornalistas credenciados
na casa. da Sinópse dos trabalhos do
Senado li-lI -52.
PR - 12-52 - Concede gratificação
aos funcionários da Diretoria de Anuis
e D ocumentos P a rl amenta res e aos Red atores. Revisores do Senado F ede.al
11 - 11 -52.
COMISSÃO DE FINANÇAS
Número -

Ementa na Comissão

Entrada

PLCD - 49-47 - Autoriza o Pcx!pr
Executivo a abri r. pelo Ministério da
Vi ação. o rédito especi tl de Cr$ ....
1. 695.475,60. pa ra cobertura dos dt'ficits verificados no exercicio :le 1945
e no 1.° trimestre de 1946. na exploração dos serviços da C ia. I talian3 dei
Cavi Telegra fi Sottoma rini - 9- 11 -49.
PLSF - 7-47 - Modifica as operações camb iaj~ reguladas pelo D <!~:elc
lei n.· 9.025. de 27-2-46. e dá oU. rt!s
providências 28-5-48 .
PLSF - 49-47 Modifica o D e·
creto n.o 942-A. de 31-10-890. que regula o M ontepio Civil - 29-9-48.
PLSF - 51 -47 - D ispõe que os oficiais e praças. graduados ou não, sobreviventes dos cercos de Bagé e d:l
Lapa. promovidos ou comissionad03 por
atos de bravura ou por serviços rei evantes. passem a percebe r. na da ra de ta lei. como se efetivos fossem. os seus
vencimentos pela tabela a tual - 11 de
dezembro de 1950 .
PLCD - Extingue o Serviço C~ Expa nsão do Trigo. do Ministério da Agricutra e dá outras providência - 7-3-49.

PDL - 134-52 - Aprova o rêrmo de
escritura pública de compra e v~nd2
feita entre o Departamento N acl Jna l
d a Produção Mineral. do Ministério dd
Agricultura e Teodoro Kes tring e sua
mulher Rosa Mezza ri Kestring - 10 de
dezembro de 1952.

PLSF 11 -48 Dispõe ~õ?rp. :l
inco rporação do Banco C entr,,1 de
Emissão e Redesconto do Bras il S . A.
e dá outras providências 7-6-48.

PDL - 135-52 - Aprova o contrato celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e João M artins - 10-12-5!.

PLCD - 79-49 - Estabelece cotas
de consumo de fio de sêda natur.ll nas
tecelagens e malharias 12-4-49 .

PR - 6-52 - Dispõe sõbre a carrelra de O ficia l Legislativo do Juad ro -:la

PLCD - 81-49 - Autoriza :t abe:tura. pelo Ministério da Fazen h. de

- 248-.cl'édito especial de Cr$ 223. 156. COO.OO.
para integralização de ações da Fábrica Nacional de Motores - 14--1-49.
PLCD - 316-'19 - Isenta do pagamento de impôsto de importaçclo P.
dem ais taxas aduaneiras o reboL Lldor
< Lady~ , importado por Wilson, :'ons
& Co. Ltd. - 23-9-49.
PLCD - 365-49 - Autoriza as Caixas Econômicas Federais a operar em
Seguros de Renda Imobiliá ria de empréstimos hipotecários 17-4-51.
PLCD - 407-49 - Releva a p,'escrição do montepio e meio sôldo das
beneficiári as do Tenente Gustavo Sdmpaio - 19-4-51.
PLCD - 440-49 - Dá nova l"rdação ao art. 183 da primeira seção, classe 7', da Tarifa que acompanha o decreto-lei n." 2.878, de 18-12-40 (sedas)

-

30-3-51.

PLCD - 461-49 - Dispõe ~õb re a
distribuição da correspondência po."al
e telegráfica - 6-6-51.
PLCD - 496-49 - Concede ils pmprêsas ou firmas que explorem a Indústria fumageira. isenção de direitos para importação de máquinas ag rícobs na
cultura e fabricação do fumo em geral
e ma teri ais destinados ao cultivo do
fumo capeiro - 22-8-52.
PLSF - 1-49 - Dá aplicação e f:scalização à lei n.' 449, de 14-6-37, que
dispõe sôbre a Carteira de Red escontos do Banco do Brasil e a utoriz 1 o
Govêrno a emitir papel-moeda 2·1
de agôsto de 1949.
PLSF - 5-49 - Revoga o DeL(etolei n." 5.784, de 30-8-43, que aneXOil
à Estrada de Ferro Maricá a EJ,;ada
de Ferro Centra l do Brasil - 1- 12-52.
PLSF - 8-49 - Dispõe sôbre I) funcionamento dos Bancos. sua fis ca lizdção c dá outras providênci a (lei bancária) - 24-1-51.
PLSF - 22-49 - Regul a a aplicação d" a rt. 15, § 4.° da Constituição
Federal - 25-8-49.
PLSF - 36-49 - Autoriza o lotenmento da área emancipada do Núcl~o
Colonial Santa Cruz e dá outras providências - 31 -5-50.

PLSF - Dispõe sôbre a incorporilçdo
do Banco Hipotecá rio, Agricola c Industria l do Brasil S. A. e dá outras
providências - 30-9-49.
PLSF - 41 -49 - Eleva o a bono fa miliar e modifi ca o conceito de fa mi lia numerosa pa ra a sua conCeSS,h)

26··6-52.
PLSF - 52-49 - Dispõe , ôur;! as
operações de câmbio manual e dfl outras providê ncias - 7-3-50
PLC - 35-50 - Concede ao Estado
de Minas Gerais isenção de direib, de
importação e taxas adu ane iras, excxlusi VI' a de previdência social. para os
materiais importados pela Rádio Inc.::,nfid ência, que especifica - 4- 1-51.
PLCD - 41 -50 - Concede pen ~ão
mensa l de Cr$ 1.000,00 às f atní Ji a~
dO$ falecidos na explosão dos depé-sitO$ de material bélico de Deodoro -

23-5-50.
PLCD -

76-50 -

d a~ Alfândeg a~

-

Altera a T ari E.l
nos artigos que indica

24-1-51.

PLCD - 77-50 - Releva preSCrIção
do prazo pa ra habilitação do Dorvian
Peres Monaco ao montepio deixado por
seu pai - 23-3-50.
PLCD - 80-50 - Releva de prescrição o direito dos herdeiros de Manuel Pio Correia, à percepção do
respectivo montepio
19-'1-53.
PLCD - 1-50 - Dôa casa própria
a todo expedicionário, total ou par~.al
L"ente invalidado pa ra o trabalho, ir.c1I1~ive a herdeiros 20-7-51.
PLCD - 93-50 - Concede subvenção anual de Cr$ 350.000,00 à E scola
Apostólica do Colégio do C ara.;a .-

6 3-52.
PLCD - 105-50 - Concede :.t !xí lic·
di! Cr$ 1. 000. oca.ao à Associaçb B;-asildra de Ml!D1cípios. pa ra a l· e..llr~ , I ·
ção do I ConC)res~o N ac ional de Munic.pios - 2-6 -50 .
PLCD - 143-50 - Fixa o horário
dos funcionários públicos civis e dos
servidores das entidades autárqulL oiS e
para-esta tais que exercem funç ão r!1édica e odontológica - 12-10-51.

-- 2t9 PLCD - 150-50 - Assegura o direito à habi litação post-moctem, perante o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, por
parte dos herdeiros dos contri buintes fa lecidos até um a no após a vigência 00
D ecreto-lei n.O 3.:;'17, de 12-6-41 ~ dá
outras providê n ias - 30- 10-50 .
PLCD - 161-50 - Autoriza;] abe rtura, pelo M inistério da Fazenda. do
crédito especial de Cr$ 554.495,80 para ocorrer às despesas com o Io oeclmento de notas de papel moed:1 -24-8-50 .
PLCD - 179-50 - Autoriza :1 abertura. pelo Ministério da F aze nda. dc.
crédito e pecial de Cr$ 30 .799 .lJ71,6J.
para ocorrer às despesas rel adva3 fJ
sentença proferida pelo Juí;:o Arbi .al,
instituído pelo a rt. 12 do D ecre:u lei
n.O 9.52 1. de 26-7-46, modificado ~'e l os
Decretos-leis n. 4.648, de 2-9-'i2. t
7.024, de 6- 11 -44. que regul a m o detino dos bens deixados por H enri qut!
Laje 19- 11 -52.

.-

PLCD 294-50 Dispõe ~ôbre
concursos. estabelecendo pr ferêncla p"lra a nomeação de funcion á ri os e ser ";dores efetivos que tenham mais de cinco
anos de se rviço e que prestem cOLlcm'
so paa r o preenchimento de vagns acima dos cargos ou funções que ocupam,
uma vez que alc ance m aprovação -6-5-52.
PLCD
creto-lei
concede
lPASE
6-4-51 .

- 304-50 - M odifica o Den" 8.768. de 21- 1-46, que
a umento aos pensionisla:; do
e dá outras providência s

PLCD - 309-50 - Dispensa do recolhimento dos Depósitos CompulJóri03,
D epósitos de G anhltia e CertifiCldo de
Equipamento, os contribuintes que tenha m proce sos de lançamento pendentes de decisão 11 -4-5 1.
PLCD - 312-50 - Concede i3~ nç ão
de direito de importação e ta xasc aduaneiras pa ra a Rád io SOCiedade F :lI'roupilha Ltd a., de Pó rt:J Aleg re - 3- 1-51.

PLCO - 223-50 - Dispõe :;ô b:~ o
aumento de capita l das sociedade~ anônimas fin a nci adas pelo Banco do Brasil S. A. - 27-Y-51.

PLCD - 313-50 - Concede isenç50
de direitos de importação ? Prele.tura
de C am po Grand ,. M a to Gros '0. para
um trator C ate rpillar 30-8-51.

PLCD 224-50 Estabele.: : a
constituição do QU:ld ro de Oficiai~ G ~
nerais do Exército - 30- 11 -51.

PLCD - 314-5J - Isenta de .:Iir"itos e taxas adu aneiras. exclusive .:t de
previd ência social, uma draga hidrául.ca de sucção e d recalque impu rtada
pela S OC iedade de Expansão C omercial
e Urbana Ltda., com sede em Recife
11 -4-51.

PLCD - 228-50 - Autoriza a cobra nçêl . sem multa. da dívida fis~l l en::
atrazo c dá outrds providências - 29
de novembro de 1950.
PLCD - 245-50 - Dispõe sôo.-·!
medição e demarcação e registro ..íe
propriedade de terras ocupadas pelos
selvícolas - 2-10-52.
PLCD - 253-50 - Dispõe sóbr as
contribuições do Montepio C ivil d a
União e dá outr<1 ,~ providências 6
de abril de 1951.
PLCD 263-50 Torna obriçlatória a iodetação do sal de cozinlla
destinado a consu , o a limenta r nas regiões bocige nas de pais - 20-7-5 1.
PLCD 278-5n - E tabele::'! ('ritério pa ra o caso dp acesso à :all'eira
de T écnico de Laboratório do Min isté rio
da E du cação e Saúde - 6-3-52.

PLCD 323- 50 · Prorrog
:,ur
três a nos a isenção do impôsto ~õbre
lucros apurados na vend a de prúp :iedades imobiliá ri as rura is, cri ado pelo
D ecreto-lei n .o 9.3.30, de 10-6-46. consta nte da Lei n.9 154, de 25-11--l7 e do
Decreto n. O 24 . 239, de 22- 12· 47 - 30
de janeiro de 1951.
PLCD - 330-50 - C oncede Ise nção
de direitos para ma teria l importado pela
Prefeitura Municipal de C ampo Grande,
Estado de M ato . Grosso - 8- 1-51.
PLCD - 355-50 - Abre, ao Mlni~
tério da Aeroná utica, o crédito ~s,>ecia l
de Cr$ 200.000,00, para a ereç.1O de
um busto do Senador S algado I:'illlo 5- 1-51.

-- 250PLCD - 357-50 - Concede à cvmpanhia Brasileira de Alumínio ;.;cnção
de impostos de importação e taxas aduaneiras, salvo a de previdência social,
para material destinado à conslfuç.ão
de uma fábrica de aluminio - 17-5-51.
PLCD - 361-50 - Isenta de pagamento de impüstos de importaçl:l' e
taxas aduaneiras 23 chatas e 2 :c?uo..:adores importados pela Cia. Moor ~ Mac
Cormack (Nav) 5.A . - 11-4-51.
PLSF Executivo
Prefeitura
construção
Janeiro -

12-50 -

Autoriza o Podcr
a entrar em acõrdo com 3
do Distrito Federal pa ra a
do M ~tropolitano do Rio de

11-8-50.
PLSF 16-50 -

Dispõe sõb:c a
contribuição ao In~tituto de Previdência
e Assistência aos Servidores do Estado dos servidores não inscritos por
limite de idade 17-10-52.
PLSF 19-50 - Declara de interêsse social os direitos autorais das
obras do escritor Machado de Assis e
providencia sõbre a sua desapropriação
e uma nova edição das mesmas -

20-6-1952.
PLSF - 29-50 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Educação e Sa úde, o crédito especial de
Cr$ 500.000.00, como auxílio à reconstrução e reparos da catedral de Belém, Estado do Pará - 8-8-1952.
PLSF - 30-50 - Estende aos militares que participa ram de operações de
guerra as vantagens da lei n· 616, de

1949 -

24-10-1951.
PLSF - 37-50 -

Modifica disposições do Decreto-lei n· 8.311. de 6-12-

1945 -

17- 11 -1950.
PLSF - 44-50 -

Autoriza o P oder Executivo a constituir uma Comissão pa ra estudar as necessidades e
problemas da construção naval e da
Marinha Mercante e dá outras providências - 30-3-1951.

24-10-49, a funcionários nas condições
aí estabelecidas, aposentados antes da
publicação dessa lei - 9-10- 1952.
PLSF - 59-50 Executivo a mandar
ao serviço ativo do
ciais do Quadro do
dência, que tenham
de 2-6-1946 até a

Autoriza o Poder
efetuar a reversão
Exército dos ofiServiço de Intensido com pulsados
presente data -

21-8-1952.
PDL - 19-50 - Mantém registro,
sob reserva, de concessão de melhoria
de pensão de montepio a Silda Corrêa da Silva Pessoa e outros, viúva
c filhos de Deodoro Luís da Silva Pessôa - 23-3-1950.
PDL - 35-50 - Aprova o Acõrdo
sõbre privilégios de Imunidades da Organização dos Estados Americanos, firmado pelo Brasil a 22-9-49 - 21-6-1951.
PLCD - 4-51 - Autoriza a abertura, pelo Ministério da Fazenda. do
crédito especial de Cr$ 49. 174.943.30
e dá outras providências - 19-11-1952.
PLCD - 5-51 - Altera a legislação
sõbre impõsto de renda - 23-1-1951.
PLCD - Altera disposições da Lei
n° 27, de 15 de fevereiro de 1947 -

19-11 -1951.
PLCD - 52-51 - Cria novos órgãos
da Justiça do Traba lho e dá outras
providências - 8-8-1952.
PLCD - 57-51 - Concede isenção
de direitos de importação e taxas aduaneiras para máquinas e mate ri as destinados àS. A. Indústrias Votorantin,
17-4-1951.
de São Paulo PLCD - 74-51 - Dispõe sõbre a
isenção de direitos para a Companhia Cimento Brasileiro - 17-5-1951.
PLCD - 75-51 - Dispõe sõbre os
cargos de direção e chefia do Departamento Federal de Segurança Pública 4-5-1951.
PLCD - 81-51 - Estende os benefícios previstos nas leis ns. 288, de
1948, e 616, de 1949, que concedem
vantagens a militares e civis que tomaram pa rte em operações de guerra

PLSF - 45-50 - Dispõe sõbre a
aplicação do art. 15 da Lei nó 886,
de 24-10-49, a funcionários nas condições aí estabelecidas, aposentados antes
da publicação dessa lei - 9-10-1952.

-

PLSF - 45-50 - Dispõe sõbre a
aplicação do art. 15 da Lei nO 886, de

PLCD - 83-51 - Extingue a Comissão de Readaptação dos Incapazes

28-5-1952.

-~l-

das Fõrças Arm adas e dá outras pro-vidências - 11 - 12-1952.
PLCD - 85-51 - Cria o Ministério da Saúde e Assistência e dá outras
providências - 21-7-1952.
PLCD _ 120-51 - Autoriza o Poder Eõecutivo a abrir, pelo Ministério
da Aeronáutica, o crédito especial de
Cr$ 385.978,80, para atender às despesas com a indenização, ao Govêrno
do Estado do Pará, de um imóvel requistado em 1942, pela mesma Secretaria de Estado 14-8-1951.
PLCD - 151-51 - Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefitur a Muuicipal de Pirajui, Estado de São P aulo,
o prédio da antiga estação do mesmo
nome, pertencente à Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil - 19-9- 1951.
PLCD - Erige em momunento nacional o conjunto arquitetõnico e urbanístico de Iguaçú, Estado de Pernambuco 17-10-1951.
PLCD - 199-51 - Dá nova redação
ao art. 10 da Lei nO 605, de 5-1-49
1118- 1952.
PLCD 222-51 Asseg ura ao
Major Cícero Cavalcanti contagem de
tempo de serviço 15- 10- 1952.
PLCD - Di põe o cancelamento d a
dívida decorrente da aquisição do imóvel da F aculdade de Direito do Rio de
Janeiro e dá outras providências 11 -9- 1952.
PLCD - 260-51 - Concede isenção
ti direitos de importação par consumo
e dem ais taxas adu aneiras, para ma teri al importado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Come rciáriOS
-- 11 -2- 1952 .
PLCD - 277-51 - Altera o item I
da letra a do art. 36 da Lei nO 494,
de 26-11 - 1948 (Lei do Impõsto de
Consumo) 21-2-1952.
PLCD 283-51 Dispõe sõbre
a distribuição de sementes de trigo, por
processo de devolução - 9-6-1952.
PLCD - 308-51 - Denomina pro-fessõres de educação física os atuais
instrutores de educação física do Instituto Benjamin Constan t - 6-5- 1952.

PLCD - 321-51 - Rekva a prescrição em que incorreu o direito da
menor Chislene Velasquez Hudziak à
pensão especial deixada pelo cadete do
a r, João Hudziak - 11 -2-1952.
PLCD - 325-51 Concede isenção de tributos, exclusive a taxa de
previdênci a social, a materiais importados pela Prefeitura Municipal de Formiga e outras - 19-5-1952.
PLCD - 366-51 - Concede isenção
de direitos de importação e demais
taxas adu aneiras, inclusive a de previdência social e do impõsto de consumo pa ra materi ais destinados ao Estado do Ri o Grande do Sul 122-1952.
PLSF - 6-51 - Obriga a desapro-priação de á reas irrigáveis dos açudes
públicos, adota medid as sõbre o arrendamento de terras e bac ias hidráulicas
e dá outras providências - 19-7-1952.
PLSF
11-51 Dispõe sõbre a
situação de segurados obrigatórios do
Instituto de Previdênci a e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE) 17-10-1952.
PLSF - 12-51 - Autoriza o Poder
Executivo a doar ao P atrona to Santa
C atari na Labouré, de Piripiri, Piauí, os
terrenos e edifícios que na mesma lo-calidade serviram às instalações da Comissão do Departamento N acional de
Obras Contra as Secas - 24-4-1951.
PLSF - 16-51 - Estende a Fiscais
de Rendas Federais, lotados na Recebedoria Federal de São P aulo, as obrigações constantes da Lei n° 325, de 23-11951 - 2-7-1952.
PLSF - 19-5 1 - Assegura a transferência dos vencimentos ao câmbio
oficial. ao servidor público que se ausenta r do país em missão cultural ou
de estudo - 23- 10-1951.
PLSF - 28-51 Reg ul a a participação obrigatória e direta do trabalhador no lucro d as emprêsas 18-1952.
PLSF - 44-51 Manda o cidadão, chamado a exercer função pública
ou administrativa de relevante importância, fazer declaração circunstanciada de seus bens - 2-4- 1952.

- 252PLSF - 49-51 - Dispõe sõbre aposentadoria e pensões dos Institutos e
Caixas - 26-8-1952.
PLSF - 51-51 - Dispõe sõbre o
pagamento do salário-família - 1-121952.
PLSF - 51-51 - Dispõe sõbre a
execução de obras contra as sêcas nos
Estados nordestinos - 20-3-1952.
PDL - 25-51 Aprova o texto
do Acõrdo relaitvo à concessão de facilidades aos marinheiros mercantes para o tratamento das doenças venéreas.
concluído em Bruxelas em 1- 12-1924.
PDL - 65-61 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas que recusou registro ao têrmo de acõrdo celebrado
entre o Govêrno da União e o Estado
do Paraná - 2- 10-1951.
PLCD 4-52 Estabelece regras para a defesa de interêsses da
Fazn!~da Pública em juizo e dá outras
providências 18-9-52.
PLCD 19-52 - Acrescenta parágrafo ao art. 8. 0 da Lei n." 1.181.
de 17 -8-1950. que autoriza a abertura de crédito especial destinado a
subvencionar empresas de transporte
aéreo - 14-12-52.
PLCD 22-52 Concede isenção de direitos para a importação de
gado em pé. destinado ao corte 14-2-52.
PLCD - 40-52 - Assegura o financiamento. a longo prazo. de serviços públicos municipais e estabelece outras providências - 11-8-52 .
PLCD - 45-52 - Inclui a Associação dos Servidores Civis do Brasil
entre as entidades consignatárias de
qUl~ trata a Lei n. o 1.046. de 3-1-1950
28-7-52.
PLCD - 47-52 - Isenta a Prefeitura Municipal de São Lourenço do
Sul do pagamento de taxas aduaneiras de um grupo Diesel-elétrico 17-4-52.
PLCD 49-52 - Iguala a situação dos que desempenham fu:,ções
gratificadas 13-6-52.
PLCD 52-52 Concede Isenção de direitos de Importação e taxas

aduaneiras. exceto a de previdência
social. para uma máquina «Europa 11».
adquirida na Alemanha pela Diretoria
do Patronato Agrícola Antônio Alves
Ramos. sediado em Santa Maria. Estado do Rio Grande do Sul - 17-4-52.
PLCD - 54-52 - Isenta de direitos de importação e mais taxas aduaneiras os minérios de zinco e 'estanho.
bem como os seus concentrados destinados à produção do metal em usinas estabelecidas no pais 5-5-52.
PLCD - 59-52 - Estabelece vantagens para os servidores civis e militares reinb~grados por efeito da lei
n. o 1.050. de 13 de janeiro de 1950
- 4-9-52.
PLCD - 62-52 vidas dos seringalistas
Banco de Crédito d:.
outras providências -

Reajusta as dífinanciadas pelo
Borracha e dá
24-11-52.

PLCD - 64-52 - Concede isenção
de direitos de importação para uma
estação
transmissora
destinada
às
«Emissoras Unidas» (Rádio Rlecord
S. A.) de São Paulo - 17-4-52.
PLCD 69-52 Cria a Escola
de Agronomia de Manaus e dá outras
providências - 16-9-52.
PLCD 79-52 Reduz a 1%
ad vaiarem os direitos alfandegários
sôbre aparelhos ortopédicos. isenta-os
do impôsto de consumo e dá outras
providências 29-1-52.
PLCD 80-52 Concede isenção de direitos de importação e taxas
aduaneiras. exceto a de previdência
social. para importação do órgão destinado à Comunidades Evangélica de
Ibirubá - 2-5-52.
PLCD 85-52 Isenta de impostos e taxas federais as sociedades
beneficentes - 29-4-52.
PLCD
87-52
Autoriza a
abertura. pelo Ministério da Fazenda.
do crédito especial de Cr$ 1.000.000.80.
para obras na Biblioteca e no Serviço de Intercâmbio e Catalogação
do D. A. S . P. - 9-5-52.
PLCD - 91-52 - Altera disposições do Decreto-lei n." 2.865. de 12
de dezembro de 1940. que dispõe só-

-
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bre a organização e func ionamento do
Instituto de Previdência e Assistência dos S>~ rvidore s do Estado 26
de ag ôsto de 1952.

blico da cidade de Triunfo,
de Pernambuco - 17-7-52.

Estado

PLCD 113-52 - Torna extensiv as a capitães médicos e oficiais subalternos méd icos da Reserva da 2.'
classe do Exé rcito. bem como aos de
Exército de 2.' linha, convocados no
decorrer da última gu\~ rra. as disposições constantes do a rt. 5.° da Lei
n,o 1.125, de 7-6- 1950 - 11-11 -52.

PLCD 101 -52 Dispõe sôbre
o desdobramento dos cursos de Geografia e de História na Faculdades
de Filosofia 19-9-52.
PLCD - 107-52 - Institui no Departamento N acional de Indústria e
Comércio, o registro da s empresas exportadores. cria uma Junta d~ Conciliação e Julg amento dos dissidios no
comércio exportador e dá outras providências 22-8-52.

PLCD - 144-52 - Concede pensão
mensal, vital id a, de Cr$ 700.00. à
Vluva Aracy de Monteuil Martins
Santos - 14-8-52.
PLCD 117-52 Concede pensão especial de Cr$ 3.000,00 a ~ai
mundo Pessôa de Siqu?ira Campos e
sua esposa. Carlota de Siqueira C ampos - 8-8-52.

PLCD - 120-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo M inistério da Viação e Obras Públicas, os
créditos especiais de Cr$ 4.000.000.00
e Cr$ 3.000.000.00. para contratar.
respecti va mente. os estudos do aprov eitamento do potencial hidráulico do
Salto Capivara no rio ParanapanJema
e do Estreito no rio Uruguai, da
Cachoeira da Fumaça e de outros desníveis do rio Itabapoana 21 -8-52.

PLCD - 148-52 - Concede o prêmio de Cr$ 100.000.00 ao agrônomo
Greg . rio Bondar 23-9-52.
PLCD 149-52 Autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao
Estado do Rio Grande do Norte para
jnstalação de escolas superiores 19-9-52.

PLCD 122-52 - Concede isenção de tributos pa ra mate riais importados pela Socieda de Brasileira de
Eletricidade Siemens I~ Sebuckest 17-7-52.

PLCD - 154-52 - Institui. no Ministério da Educação e Saúd e. o Prêmio Nacional de LitI~ ratura. o Prêmio
Nacional de Ciência e o Prêmio Nacional de Arte - 6- 10-52.

PLCD 130-52 Autoriza o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério da Educação e Saúde. o crédito especial de Cr$ 100.000.000.00,
destinado ao combate ao câncer em
todo o país - 24-10-52.

PLCD 159-52 Isenta a prefeitura municipal de Gu aporé. Estado do Rio Grande do Sul. de direitos
alfandegários para importação de máquinas destinadas à Usina hidroelétrica de sua propriedade - 4-9-52.

PLCD 133-52 Autoriza o
Poder Executivo a instalar uma agência teleg ráfica no municipio de Ipam\~ rí. E stado de Goiás. uma agência
pos tal-telegrá fi ca em Ivorá. distrito de
Júlio de C astil hos. uma agência telegráfica em Nova Espera nça, município de Uagua i e uma agência postal
em Arambaré. Camapuan. Estado do
Rio Grande do Sul - 21-10-52.

PLCD 160-52 Assegura a
Ruth Ferrt~ira Pires F erreira. v iúva do
Tenente-Coronel do Exército Alkindar
Pires Ferreira. a pen ão estipulada no
art. 1.0 do Decreto-lei n.· 3.169. de
14-5-1941. e concedida pelo Decretolei n.o 5.330. de 18-3-1943 - 17-9-52.
PLCD - 16-952 - Modifica o artigo 1.° da Ú~i n." 935. de 29 de novembro de 1949 13-12-52.

PLCD 136-52 Autoriza o
Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Viação e Obras Públicas. o
crédito especial de Cr$ 10.000.000.00,
para socorrer as populações sacrificadas pelo arrombamento do açude pú-

PLCD 174-52 Autoriza o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério da Educação e Saúde. o crédito especial até a importância de

•

Cr$ 2.000.000,00, para aquisição de
biblioteca musical - 14-11-52.
PLCD - 178-52 - Altera o Orçamento Geral da União para o exercicio de 1952, Anexo n.o 20, Ministério da Guerra - 16-9-52.
·PLCD - 180-52 - Concede pensão
espeCial de Cr$ 1.500,00 mensais a
Maria Pegado Zschmmler, mensalista
da Seção Comercial da Fábrica Presidente Vargas - 4-9-52.
PLCD 197-52 Autoriza o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios InterioI1'S, o crédito especial de Cr$ ....
1.497.600,00, para completar o pagamento das pensões vitalícias dos veteranos da campanha acreana - 28 de
agósto de 1952.
PLCD - 199-52 - Concede pensão
especial de Cr$ 1. 162,50 a Edith Henriques Dutra. viúva do Dr. José Bourdout Dutra. ex-professor catedrábico
da Escola Nacional de Minas ~ Metalurgia - 9-10-52.
PLCD - 229-52 - Conced,~ a pensão especial de Cr$ 1.200,00 mensais
à viúva e filhas solteiras de Francisco
JOSé Gomes Guimarães - 9-10-52.
PLCD - 232-52 - Concede pensão especial de Cr$ 2.000,00 a Elza
Giolioli Bartazon. viúva do escultor
brasileiro Hugo &?rtazon - 16-10-52.
PLCD 233-52 - Concede pensão especial de Cr$ 2.000,00 mensais
à Dra. Rita Lobato Velho Lopes -

16-10-52.
PLCD - 235-52 - Concede pensão especial . de Cr$ 2.590,00 mensais
a Hilda Sampaio Ribeiro e Walkir
Sampaio Ribeiro, viúva e filho inválido do D~legado Afrânio Palhares

-

18-12-52.

PLCD 240-52 - Manda erigir
um c:Panteon» em Maceió, Estado de
Alagoas - 30-10-52.
PLCD - 243-52 - Concede pensão
especial de Cr$ 1.000,00 mensais a
Avelina Costa Pereira. filha do Ministro do Império Costa Pereira 9-

10-52.

254PLCD -- 245-52 - Concede i~e!1.;5 0
de direitos aduaneiros e demais taxas
para duas ambulâncias marca c:Chevrolet:p importadas dos Estados Unidos U nidos da América do Norte pela
Associação de C Jrid ade Santa Casa
do Rio Grande do Sul - 8-12-52.
PLCD - 253-52 - Concede isenção
de direitos aduaneiros â firma Standard
Oil Company of Brasil. para importação de 250.000 exemplares de mapas
11turisticos da América do Sul -

-12-52.
PLCD - 255-52 - Modifica o item
4 da alínea b do Anexo 3 (Setor
Transporte - Estradas de Ferro) da
Lei n. 1.102. de 18-5-1950 - 6-11-

-1952 .
PLCD - 262-52 - Concede isenção de direitos de importação e demais taxas aduaneiras para um transmissor de rádio importado pela Rádio
Jornal do Brasil S.A. do Rio de Janeiro - 6-11-52.
PLCD - 269-52 - Concede pensão
especial de Cr$ 1.000,00 a Clarinda
Sebastiana de Jesus Chaves e Maria
da Glória Dias Chaves. viúva e filha
de Paulo Lourenço Dias Chaves -

6-11-52.
PLCD - 276-52 - Concede isenção
de direitos aduaneiros para três painéis
destinados à fachada do Santuário de
28-11
Nossa Senhora Auxiliadora de 1952.
PLCD - 285-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. ao Poder Judiciário - Justiça dos Territórios - o
crédito especial de Cr$ 1.000.00. para
ocorrer a despesas com a instalação das
Comarcas de Brasiléia e Feijó. no Território do Acre - 4-12-52.
PLCD - 294-52 - Concede o auxílio de Cr$ 3.000.000,00 à Ponitficla
Universidade Católica do Rio de Janeiro - 21-11-52.
PLCD - 296-52 - Suprime a letra
c:g:. do art. lado Decreto-lei número 5.625, de 28-6-43" cuja redação
foi modificada pelo Decreto-lei número 6.548, de 31 de maio de 1944 -

21-11-52.

•

PLCD - 297-52 - Autoriza o Poder Executico a abrir. pelo Ministério
da Justiça e Negócios Interiores. o
crédito especial de Cr$ 77.698.40. para
pagamento rel ativo ao exerC1ClO de
1951. aos oficiais administrativos Emanuel Pinheiro e Antõnio C ampos Monteiro e ao contador José Porpino da
Silva - 21 - 11-52.
PLCD - 304-52 - Cria cargos nos
Quad ros P ermanente e Suplementa r do
Ministério da Agricultura e dá outras
providências - 27- 11-52.
PLCD - 316-52 - Autoriza o Po-der Executivo a a brir. pelo Ministério
d a Educação e Saúde. o crédito especial de Cr$ 20.000.000.00. para auxil iar os festejos comemora tivos do 3.
C entenário da Resta uração Pernambucana - 11- 12-52.
PLCD - 322-5 2- Dispõe sõbre a
contagem do prazo previsto no art.
56 da Lei n. 830. de 23-9-49 - 4-12-

-952.

PLCD - 32_ -52 - Concede pe n5~0
especial de C r$ 3 .000.00 mensa is a
Dj anira Lima da Cunha - 4-12-52.
PLCD - 32 -52 - Retifi ca o Orç amento Gera l da R epública para o
exercício de: 1952 (Lei n. 1.487. de

6- 12-51 ) -

22- 11 -52.

PLCD - 33 -52 - Concede a pensão d e Cr$ :::.000.00 mensa is a Hercili a Cruz de Fontes Câma ra. filha rle
O svi1ldo C ru = - 4-12-52.
PLCO - 3 4-52 - ; uto riza o P o
der Ex ecu~i~'c a a brir. pelJ M!o;J tério
dR F;l;:pnda . o créd ito suplementar de
C r$ 66 .95 -. ooe.oo. em re fõrço d as
ver!.ms do Anexo n. 19 do Orça mento
de 1952 (Lei n. 1.487. d e 6-12-51) _

25-11 -52.

PLCD - 344-52 - A utoriza o Poder Executi vo a abrir. pelo Ministé rio
da Edllci1(iic e Sa úde. o crédito es peCiRl de C r$ 5.000.000.00. pa ra a uxi
Iiar o Mltni ipic de Aracaj ú nas comemorações d..., 1· centenário da cidade
de Aracajú. cupilal do E stado de Ser
ç:ipe. e dá outra!: providências - 28

-l I-52 .
PLCD - 345-52 - Reabre por 60
dias a vig ência do art. 12 da Lei

255n. 23 1. de 6-2-1948. e dá outras provid ê n cia~ 10-12-52.
PLCD - 346-~ 2 - Aplica as disposições do D ,-cTl'to-lei n l 8.442. de
26· 12- 1945. aos l1Iúfi m do Exército.
Mcl rmn:1. Ae ronáutico. Poliei Milita r
e Corpo de Bombeiros do D. F. qu e
passa ram à inati vid ade i:.n tes de sua vigência - 12-12-52.
PLCD - 35C-52 _. A ssegura a Simone ::Ie GU:.l rami Gui a o direito à pensão especia l CODcl?ó idap d o art. 1· do
D ec reto-lei n. 5 .330. ..ie 18-3-43 -

JO- 12-52.

PLCD - 352-51 -. l ucoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Educação
Saúde. o crêdito especial d Cr$ 250.000.00. como a uxilio
à rea li zação do VI C ongresso Brasileiro
de Conta bilidade - 3-12-52.
PLCD - 357-52 - Autoriza o Poder Exec utivo " abrir. pelo Ministério
d a Vi ação e Obras Públicas. o crédito
efpecia l de Cr 78.000. COO.OO.
pa ra
p:o~seguim e nto da construç.J.o do tra.. "do ferroviári o P asso FunctQ a Põrto
.1\ 'f(lre. no E stado do Rh G r<~Gde r! ,;,
Sal e determin a que o:Jrçamen to da
trn :50 consign'lrá. em 4 ex ' ···.cios. dDtações não in feriores a Cr$ .... . .
120.000.000.00 pa ra conc1usã::> dessJ
ligaçã o - 4- 12-52.
PLCD - 358-52 - Autoriza o P oder Executivo a abrir. pelo Ministério da Educaçi'ío e Saúde. o crédito especia l de Cr$ 26.580.50. pa ra pagamento de ~ " Iários devid os a Afro Bezern e dá outras providências - 4- J 2-

- 19"2.

PLCD - 359-52 - Concede a pensão especial de Cr$ 2.000.00 mensais
a Isa bel Ma rtin T eixei ra de Melo. viúva do Juiz Alva ro Teixei ra de M elo _

5-1 2-52.
PLCD - 36,;!-52 - Autoriza o Poder EXPCl.:tivo a abrir. pelo Ministério
dd Educúç50 e Saúde. o crédi to espeCi 111 de C r$ 72 .740.00. para pa ga mento
de àifrnnça ele venc: n 1Itos ao Professor Ciro R('mano F ar;as - 5-12-52.
PLCD - 364-52 - Modifica o a rtigo
1° da Lei n· 1.673. de 18 de Setembro de 1952 -- 5-12-52.

-256PLCD - 371-52 - Abre. pelo Ministério da Agricultura. o crédito especial de Cr$ 100.000.00. como auxilio à I" Exposição-Feira Regional de
Pecuária - 9-12-52.

da Educação e Saúde. o crédito especial
de Cr$ 'j. 200.00. para pagamento de
gratificação Ql' magistério à professõra
Maria das Dores Pais de Barros Ferrari 15-17.· 52,

PLCD - 373-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
dJ Agricultura. o crédito especial de
Cr$ 60.177,20, para pagamento de gratificação é,cllcional aos de:Jtistas Ho mero Bittp.ncourt Lomardo e Abílio Machado Filho - 9-12-52.

PLSF - I-52 - Regula a expedição
de titulos aos servidores interinos e a
apostila das nomeações dos extranumerários da União beneficiários do artigo
25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 19-5-52,

PLCD - 385-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pela Comissão
do Vale de São Francisco, o crédito
especial de Cr$ 384.900.00. para pagamento de indenizações aos proprietários
dos imóveis <,tingidos pelas obras de
atêrrc do ~êrto de Casa Nova. no Estado da Babia - 10-1252.
PLCD - 389-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. pelo Ministério
da Educação e Saúde, o crédito especial de Cr$ 7.200.00. para paga mento
da Çff<ltificação de magistério à Professór a . D anúsia de Meneses Brandão
Jljrcs - 10-12-52.
PLCD - 390-52 - Retifica o Anexo
n. 18 da Lei n. 1.487. de 6 de dezembro dt' 1951 (que es~ima a receita e
fixa J despesa do Min,slério da Educação e Saúde para 1952) - 11-12-52.

PLSF - 2-52 - Regula a execução
do art. 4· do Decreto-Iei n. 4.841. de

17-10-1952 -

24-6-52,
8-52 - Estende aos apo-

PLSF sf"ntados pela compulsória de idade antes da Lei n, 488, de 15-11 -48, as vantagens e direitos concedidos pelo artigo 24 e seus parágrafos e 45 da referida lei - 25,9-52.
PLSF - 27/ 52 - Modifica o artigo 1·, letra h. § 4·, n. IV, da Lei número 1.474, de 26-11-1951 - 26-9-52.
PLSF - 28/52 - Revoga dispositivo da Lei n. 1.584, de 1952, sõbre a
nomeação de pessoal para os Institutos
e Caixas de Aposentadoria e Pensões

-

24-10-52.

PLSF - 35/ 52 - Modifica o artigo 3· da Lei n. 842. de 4 de outubro
de 1949 - 4-11-52.

PLCD - 393-52 - AU'oriza o Po:kr Executivo a abrir. pejo Ministério
c'a Fazend" o crédito especial de .',
Cr) ,19.000. 000,00, de~~inLIJo a regularizar a despesa com o a uxilio concedidú fi Companh l:l Nacit. nal de Navegnção Costeira - 11 ·12· 52,

PDL - 3/ 52 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas denegatórirl do
registro ao contrato celebrado entre o
Ministério da Educação e Saúde e Paulo Werneck Corrêa e Castro, para locação do salão 101 do Edifici:> São
Borja, à Avenida Rio Branco n. 277 -

PLCD - 394-52 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. à Presidência
dú República. o crédito especial de
Cr$ 41.572.50. para pagamento de gratificação adicional a Aida de Andréa
Montagna - 11-12-52.

18-9-52.

PLCD - 396-52 - Autoriza o Po ·
der Executivo a abrir. pelo Ministério
da Fazend" . o crédito especial de Cr$
843.146.10, r a ra atender ao pagamento
do! requisições militares feitas pela extinta Corn :~sã o Central de Requisições

-

11-12-52,

PLCD _.. 397-52 - Autoriza o Poc!er Executivo a abrir. pelo Ministério

PDL - 10/ 52 - Autoriza o Trib\.:nal de Contas a registrar o contrato celebrado entre o Ministério da Auonáutica e Guilherme Gomes Ca rneiro, para
desempenha r a função de profcs~or de
Química do Curso Fundamental da E~
cola de Especialização da Aeronáutica

-

9-5-52.

PDL - 33/ 52 - Autoriza o Tnbenal
de Contas a registrar o contrato de
compra e venda de parte do terreno
sito em Ladário, feito entre " Um ão
Federal e Milton Quaresma DórlLl -

26-6-52.

,

-
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PDL - 50/ 52 - M antéM a decisão
do Tribunal de Contas denegatóri a ele
registro ao contrato celebrado entre o
Ministé rio da Educação e Saúd: (' a
firm a Genesio Gouveia S. A. .- -f-9·5).

PDL - 73-/ 52 - Aprova a d ecis~o
do Tribunal de Contas denegatória de
registro ao contrato celebrado entre o
Ministério da Fazenda e Alcidio Belini
Robusto - 9-10-52.

PDL - 51/52 - Determ~n a que o
Tribunal de Contas registre I) l ~r mo
aditivo ao acôrdo celebrado entre o
Ministério da Educação e .c:;,úde
o
Estado do Cea rá para intensi ficaça0 da
assistência psiquiátrica no mesmo Estado - 18-9-52.

PDL - 76/ 52 - Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o contrato relebrado entre o Ministério da Aeron?utica e Andre J. Meier - 9- 10-52.

PDL - 52/ 52 - Mantém :I deci "50
do Tribunal de Contas que auto rizou o
regi stro sob reserva da despesa reJa ti a
ao pagamento de Cr$ 1.383.520.00. de·
corrente de auxílios a vári as ('omp:lnhi as teatrais - 18·9-52.
PDL - 54/ 52 - M antém a decisií,)
do Tribunal de Contas denegatóri de
registro ao contrato celebrado entre a
Administração do Edificio da P;)~enda
e a Limpadora Brasileira - 25-9-52.
PDL - 56/ 52 - Determina que o
Tribunal de Contas registre f) contl'<1to
celebrado entre a Diretoria de Recrutamento do Exército e Aerozita Wood
Brave - 9-10-52.
PDL - 60/ 52 - Mantém o to o
Tribunal de Con tas denegatório de registro ao contrato celebraào ~ ntr e o
Serviço do P atrimônio Naciona l t!
firma Edson de Alencar Cabral - 18·4-52.
PDL - 61/52 - M a ntém d ded ão
do Tribunal de Contas denega tória de
registro ao têrmo de contrato ceJdn <'. ::lo
entre a Divisão de Obras do Mimstério
da Educação e Saúde e a firma construtora J. P a tricio Ltda. - 2-10 ·52.
PDL - 64/ 52 - M a ntém a decisão
do Tribunal de Contas que autorizúu o
registro. sob rese rva, da despesa relativa ao pagamento de Cr$ 28 .650.00.
como "restos a paga r ". do exercicio de
1949, à firm a Sociedade de Engenh artR
e Comércio Ltda. (SENCO) - 9- 10-

- 1952.
PDL - 65-/52 - Ma ntém a deci ão
do Tribunal de Contas denega tória d:!
registro ao têrmo de contrato celebrado
entre a Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério
da ducação e Sa úde e a fi rma Emprt'
sa Brasilei ra de Construções S. A. -

2-10-52.

PDL - 77/ 52 - Autoriza o Tribunal de Contas a registrar a renovação
do contrato celebrado entre o Ministério da Educação e Enrico M artigooni

-

4- 12-52.

PDL - 78/ 52 - Autoriza o Tribu ·
nal de Contas a registra r o contrato :le
empreitada celebrado entre a D ivisão
de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Educ<lção e
a firm a Construtora M antiqueira S. A .

-

30-10-52.
PDL - 79/ 52 -

M antém o a to do
Tribunal de Contas que efetuou ore·
gistro. sob rese rva. de despesa relativa
ao pagamento de Cr$ 128.2 0.00 à firma ASCA.Apa relhos C ientificos Ltd3.

-

4-12-52.

PDL - 83/52 - M antém a decisão
do Tribunal de Contas dene ga tória do
registro ao têrmo de contrato de empreitada celebrado entre a Divisão de
Obras do D epartamento de Administração do M inistério da Educação e
Saúde e a firm a Construtora Mantiqueira S. A. - 6- 11 -52.
PDL - 84/ 52 - Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o contrato
celebrado entre a Divisão de Obras do
Depa rtamento de Adm inistração do Ministério da Educação e Sa úde e a firm a
Luiz F erna ndes & Cia. Ltda. - 4- 12-

-1952.
PDL - 90/ 52 - Mantém a decisão
do Tribunal de Contas denega tória de
registro ao têrmo de contrato celebrado
entre o Serviço Regional de Obras da
5" Reg ião Militar do Exército e a firma Th. M arinho de Andrad . Construtora P araná S. A. - 4-12-52.
PDL - 91/52 - Aprova o contrato
celebrado entre a Diretoria Regional dos
Correios e Telég ra fos do Rio de Janeiro e Artltr Montei r0 Guedes - 4- 12-

-1952.

•

•

PDL - 127/ 52 - Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da !'.eronáutica e Stefan Von Bathory - ; -12-

PDL - 94/52 - Aprova a renovação do contrato celebrado entre o Ministério da Educação e Saúde e Alfred
Zuberbuhler - 20-11-52.

-1952.

PDL - 95/52 - Aprova o contrato
e o têrmo aditivo celebrados entre o
D epartamento dos Correios e TeléÇlrafos e a firma Paulo Augusto Goiana

PDL - 128/52 - Aprova
aditivo ao contrato celebrado
Diretoria de Aeronáutica Civil
S. A. Transportes Aéreos -

-

P. R. - 2/ 52 - Altera a classificação dos cargos isolados da Secretaria
do Senado Federal - 9-12·52.

11-12-52.
PDL - 97/52 -

Aprova o contrato
celebrado entre o Ministério da Marinha
e Giovanni Grassi - 4-12-52.

•
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PDL - 98/ 52 - Aprova o contrato
de empreitada celebrado entre a Divisão de Obras do Departamento de Administração do Ministério da Educação
e Saúde e a firma A. Pereira Gonçalves - 4-12-52.
PDL - 99/ 52 - Aprova o contrato
e o têrmo aditivo celebrados entre o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma "CIASA", Comercial Industrial & Agrícola Sociedade Anônima

-

27-11-52.

PDL - 104/52 - Aprova o contrato
e o têrmo aditivo celebrados entr'! o
Departamento dos Correios e Telégrafos e a firma Martins Mendes ,~ Da.
Ltda. - 11-12-52.

o têrmo
entre a
e a Rea:

5-12-52.

COMISSÃO DE FÔRÇAS
ARMADAS

Número -

Ementa - Entrada na
Comissão

PLSF - 34/ 50 - Dispõe sôbre a
aplicação do Decreto-lei n. 8.264, de 1-

-12-1945 -

10-10-51.
PLCD - 93/51 - Estende aos militares amparados pelas Leis ns. 288. 616
e 1.156 a concessão da Medalha de
Guerra - 31-7-51.
PLCD - 201/51 - Autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao serviço
ativo do Exército, Marinha e Aeronáutica os oficiais transferidos para a reserva remunerada e dá outras providências - 2-5-52.

PDL - 110/ 52 - Mantém a de ~ !são
do Tribunal de Contas denegatória de
registro ao têrmo de contrato de urredamento celebrado entre o Serviço di)
Patrimônio da União. no Ceará, e José
Pedro de Oliveira - 4-12-52.

PLCD - 8/52 - Faculta ao Ministro da Guerra promover o estágio em
corpos de tropa e estabelecimentos do
Exército de Oficiais subalternos. médicos da reserva de 2' classe - 27-11-52.

PDL - 113/52 - Aprova o contrato
e o têrmo aditivo celebrados e ltre o
Departamento dos Correios <? Telégrafos e o Engenheiro Haniltou Nobsco

PLCD - 73/52 - Dispõe e fixa normas para a prestação do serviço militar pelos médicos. farmacêuticos e den.
tistas e pelos estudantes de medicina,
farmácia e odontologia - 23-10-52.

-

11-12-52.
PDL - 120/ 52 -

Aprova o contrato
celebrado entre o Ministérb da Aeronáutica e a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro do Itapemirim. no Estado do
Espírito Santo - 11-12-52.
PDL - 125/52 - Aprova o .::ontra(o
celebrado entre o Ministério da Aeronáutica e Joseph Kovacs - 5 ·12-52.
PDL - 126/ 52 - Aprova o têrmo
de renovação do contrato celebrado entre o Ministério da Aeronáuti,· d e Floriano dos Santos Lima - 5-12-52.

PLCD - 98/ 52 - Dá nova redação
aos arts. 3°, 4° e 5° da Lei n. 1.338, de
30-1-51, que assegura graduação no pôsto imediato aos oficiais chefes de classes ou cabeças de quadro das Fôrças
Armadas e das Fôrças Auxiliares - 19-

-5-52.
PLCD - 184/ 52 - Modifica o artigo 2° da Lei n. 288, de 8-6-1948 e dá
outras providências - 4-9-52.
PLCD - 249/52 - Reabre os prazos referidos pelo § 3° do art. 29 da
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Lei n. 1.063, de 13-2-1950 - 11-12-52.
PLCD - 265/52 - Dispõe sôbre a
política nacional do petróleo e define
as atribuições do Conselho Nacional do
Petróleo, institúi a Sociedade por Ações
Petróleo Brasi leiro S. A. e dá outra:;
providências - 15- 12-52.
PLCD - 277 / 52 - Atualiza a pensão dos herdeiros dos militares vitim:.telos no combate à revolução comunista
de 1935 - 11-12-52.
PLCD - 305/ 52 - Estende a v .·nt~
gem do ítem 2· do art. 32 do Decreto-lei n. 8.760, de 21-1-1946, ao 2· Tenente da Arma de Infanta ria Emiliano
Amaro de Souza - 21 - 11-52.
PLCD - 324/52 - Dispõe sôbre a
denominação dos aeroportos e aeródromos nacionais - 4-12-52.
PLCD - 332/52 - Regula a situação dos sargentos do Exército excluídos pelo art. 143 da Lei do Servico
Milita r (Decreto-lei n. 1.187, de 4-4-39)
e posteriormente reinc1uidos - 22- 11-1952.
PLCD - 341 / 52 - Regula ::I divisão milita r do território nacional pnra
o emprêgo combinado das Fôrças lumadas e cria as Zonas de Def~s . 28- 11 -52.
PLSF - 22/52 - Determina que os
Sub-Tenentes e Sub-Oficiais das Fôrças
Armadas, ampa rados pelas Leis ns. 283,
de 8-6-48, 616, de 2-2-49 ou 1.156, de
12-7-50, quando transferidos pa".'\ a reserva remunerada ou reformados, s('rão
promovidos ao pôsto de 1· Ten'!nte 15-7-52.
COMISSÃO MISTA DE REFORMA
DO CÓDIGO D E PROCESSO
CIVIL

Número -

Ementa - Entrada na
Comissão
PLCD - 350/48 Assegura dOS
advogados o direito de recebere.n .lutos
com vista e em confiança - 16-5-49.
PLCD - 66/ 49 - Dá nova redação
ao a rt. 487 c respectivos parág rafos do
Código do Processo Civil - 6-4-'19.

COMISSÃO DE RELAÇÓES
EXTERIORES
Número -

Ementa - Entrada na
Comissão

PLSF - 10/ 47 - Define a unidade
monetária - o cruzeiro - em certo
pêso de metal e dá outras providências
- 6-6-50.
PLCD - 10/ 49 - Regula a entrada
de imigra ntes no pais e estabelece normas pa ra a colonização - 19-6-52.
PDL - 88/ 51 - Aprova o texto do
Convênio Cultura! entre o Brasil e os
Estados Unidos da América do Norte,
firm ado em W ashington a 17-10-50 12-12-51.
PLCD - 354/ 50 - Abre, ao M;nistério da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 50.000.000,00, como contribuição
do Brasil ao esfôrço de guerra das Naçôes Unidas para a defesa da República da Coréia - 5-10-5 1.
PLCD - 138/52 - Concede licença
à Associação Nacional dos Odontologistas pa ra que se filie à Federação
Dentária Internacional e à Associação
Dentária Americana - 10-9-52.
PDL - 41/52 - Aprova o texto do
Convênio Cultural, assi nado em Madrid,
entre o Brasil e a Espanha - 17-11- 1952.
PDL - 42/ 52 - Aprova o Acôrdo
sôbre Transportes Aéreos Regulares rntre o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Govêrno da Espanha, firmado no Rio de Janeiro, a 28-11-' 9H
- 10-10-52.
PDL - 58/ 52 - Autoriza a adesão
do Brasil à Convenção Internacional
para a marcação de ovos no mercado
internacional - 8-12-52.
PLSF - 25/52 - Institúi u Congresso das Mães do Mundo - 21-! 0-1952 .
COMISSÃO DE SAúDE

Ementa - Entrada na
Comissão
PLCD - 67/48 - Obriga a abreugrafia do tórax - 2-10-52.
Número -

•
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E PREVIDE:NCIA SOCIAL

Distrito Federal. entidades autárquicas
e sociedades de economia mista - 20-

-11-52.
Numero -

Ementa - Entrada na
Comissão

PLCD - 295/50 - Dispõe sõbre a
situação juridica dos Procuradores das
autarquias federais - 6-11-52.
PLCD - 169/51 - Modifica dispositivos do Decreto-lei n. 5.452. de 1-5-1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) - 18-9-51.
PLCD - 190/ 51 - Altera o art. 475
e seus parágrafos do Decreto-lei número 5.452. de 1-5-1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho) - 4-12-52.
PLCD - 248/ 51 - Autoriza a organização de seringais-escolas nos Estados do Amazonas. Pará e Mato Grosso e nos Territórios Federais do Acre
e Guaporé - 4-3-52.
PLCD - 282/ 51 - Altera o Decreto-lei n. 5.452. de 1-5-1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) e dispõe sõbre os contratos por obra ou serviço
certo - 13-12-51.
PLCD - 319/ 51 - Altera o § 2"
do art. 6". a letra a e a letra e acres·
cida ao art. 7" da Lei n. 605. de 5-1·
-1949. que regula o repouso remunerado

-

7-11-52.

PLCD - 338/52 - Cria na Justiça do Trabalho a Segunda Junta de
Conciliação e Julgamento. com sede na
cidade de Santos. Estado de S. Paulo

-

28-11-52.

PLCD - 383/52 - Autoriza o Poder Executivo a doar dois terrenos foreiros à Associação Damas de Caridade.
com sede em Itaquí. Estado do Rio
Grande do Sul - 10-12-52.
PLCD - 391/52 - Fixa os símbolos e valores correspondentes aos cargos
em comissão e funções gratificadas do
Quadro do Pessoal dos órgãos das Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta.
Sétima e Oitava Regiões da Justiça do
Trabalho e dá outras providências -

11-12-52.
PLSF - 31/51 - Dispõe sõbre o
serviço dos trabalhadores na movimentação de mercadorias - 29-11-51.
PLSF - 9/ 52 - Autoriza a Federação Nacional dos Odontologistas a instituir Caixas em beneficio dos profissionais nela inscritos - 11-12-52.

PLCD - 109/52 - Dispõe sõbre a
venda de bilhetes de loteria - 27-11-52.

PLSF - 41/52 - Dispõe sõbre o
adicional de insalubridade para trabalhadores marítimos - 4-12-52.

PLCD - 125/52 - Modifica o artigo 473 e seu parágrafo único do Decreto-lei n. 5.452. de 1-5-1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) - 4-8-

PLSF - 45/ 52 - Autoriza a criação. no Ministério do Trabalho. Indústria e Comércio. do Departamento da
Mulher. 1-12-52.

-1952.
PLCD - 175/ 52 - Torna segurados obrigatórios do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em
Transportes e Cargas os tratoristas e
condutores de máquinas motorizadas.
utilizadas em serviços de estradas. de
atêrro e desatêrro. em zona urbana e
rural - 25-9-52.
PLCD - 221/52 - Modifica o parágrafo único do art. 8" do Decreto-lei
n. 5.976. de 10-11-1943 - 25-9-52.
PLCD - 268/ 52 - Provê sõbre contagem recíproca de tempo de serviço
prestado à União. Estados. Municípios.

COMISSÂO DE VIAÇÂO E
OBRAS PÚBLICAS

Numero -

Ementa - Entrada na
Comissau

PLCD - 198/50 - Regula o regime
das emprêsas concessionárias de serviços públicos - 5-12-51.
PLSF - 23/51 - Dispõe sõbre o
plano de unificação da "Companhia Nacional de Navegação Costeira" e do
"Lóide Brasileiro" (Patrimõnio Nacional) - 1-6-51.
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PLCD - 115/ 52 - Denomina "Ponte Presidente Eurico Dutra" a ponte
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil sõbr:: o rio Pa rag uai. no Estado de
M ato Gros o - 15- 12-52.
PLCD - 309/52 - Determina que
o Poder Executivo restitua ao Profes or
Ma rio V asconcelos da Veiga C abral.
mediante distrato, o direito exclusivo de
reproduzir suas obras - 10- 12-52.
PLCD - 327/ 52 - Autoriza o Govêrno Federal a enca mpar a Estrada
de Ferro N azaré, no Estado da Bahia
- 22-11 -52.
PLCD - 331 / 52 - Autoriza o Poder
Executivo a emitir. pelo Ministério da
Viação e Obras Pú blicas - Departamento Geral dos Cor reios e Telég rafos
- uma série de sêlos postais comemora tivos do cinqüentená rio da fundação
do Colégio Interno de S. JOSé e do
25° aniversário do Colégio Externo de
São JOSé - 10-12-52.
PLCD - 382/ 52 - Dispõe sõbre a
rescisão do contrato de arrendamento
da Rêde Mineira de Viação - 10-12-1952.
PLCD 387/ 52 Estende aos
ace ndedores do D epartamento N acional
de Iluminação e Gás as vantagens concedidas pela Lei n. 1. 126, de 7-6-50
- 10- 12-52.
PLSF - 6/ 52 - Cria a Comissão
Construtora da Ferrovia Rio Negro-Cai- Põrto Aleg re e dá outras providências
- 7-7-52.
PDL - 32/52 - Aprova o Texto
da Convenção n. 92. relativa ao alojamento da tripulação a bordo, adotada
em enebra - 18- 11 -52.

•

Núm ero -

o

-

Emenda - Entrada na Co.
mLssao
P. Res. - 8/ 48 - Altera dispositivos
do Regimento Interno do Senado (artigo 1. , letra c; a rt. 68. letra c e a rt. 2°) .
PLCD - 357/ 50 - Concede à C ia.
Brasileira de Aluminio isenção de impostos de importação e taxas adua neiras,
salvo a de previdência social, para materi al destinado à construção de uma
fábrica de al uminio.
PLSF - 32/ 50 - Autoriza o Poder
Executivo a construir, na cidade de Sabará, um prédio pa ra Correios e Telégra fos do tipo 3.
PLCD - 262/ 51 - Autori za o Poder Executivo a abrir, ao Poder Judiciário, o crédito suplementar de Cr$
1 . 170 .000,00, em refõrço de dotações
do Anexo n. 26, do Orçamento vigente.
PLCD 158/ 52 - Dispõe sôbre
vantagens concedidas aos milita res que
servem na gua rnições de Içá, Vila Bittencourt. T aba tinga, CucUí, Príncipe da
Beira e Clevelândia.
PLSF - 46/ 52 - Autoriza a ereção
de um monumento que perpetúe a memória do Ma rechal H ermes Rod rigu es
da Fonseca.
P. R. - 10/ 52 - Dispõe sôbre a
aposentadoria de fun cionário do Senado que conte 35 anos de serviço público, na classe imedi ata mente superior.
PLCD - 250/ 52 - Dispõe sôbre a
carimbagem de ovos nos entrepostos.
PLCD - 117/ 50 - Al te ra a tributação do impô to de consumo sôbre fósforo s.
PR - 9/ 52 - Cria uma Comissão
de Inquérito. composta de cinco membros. para apurar a situação geral da
Prefeitura do D. Federal.

ANEXO 33

DELIBERAÇÕES DO SENADO SOBRE MA T~RIA
DE INTER~SSE DOS SRS. SENADORES
Não podem os Srs. Senadores
aceitar nomeação para o cargo de
Secretário Geral da Prefeitura do
Distrito Federal.
Na sessão extraordinária de 13 de
dezembro de 1952 foi aprovado o Parecer n. 1.411, da Comissão de Constituição e Justiça sõbre a Indicação
n. 2, de 1952, pela qual o Sr. Senador
Mozart Lago propusera se manifestasse
êsse órgão com referência à possibilidade, ou não, de aceitarem a função
de Secretário Geral da Prefeitura do
Distrito Federal.

O parecer em apreço é o seguinte:
Discussão única do Parecer número 1.411. da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre a indica.
ção n. 2, de 1952, com referência à possibilidade de aceitarem
os Senadores e Deputados a função de Secretário Geral da Prefeitura do Distrito Federal.
(PaTecer
contrário):
incluído em
Ordem do Dia, em virtude de dispensa de interstício, concedida na
sessão de 12- 12-52, a requerimento do Sr. Mozart Lago.

O SR. PRESIDENTE cussão o Parecer (Pausa).

Em dis-

Se nenhum Sr. Senador quizer fazer uso da palavra, darei por encerrada a discussão. (Pausa).

E' aprovado o seguinte:
PARECER

N· 1. 411, de 1952
Da Comissão de Constituição e
Justiça, sôbre a Indicação de número 2- 1952.
Relator Sr. Attilio Vivacqua.

1. O

eminente Senador Mozart
Lago formula a presente indicação
a fim de que a Comissão de Constituição e Justiça se manifeste sõbre a
seguinte consulta:
«Podem os Senadores ou Deputados aceitar, sem risco da perda
dos respectivos mandatos, a função de Secretário Geral da Prefeitura do Distrito Federa/' que é
de nomeação do Prefeito? Para 0.5
efeitos do artigo 51, da Constituição Federal, as secretarias gerai.5
da Prefeitura do Distrito Fcderal
são equiparadas às Secretarias de
Estado? Para tais efeitos é o Di.5trito Federal equiparado aos E.5tados?~

A indicação é precedida de justificação onde se assinala reinar grande
controvérsia em tõrno do assunto, e
se lembra que o Tribunal Superior
Eleitoral se tem recusado, invariàvelmente, a pronunciar-se em consultas
relativas a perdas de mandatos legislativos, por entender que as dúvidas
a respeito devem ser esclarecidas atravês das Câmaras do Congresso Nacional.
2. A matéria, que se ins~re também na do artigo 48, da Constitui-
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ção já estava, pelo Regimento a nterior, prevista na competência desta Comissão , em dispositivo reproduzido pelo
Regimento atual (artigo 62, alínea
(a» ) .
3. O artigo 51 da Constituição Federa l dispõe: «O Deputado ou Senador investido na função de Ministro
de Estado, Interventor Federal ou
Secretário de Estado, não perde o
manda to».
A Constituição de 1891 vedava o
exercicio pelo Deputado ou Senador
do cargo de Ministro de E tado (artigo 50). Exagerava-se, observa C a r'Ios M aximi liano, a divisão dos poderes atribuida a Montequ ieu (Comentários à Constituição Brasilei ra, vol.
2 pág. 77).
A Constituição de 1931 prescrevia
no art. 62: «Os membros da Câmara
dos Deputados nomeados Ministros de
Estado não perdem o mandato, sendo
substituidos
enquanto
exerçam
o
cargo, pelos suplentes respectivos» .
O art. 51 da Lei Fundamental resulta da emenda n. 952, do ilustre
Deputado Alfredo Sá (A Constituição
Brasileira de 1946, José Duarte. Vol.
2', pág. 83). E' certo que o seu autor salientou que quanto aos Secretários dos Estados, ficava melhor di _
pôr-se na ConStituição Estadual.
O Constituinte de 1946 avançando
sôbre o preceito de Esta tuto de 1934,
alargou as exceções ai previstas, em
relação ao principio da independência
dos poderes. rigidamente definido no
art. 36 da Constituição vigente, cuja
observância salvaguardou pela arma
da intervenção federal (art. 7°, VII
alí nea b).
São poderes da União - declara o
art. 36 - O Legislativo, o Executivo
e o Jud iciário independentes e harmônicos entre si.
§ l' O cidadão investido na
função de um dêles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. O a rt. 51
é uma dessas exceções ao lado das
constantes dos arts. 49 e 96, 1.
4. O Distrito Federa l, entidade federativa com autonomia limitada pela
Constituição atual, foi equiparado p a ra
alguns efeitos a Estado.

O Distrito Federal é um quasl
Estado, pelas faculd ades e poderes
que lhe reserva a Constituição Igualla-se, perfeitamente a um Estado
quanto à representação na Câmara e
no Senado (art. 56 e 60) à atribui ção (art. 30) e a organização dos sistemas de ensino (art. 171). O Congresso
Nacional,
conforme opinião
que sustentamos em outra oportunidade e que vemos apoiada em notável
trabalho do insigne jurista Dr. Levy
C arneiro, publicado no Jornal do Comércio, ficou, ex-ui do art. 25 dn
Constituição, permanentemente investido de poderes de A sembléia Constituinte do Distrito Federal.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal (Lei n. 217, de 15 de janeiro
de 1948) dispõe, no seu art. 2° que
«Compete ao Distrito Federa l exercer
em geral todo e qualquer poder e direito - que lhe não seja negado, explícita ou implicitamente, por cláusula expressa da Constituição ou de
lei Federal . d!:sse diploma, objetivando alargar e avivar a configu ração
autonômica do Govêrno da C apital d a
U nião, modelou-se dentro da estrutura
de poderes executivo e legislativo, com
competência correspondente aos pa radigmas da Constituição Federal e E stadual.
O a rt. 26 prescreve - «O Prefeito
será a uxiliado por um S ec retário e
por ta ntos Secretários G erais quantos
forem as Secreta rias criadas por lei.
§ 1° - O Prefeito nomea rá o seu
Secretário e os Secretários Gerais
dentre brasileiros natos. ma iores de
25 anos, alistados eleitores, domiciliados no Distrito Federal, sendo demissiveis ad nutum.
§ 2° Os Secretários serão responsáveis pelos atos que subscreverem ou pratica rem, ainda que por
ordem do Prefeito. "E:.sse dispositivo
cor responde ao dos arts. 90, 91 e 93
§ 1° da Constituição Federal e se
moldam em preceitos idênticos aos
das constituições locais» .
A Lei n. 217, definiu os crimes de
responsabilidade do Prefeito e dos
S ecretários Gerais, regulando os respectivos processos e julgamentos, criando órgão de instrução a Junta
Especia l de Investigação, e atri-
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(arts. 29, 30 e 31).
6. O
Congresso Nacional. exercitando tão ampla e profundamente
sua competência de Poder constituinte
do Distrito Federal desenvolveu
e aplicou principios e regras constitucionais no sentido de ampliar a autonomia local e, certamente, ai, estão
equi,paradas as atribuições e responsabilidades dos Secretários Gerais da
Prefeitura do Distrito Federal aos
Secretários dos Estados.
A questão a resolver reside em saber-se até que ponto os efeitos dessa
equiparação podem projetar-se no campo restrito do art. 51 da Lei Magna.
7. Como já referimos, o autor da
emenda de que se originou o art. 51
do Estatuto Fundamental, entendia
que êsse artigo no que concerne aos
Secretários dos Estados, deveria ser
assunto do âmbito das Constituições
locais. A Constituição inclinou-se porém, pela solução concretizada no
mesmo dispositivo e isto, naturalmente porque a matéria envolve uma
restrição ao cânone básico da separação de poderes (art. 36, combinado
com art. 7·. VII, alinea eb», na Constituição) .
«Na interpretação das regras gerais
da Constituição ensina Pontes de
Miranda, - deve-se procurar, de antemão, qual o interêsse que o texto
tem por fim proteger. E' o ponto
mais rijo, mais sólido o conceito centraI em que se há de apoiar a investigação exegética. Só adotará critério
de
interpretação
restritiva,
quando haja na própria reg ra ou tro
ioterêsse que passe à frente:. . (Comentários à Constituição de
1946,
Vol. I. pág. 173).
Ora o preceito fundamental e imponente, que está em jogo, é o do
art. 36, que estabelece incompatibilidade absoluta entre o exercício das
funções legislativas, executivas e ju-

diciárias, salvo as exceções previst83
no Código Supremo (§ 1· do artigo
36). Entre essas exceções está a do
art. 51 cujo entendimento não pode
deixar de ser limitado aos casos que
expressamente menciona.
As faculdades de poder constituinte
reservadas ao Congresso Nacional,
para organização administrativa do
Distrito Federal, (art. 25 da Constitulção) não autorizariam estender o
Secretáriosalcance do art. 51 aos
Gerais da Prefeitura, porque, senão
estaria a lei dispondo, apenas sõbre
essa organização.
Isto importaria em
regular-se na Lei Orgânica do Distrrto Federal matéria de prerrogativas
e de compa tibilidades
dos membros
do Poder Legislativo da União.
8. Em face dessas considerações, é
de concluir-se que o art. 51 da Constituição
compreende
exclusivamente,
os casos que especifica, como exceções
inampliáveis de um princípio máximo
do regime o consubstanciado no
art. 36, § 1·. Não se pode ex tendêlo aos membros do Congresso Nacional
que aceitarem a investidura de Secretário Geral da Prefeitura do Distrito
Federal.
9. Ante o exposto, a Comissão de
Constituição e Justiça responde, na
forma do item 8, a consulta formulada da Indicação n. 2 de 1952.
Sala Ruy Barbosa, em 11 de dezembro de 1952. - Aloysio de Carvalho, Presidente em exercício. - Attilio Vivacqua , Relator. Anísio Jobim. Olavo Oliveira, ademais a
admissão de tese de que o congressista pode ser secretllrio da Prefeitura viola o preceito básico da independência dos poderes. O Prefeito é
um preposto, um delegado do Presidente da República. - Clodomir Cardoso. - Gomes de Oliveira, vencido.
Joaquim Pires, de acõrdo com o
voto do Senador Olavo Oliveira. Camilo Mércio.
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ANEXO 34

ATOS DA DIREÇÃO DO SENADO
a) -

ATOS DA PRESIDÊNCIA

LEIS PROMULGADAS DURANTE A SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DE 1952
I -

PELO

Lei -

PRESIDENTE

Data -

DO

SEN ADO

Ementa

NO 1.583 25-3-52 Abre ao
Poder Jud iciáriO Tribunal Federal
de Recursos - o crédito especial de
Cr$ 44.74050. destinado ao pagamento das d espesas de substituição de Minhtros. em razão de convocação ou
impedimento.
N° 1.589 - 8-4-52 Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito e pecial
de Cr$ 40.716.40. pa ra atender ao pagamento de despesas com a Justiça do
Trabalho.
N ° 1.591-A 16-4-52 - Autoriza
o P oder Executivo a abrir. ao M inistério do Traba lho. Indústria e Comércio
o crédito especial de Cr$ 1.600.000.00
p ara despesas deco rrentes de substituições.
N ° 1.592 - 23-4-52 - Concede pensão especia l de Cr$ 1. 100.00 mensa is
a D . Avelina de Almeida Campos. exagente posta l de Plana ltina .
N9 1.593 - 23-4-52 - Assegura
pensão especial às viúvas dos ex-Presidentes d a República.
N ° 1.599 - 9-5-52 R es tabelece
a Delegacia do Traba lho do Estado
de São P aulo e dá outras providências.
N ° 1.602 13-5-52 Denomin a
«Aeroporto Pinto Ma rtins» o aeropárto
do Cocorot'! em Fortaleza .

N° 1.606 - 16-5-52 - D eclara de
utilid ade pública a Associação dos Servidores Públicos de Serg ipe. em Aracajú.
NO 1.609 - 22-5-52 - E stende os
dispositivos da Lei nO 1.195. de 9 de
setembro d 1950. aos reform ados por
incapacidade fí sica. anteriormente à viç:ência da ci tad a Lei .
NO 1.612 - 28-5-52 - Autoriza o
Poder Executivo a ab rir o créd ito especial de Cr$ 356.649.00 para pagamento a S erviços H ollerith S. A. . em
decorrência do D ecreto Legisb tivo nO 2.
de 5 de fevereiro de 1948.
N ° 1.615 - 30-5-52 - Concede isenção de impostos e taxas. ex eto a de
Previdênci a Social. a dois volumes contendo paramentos sacerdotais. adquiridos na França. e destin ados à Imperi al
Irmandade de N. S. da Glória do
Outeiro. desta Capita l.
N ° 1.618-A - 6-6-52 - Considera
monumentos nacionais 051 edificios e
logradouros remanescentes
das duas
antig as vil as coloniais qu e. respectivamente. fora m origem das atuais cidades
de São Vicente. no Estado de São P aulo. e Párto Ca lvo. no Estado de Alagoas.
NO 1.618-B 6-6-52 Concede
isenção de tributos a materiais e imagens importados para templos religiosos.
PDL - 24-52 - Aprova o acárd ·)
firmado em 278 -51 , entre o Govêrno

dos Estados Unidos do Brasil e a Repartição Sanitária Panamericana, para
funcionamento do Escritório Regi 'mal
da Repartição no Rio de Janeiro 15-12-52.
PDL - 43-52 - Aprova a Com'cnção relativa ao reconhecimento internacional dos direitos sbre aeronaves,
firmado em Genebra, a 19-6--18 .20-8-52.
PDL - 68-52 - Reforma a decisão
do Tribunal de Contas que recuso\:
registro ao contrato celebrado ~ntrc o
Departamento dos Correios e T dégr::l
fos e Wolney Frederico Dantas Hupsel
- 2-10-52.
PDL - 70-52 - Reforma a decisão
do Tribunal de Contas e autoriza o
registro do contrato celebrado entre o
Govêrno Federal e o Govêrno do Estado de Minas Gerais - 25-9-52.
PDL - 74-52 - Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o contrato
celebrado entre o Govêrno do T~rri
tório Federal do Guaporé e José Antêaio Eirado - 29-9-52.
PDL - 75-52 - Aprova o ato do
Tribu:lal de Contas denegatório dz re 1
gistro ao contrato celebrado entre a
Diretoria de Obras e Fortificações do
Exército I: a firma C avalcanti J unqueira S. A. - 29-9-52.
PDL - 80-52 - Determina o registro, pelo Tribunal de Contas, do
contrato celebrado entre o Ministérb
da Educação e Saúde e o Govêrno do
Estado da Bahia, para intensificação
da assistência psiquiátrica naquele Estado - 2-10-52.
PDL - 8-52 - Man'ém a decisão
do Tribunal de Contas denegatóflil de
registro do têrmo de contrato de cooperação -celebrado entre a União e Antônio Brandão Cavalcanti e sua mulher
Hilda Cordeiro Brandão - 2-10-52.
PDL - 85-52 - Mantém a deci~50
do Tribunal de Contas que ordenou o
registro, sob reserva, do adiantamento
da importância de Cr$ 310.958,00 ao
auxiliar-administrativo Maria de Lonrdes Bessa, para ocorrer ao pagamento
do serviço de limpesa do edificio-s~de
do Ministério da Educação do Estcr-

266nato e Internato do Colég io Pedro lI,
da Biblioteca Nacional e do Serviço
10-10-52.
Nacional do Teatro
LEI -

DATA

EMENTA

N.O 1.6J8-C 6-6-52 Releva
a prescrição em que incorreu o dire ito
dos antigos escreventes do Ministério
da Guerra, a fim de que possam pleitear os beneficios a que se julgarem
com direito.
N.O 1.635 - 4-7-52 - Dá destinação aos saldos apurados do auxilio
concedido à Rêde Ferroviária do Nordeste pela Lei número I. 180, de 17
de agôsto de 1950.
N.o 1.658-A - 5-8-52 - Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Poder
Jud iciário Tribunal Regional do
Trabalho da I.a Região o -crédito espepecial de Cr$ 605.734,40, para pagamento de despesa relativa ao exercício de 1951.
N.o 1.658-B - 518-52 - Abre ao
Poder Judiciário - Justiça do Trabalho
- o crédito especial de Cr$ 325. DOO,OO,
para pagamento de despesas efet1ladas
pelo Tribunal Reg ional do Trabalho da
2. a Região.
N.o 1.663 - 27-8-52 - Autoriza a
abertura ao Poder judiciário - Superior Tribunal Militar - do crédito especial de Cr$ 792.000,00, para atender
às despesas com o pagamento de gratificações adicionais aos Ministros daquele Tribunal.
N .o 1.664 - 27-8-52 - Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Poder
judiciá rio - Tribunal Federal de Recursos o crédito especial de Cr$
3.150,00 para reforço de pagamento
de salário família .
N .o 1.668 - 2-9-52 - Concede auxílio de Cr$ 150.000,00 à Associação
Médica de Goiás para realização do
lU Congresso Médico do Brasil CentraI e V do Triângulo Mineiro.
N.o 1.671 - j L-9-52 - Autoriza o
Poder Executivo a emitir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas Departamento dos Correios e Telégrafos selo comemorativo do 150.°

-267 aniversá rio de nasci mento do Dr . Jo é
M arti ns da Cruz Jobim.

de venci mentos, salá rios e salário família, relativos a 1951 .

1.674 19-9-52 Au toriza
a abrir, pelo M inistério da V iação e
Obras Públicas, o crédito especial de
Cr$ 2.270.000,00 destinado ao D epartam ento Nacional de E trad as de Ferro
(Estrada de Ferro de Goiás).

N. 1.683 - 1-10-52 - Au toriza O
Poder Executivo a abrir pelo Min l st~
rio da V iação e O bras Pú blicas crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00 para regularizar as despesas de pessoal na
Estrada de F erro de Goiás.

I . 675 - 25 - 9- 52 - E stend e as
vantagens da Lei n.o 264, de 25 de
fevereiro de 194 , aos funcio nários da
Secretaria do Superior Tribunal M ilitar.

N. 1. 684 1- 10-52 Autoriz,l
o P oder E xecutivo a abrir pelo M inistério da Educação e Saúde o crédito
e pecial de C r 156 .900,00 para atender as despe as feita com a observação do ecli p e solar no dia 20 d
maio de 1947.

•0

N .. 1. 676 - 26- 9-52 - Fa ulta é\
contribuição para diversos Institutos d::
Previdência e dá outras provid rncias
26- 9-52 Au toriza
N .O 1.677 o Poder Executivo a abrir ao Poder
Judiciário, o crédito especial de Cr$
6.575,20 a fim de ocorrer as despesa
com
pa ga mento de diferença de
ven imentos ao uplente de Pr ident e
da Junta de ConCiliação e Julgamento
de Vitória.
1.678 - 26- 9- 52 - Isenta do
pagamento do impo tos de importação
e taxas ad uaneiras maquiná rias usadas,
destinadas ao fab rico de sabão, gordura e produtos similares.
.0

N.o 1.:579 - I-l O- 52 - Autoriza o
Pode r Executivo a abrir pelo Minist ' rio d Ju stiça e N egócios In teriores,
o crédito especial de Cr$ 4 0.000,00
para pagamento de pensão especial aos
etcra nos da Revolução Acreana.
N , 1. 680 1- 10-52 Autoriza
o Poder Executivo a construi r c pavImentar o trecho Itumbira-Monte Al~
gre de Minas, da BR-l1, do Plano
R odoviário N acional e a Ligação Mor.te Al eg re-Uberlãndia.
N . 1.681 - I-l O-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abri r ao Poder Judi ciário o crédito especial de Cr$ ..
li .100,00 para atender ao pagamento
de despesas na Justiça do Tra balho,
I.a Região.
N. 1.682 - 1-10-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Tribunal
de Contas o crédito especial de Cr$
17. 854,60 para ocorrer ao pagamento
d e vencimentos, acrésci mos e diferenç<i

N . 1.684-A 1-10-52 - A'tera
a redação do item XIIl do art. 43 do
Plano dos Un iformes para uso do oficiais e praças da A eroná uti ca.
N. 1.697 lO-l O-52 - Autorizd
o Poder Ex cut ivo a abrir o crédito
especial de C r$ 16.200,00, para atenuo!r
ao pagamento de diferença de aluguéis,
relativos a 1950 das salas em que fun·
ciona a 2." Junta d ConCiliação e
Julgamento de Niterói.
N. 1.69 - 10- 10- 52 - AbrI:! ao
Poder Judiciário - 'T ribunal Federa,
d e Recursos - o crédito suplementar
de Cr$ 2.1974924,50 para atender às
despesas decorrentes da Lei n.O 1.441,
de 24 de setembro de 1951 .
N . 1. 699 lO-lO-52 - Autoriza
o Poder Executivo a abrir pelo Ministério da Viação e Obras Públicas (D2partamento de E stradas de Ferro Estrada de F erro de Goiás ), o crédito
especial de Cr$ 2.897.727,00 pa ra pa gamento de dividas contraídas pela
Estrada de F erro de Goiás.
N. 1. 704 15-1 0-52 - Concede
uma subvenção extraordinária de Cr$
100.000,00 (cem mil cruzeiros) , ao
Museu Santos Dumont, em Minas Gerais.
N. 1. 705 - ~2 -10-52 - Autoriza
a abrir pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ 1.492.174391,20
para despesas de exercícios encerrados
e suprimentos de fundos até Cr$ ..
2.492.174.391.20, à conta do saldo
apurado no exercício de 1951.

•

N. 1. 706 22-10-52 Auto riza
o Poder Executivo a imprimir as obras
do naturalista patrício Alexandre Rodrigues Ferreira.

N. 1.710-A -

24-10-52 Abre,
ao Poder judiciário ~ Justiça do Trabalho o crédito suplementar de Cr$
7.207.310,00 em refõrço de dot açõe~
para o exercício de 1952.
4-12-52 Conc~de
auxílio ao Capítulo Brasileiro do Colégio Internacional de Cirurgiões, em
São Paulo, e da outras providências.

N. 1. 752 -

N. 1.753 - 4-12-52 - Autoriz~ o
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, o crédito
espec:ial de Cr$ 13.127.430,40, para
pagamento à Universidade do Brasil,
dos saldos verificados no Orçamento
relativos aos exeraClOS de 1946 a
1949.
N. 1.754 4-12-52 Autoriza
o Poder Executivo a abrir, ao Poder
Judiciário Justiça do Trabalho -os crédHos especiais na importância de
Cr$ 986.298,30, para atender às despesas correspondentes a dotações dos
Orçamentos de 1950 a 1951.
N. 1.756 - 5-12-52 - Estende ao
pessoal da Marinha Mercante Nacional,
no que couber, os direitos e vantagens
da Lei n.O 238, de 8 de junho de 1948.
N. 1.757-A - 10-12-52 fica o salário- familia .

Modi-

Após o encerramento da !·C::.;,!O
legislativa foram promulgadas pelo
Presidente do Senado mais as ~e
guintcs leis:
N." 1.762-A 16- 12-52 - l\uloriza a designação de Assistentes Juridic:Js
do Ministério da Justiça e NegócIOS
Interiores pa ra servirem junto ao Ministério Público Federal.
N.o 1.772-A - 18- 12-52 - Autori:l
o Poder Executivo a abrir ao P0Jrr
Judiciário Superior Tribunal Militar o crédito suplementar de Cr$
24.700,00 em refõrço de dotaçõe3 co
Orçamento de 1952; e o espe:ial de
Cr$ :iI7.448,00, para pagamen'o de
despesas relativas aos exerclclos de
1949, 1950 e 1951.

268N.· 1.778-A - 19-12-52 - Concede
o auxílio de Cr$ 300.000.00 J Federação Nacional dos Odontologistas,
para ocorrer às despesas COlO o I." Congresso Odontológico realizado, CID iulho de 1952, na cidace de Salvador, E stado d il Bahia.
N.O 1.778 B - 20- 12-52 - Aumen ta parJ Cr$ 1.000. OJO,OO o valor Cd
~ubve nção ..:oncedida pela Lei :1." 720,
el e 28 de maio de 1949. ao Ins .. lUl.J
j-btóric e Geográfico Brasileiro.
N.' 1.778-C - 2C-12-52 _. ÀJ:Orl: ...
o Podrr Ex ecutivo " "brlr ÜO Poàer
Judiciório - Jus tiç? do Tra ba lho - o~
crêditos suplementar de Cr$ 117. 320.uu
em refõrço d a Got<: ção do Anexu nu
!:lero 26. do Orçm,lfnto de 195~; c o
especial de Cr$ 429. 427,3J para O P'\gamenlo de de~ r~ u~ correspo'lden r:; d J
e::ercicio de 1951.
N." 1.780 7.3-12-52 !(.'.JJL! .",
';~ pruventos dos inalivos do lJ'!)Jti rt.lnrnto dos Correi >s c Telégriltos .
N.o 1.783-A - 26-12-52 - Autoriza
o Poder Executivo ti ~b r i r concorrenci,
pública parél os estudos e projetus de
concessão da construção e expluracii:J
de um túnt'l submarino entre , 1S .:.r1.ld ~s
do Rio de Ja lleiro e Niterói.
N." 1.785-A _. 29- 12-52 - AulOflZd
o Poder Executivo a abrir. pelo Miúlstério da Educação e Saúde. o CI édito
especial de Cr$ 2.000.000.00. C0nl')
auxilio à Associ ação Museu de Art~ de
São Paulo. Estado de São Paulo.

N.· 1.785-B -

29-12-52 - Collcede
i:I
pensâo especial de Cr$ 2. GOO.W
mensais a Joaquim Tavélres Viana. exprofes~or da Escold ele Marinh a MC',.
cante de Belém do P ará.
N.· 1.785-C - 29-12-52 - Abre ao
Poder Judi ciário Justiça ElellOral.
Tribunal Region;]l do Paraná. o cJ't!ditv
suplementar de Cr$ 49.960,00 em refórço de dotaç50 do Anexo n.· 26 cio Orçamento de 1952 ( Lei n. " 1 . 487, de 6
de dezembro de 1951).
N.O 1.785-0 - 29-12-52 Dispõe
sôbre a rescisão do contrato de arrendamento da Rêde Mineira de Viação,
celebrado entre a União e o Estado de
Minas Gerais.

1. 7 5-E - 29-12-52 - ív1 0di ftca
dis posi tivo~ do Dt.<"teto-Id !l.' L 011-.
de 13 de jnnei ro de 1942. a lterad o pelo
Decreto-lei n.· 5.939. de li de uo vemb ro de 1943.
.0

N.o 1 .785-F - 29- 12-52 - Autoriza
o Poder E xecutivo a ma nd a r prucede r.
110 Ceará. aos estudos. projetos ~ cons
trução de barragens submersas nos r1u~
S Igado e Jag ua ribe. e dá outras p rovid - ncias.
N.o 1. 785-G - 29- 12-52 - D cnoffi_na c Franci co de Assis» o le·oporto
de Juiz de F o ra.

I. Ol -A - 3-1 -53
M odi fica
(, art. IOdo Códiqo de Org al1lz,lc;Jo
Ju diciá ria do Distrito Federal.
.0

." 1. 80 1-8 3- 1-53 bre <:!o
PoJer Jud i iário Supremo Tf[b ll tl~ÀI
Pederal -'-- o crédito suplementar de CI $
1 .200.000.00 em rcfõrço d r! [.1CÕCS
do Anexo 26. d o Orçamento de 1952 .
I . 09 - 8-1-53 - A bre )0 P oder Judiciário Justiça Eleitoral do
Ceará o crédito especial d
C r$
104 .225.8 '. para ocorre r a o oag .:mt:nto de proventos de disponibilidac!e :1
lona de Miranda.
.9

N.o 1 .810 8-1-53 Concede o
auxilio d e Cr$ 500.000.00 à 2" Festa
'" Congresso N aciona l do Trigo. n" Lidade de Júlio de C astilhos. no Estad
d e· Rio Grande do SulN .o 1. 8 11 - 8-1-53 - Abre .!) Pod er judiciá ri o - Justiça d o Tra b<llho.
Tribuna l Regional d o Trabalho j a Q :.:arta Regi ão - o crédito suplemen~a . de
Cri '1.200.00. em refõrço do .'\uexo
n." 26. d o Orçamenao para 1952 (Lei
n.O 1 . 487. de 6- 12-51).
11
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PELO VI CE-PRESIDENTE ro SE
NO EXE RCÍCIO DA PRESIDÊ
IA

Núm ero -

Data -

ADO

Ementa

N ° 1.5 1 - 21 -3-52 - Autoriza o
P oder Exe cu ti vo a abri r ao Poder Judiciário J ust:ça Elei tora l o crédito especia l de C r$ 45 .900.00 a fim
de a tend er n O paga mento de gra tifica ção de repre entação devida aos juízes
do Tribunal Regiona l Eleitora l de M ato
Gros o. rel a tiva mente ao exe rcício de
194 7 .

269N ° 1. 657-A 1- -52 Autoriza
o Poder Executivo a a brir o crédito
e pecial d e Cr$ 10.000.000.00 pa ra
socorrer à popu lação do Mu nicí pio de
Santos D umont, ítima de tromba dágua .

N" I . 7 10 -B -

27- 1 -52 - Auto riza
o P oder E xecutivo a <lbrir ao Poder
Judiciário Tribunal de lu tiça do
Distrito F edera l o crédito sup lementar de Cr$ 1. 615 . 950,CO em reforço da V erba I - Pes oal, Tribuna l
de Justiça, do Anexo 26 do Orçamento
i(ente .
N° 1. 7 16 - 29- 10-52
Di põe sôbre a concessão dos favores previstos
no Decreto nO 12.944, de 30 de março
de 19 I 8 e no Decreto nO 4.246. de
6 de ja neiro de 19 I. fi C ompanhia de
Us ina~ Metalúrgica .
1.717 30- 10-52 Abre ao
Congresso ac:onal _. Câmara dcs D epu tados o crédito especial de Cr$
220.00000, par<l atende r às d espesas
desta Casa do Congresso na 35' Confel ência Internacional do Trabalho, em
Gf nebra . Suiça.
.0

N° I. 720-A 3- 11-52 Disoõe
•
sõbre a contagem de tempo de serviço
prestado à U ni - o pelos s rvidores do
Conselho Técnico de Economia e Fin:mças do Min:s ér:o d a Fazenda.
N ° I . 720-B 3-11-52 - Modifica
o a rt. 609 do Cód igo de Processo PenaI.

N" 1. 720-C -

3- 11 -52 - Revi gor3
o prazo a que se refere o a rt. 4", d
Lei nO 1. 239-A. de 20 d e novembro
de 1950 .
N ° 1. 722 - 6- 11 -52 - Autoriza o
Pode r Executivo a abrir a o Poder Judiciá rio - T ribu na l de Justiça do Distrito Federal o crédito especia l de
Cr$ 439.440,00 para ocor rer ao pa gamento d e gratificação adicional a deembargadores em disponibilidade do
extinto Tribuna l de Apelação do T erri tório do Ac:re.
N ° 1.730 lI - lI -51 Autoriza
o Poder Executivo a a brir a o Poder
Judiciá rio Tri buna l F edera l d e Recursos - o crédito suplementar de Cr$
100. O 0 .000,00 pa ra pagamento de sentenças judiciá rias .

-
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N.O 1.734 14-11-52 Abre ao
Congresso Nacional. Senado Federal e
Câmara dos Deputados. os créditos especiais de Cr$ 560.000.00. para cada
uma destas Casas do Poder Legislativo a fim de atender às despesas das
respectivas Delegações à Conferência
da União Interparlamentar que se reuniu em Berna. Suíça.
N° 1.734-A - 17-11-52 - Modifica
os a rts. 142. 153 e 188 do D ecre tolei nO 8.527. de 31 de dezembro de
1945 Cód. de Organização Judi ciária do Distrito Fcderal e autoriza o
Poder Executivo a abri r pelo Ministério da Justiça o crédito especia l de Cr$
166.600.00 .
N° 1.734-B - 17- 11 -52 - Abre ao
Congresso Nacion a l. Senado Federal e
Câmara dos Deputados. os créditos especiais de Cr$ 460.00.00 - para cada
uma dessas C asas do Poder Legislativo. a fim de atende r às despesas das
respectiva~ Delegações que foram a
Londres. em julho de 1952. a convite
do Parlamento da Grã-Bretanha.

N ° 1.624 13-6-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder Judi ciário Tribuna l de Justiça do Distrito Federal o crédito especial de
Cr$ 256.751.50 para paüamento de vencimentos a(ra,.aào~ a Paulo Vasconcl'105 CJ Imon.
N" 1.625 --- !." -6-52 - Autoriza a
d(.:,çi'io de imóveis à P Ll róquia de N. S.
da Soledade. em Rl'cik Estado de Pernamb:lco.
I i -L-52 Estende a
(C.d03 os chefes I' ~('r\ idorl's dos Postos ele Atr3çJo e F,Kificação dos In dias. quando rm rxpedição pl'las rt'giôes habitada~ pelos indios nâo aldeados os b~rlcflcies do Decreto-lt'i númuo 5.80 I. de 8 de dezembro de 1943.
que cons idera de interêsse militar d
l·.x[ledtç'io Roncador-X ingú.
0;0 1.626 -

N " l.t.'2g - 24-(,-:'2 - Autoriza o
Poder E>.e clltivo ;t "hrir ao Poder Ju dicl jrio -- Tribunal Federal de Recursos _. o m:dit ú C'special de Cr$
717.901.20. para pagamento de despesas rE'lmi\'as ao exercício de 1951.

N° 1.741 22-11-52 Assegura
ao ocupante de cargo de caráter permanente e de provImento em comissão.
o direito de continuar a perceber o
v~ncime nto do mesmo cargo.

1.630 24-6-52 Abre ao
Poder Jud.ciário Tribunal Regional
Eleitoral do ;3:.1U0 do Paraná o
crédito espclwl OI' Cr$ 54. 050.CO para
o pagamen t-:> de (.oc·spesas de pessoal.

N ' 1 .742 - 22-11-52 - Estende os
f;)Vores concedidos pelo art. lI. item 20.
do Decreto-lei nO 300. de 24 de fevereiro de 1938. à importação de material
que especifica.

N.· 1.633 1-7-52 Autoriza o
Poder Executivo a abrir. ao Poder Judiciário - Justiça do Trabalho - dois
créditos especiais. um de Cr$ 12. -169.00.
... outro de Cr$ 29.908.00. para atender. respectivamente. ao pagamento de
despesas relativas aos exercícios de
1947. 1948 e 1949.

li! __ o PELO

1•

SECRETÁ RIO NO EXERcíCIO
DA PRESIDÊNCIA

Número -

Data -

Ementa

N° 1.622-A - 9-6-52 - Autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário Tribunal do Distrito Federal o crédito especial de Cr$
~69. 041.00 pa ra pagamento de diferença de vencimentos ao Ministro Antônio Pereira Braga.
N " I. 622-B 9-6-52 Concede
isenção de impôsto de importação e
tdXii:; aàuaneiras para material importauo pela Santa Casa de Misericórdia
de Maceió. Estado ue A:agoas.

~.

N° 1.636 - 11 -7-52 - Estende aos
servidores das estradas de brro d <l
U nião. sob regime de autarquia. os di re:tcs c \'antagens previstcs na Lei nú 011'1'0 1.163. de 22 de julho de 1950.
(;ue dispôe sõbre a Estrada de Ferro
Central do Erê'sll.
N " I .6'1C -- 14-7-52 - Concede isenção de impósto de consumo de direitos
dt! importaçiio ~ taxas aduaneiras. exc1usive a UE' previdência social, para
n:aquinárias e ma terial técnico importados por Serviços Aerofotogramétricos Cruze! ro do Sul, S. A.

NO 1. 6,11 -

1·1-7-52 -

Autoriza o
Poder Executivo a abrir. pelo Ministério da Fazend a, o crédito especi al de
Cr 79.657.946,00 para completar o
pagamento devido aos muni cipios pela
ota do impôsto de renda .
N " 1.642 - 14-7-52 - Autoriza o
Pode r Executivo a a brir, pelo M inistériv da Agricu ltu ra. o crédito especia l de
Cr$ 2.000.000,00, pa ra ac: uisição e
in tal ação do equipamento para o Matildouro do Núcleo Agro-Industrial São
Francisco .
N° 1. 651 - 22-7-52 - Fixa o prazo
pa ra a con lusão da con trução e pa-

271v imentação do trecho Salvador-Feira d a
Estrada de Sa lvador- Porto N aciona l
(BR-28) .

NO 1.652 -

22-7-52 -

Considera
ferroviári os, pa ra o efeitos das leis do
Traba lho e Previdê ncia Social. os empregados dos carros resta urontes das
e tradas de ferro
dá outras providências .
N ° 1. 653 - 22-7-52 - Autoriza o
P oder Executivo a ab rir ao Poder Judiciário Superio r Tribun nl Milita r
-- o crédito especial de Cr$ 767.650,00
para pagamento de de pesas re la tivas
ao exerci(io de 1951.

,

ANEXO 35

DECRETOS LEGISLATIVOS PROMULGADOS
I)

PELO PRESIDENTE DO SENADO:

N,o 20-52 - Aprova o Convênio de
Cooperação Econômica. o Proto.:clo
Adicional ao Tratado de Comércl':> e
Navegação. de 1-3-43. o Convênio ~ó
bre Transportes aéreos e o Convi!nio
de Trânsito de P assageiros e Tul'i5nlo.
firmados na cidade do Rio de lrJn~lr:J
a 4-7-47. entre o Brasil e o Chile,
N,o 21-52 - Mantém a decisão do
Tribunal de Contas. de 22-12-50. qu~
recusou registro ao têrmo de ':O[ltrato
celebrado entre o Departamento Nacional de Portos. Rios e Canais e a firma
N, S, Lino & Cia, Ltda,. para a execução dos serviços de reparaç:!io da
«Cábrea Vitor». de propriedade daquele Departamento,
N,o 22-52 - Autoriza o Tribunal de
Contas a registrar o têrmo de :ontrato
celebrado entre a Divisão de Caçn ~
Pesca do Ministério da Agricultun e
Cicero Bahia Dantas. a 29-11-50. para
locação de imóvel dêste. situado j Rua
Lélia Piedade n,O 50. em Salvador.
Bahia. para instalação de ambulatório
médico para pescadores e de c~;cola
pa ra filhos de pescadores,
N,o 23-52 - Mantém a de cisã'J ::I.:>
Tribunal de Contas. de 13-2-51. que
recusou registro ao contrato de CO()p~
ração celebrado a 11-12-50. entre ;.t Di visão de Águas do Ministério da Agricultura e Gerson Pires de Araújo :.: sua
mulher. Adalgisa Luisa de Menes~1 . regulando o pagamento da aquisição e
instalação de uma roda dágua em terras
dos mesmos. às margens do rio São
Francisco. no município de Jatinã. no
Estado de Pernambuco,

N,O 24-52 - Mantém a decisão por
que o Tribunal de Contas. em sessãe
de 8-8-50. recusou registro ao têrmo de
contrato celebrado a 7-12-49. ~ntr.:! "Diretoria de Obras e Fortificações do
Exército e a firma Cavalcanti JUllCjUelra Sociedade Anônima. para a construção de um esgôto primário no primci~o
bloco do edificio de apartamentos rara oficiais. sito à Praça General Tibúlcio. no Distrito Federal,
N," 25-52 - Mantém a decisão per
que o Tribunal de Contas. em ~essã:>
realizada a 12-12-50. negou regis(ro ao
têrmo de contrato celebrado a I do
mesmo mês e ano. entre o Mimstéri)
da Educação e Saúde e a firma Emprêsa Brasileira de Construções Sod~
dade Anônima. para a execução cie
obras no Hospital O svaldo Cru~. no
Distrito Federal,
N,o 26-52 - Mantém a deci3ão do
Tribunal de Contas que recusou rcgistro ao contrato celebrado entre o Ser·
viço de Proteção aos lndios e a firlll:l
Irmãos Iochpe S, A, Indústria e Exportação. para venda de pinh~itu; e
cedros e arrendamento de uma sei , a ria.
na área do Pôsto Indigena de LiÇ1ciro.
no Município de Getúlio Vargas. no Estado do Rio Grande do Sul.
N.o 27-52 - Mantém a decisã'J pOl
que o Tribunal de Contas, em sc~são
realizada a 23-11-48. recusou registro
ao têrmo de contrato celebrado a 26
de abril de 1948. entre o Servlc;o d~
Proteção aos lndios. do Mini st~Tlo d'l
Agricultura e a firma Hermimo Tissiani & Cia. Ltda.. para a venJ"l de
pinheiros e cedros existentes na área
do Pôs to Indígena de Nonoai. ,lO Mu-
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Grande do Sul.

Estado

Jo
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N ." 28-52 M a ntém a decisàu por
que o Tribuna l de Contas, em sessão
rea li zada a 30- 12-19, negou registro ao
tê rmo de contra to celebrado a 7 do
me mo mês e a no, entre a D irecori 1 d e
O bras e Fortificações d o Exércit.) c a
firma Construtora Gu a na bar a Ltd a . .
par a execução de obras no prt meiro
bloco do edificio d e a pa rtamen tos para
oficiais, situado à praça Genera l T il'úr cio n.· 83, no D istrito Federal.
N ." 29-52 - Aprova o Tratado de
Paz firm ado entre o Govêrno do Brasii
e o do Japão, na cidade d e S ão Francisco da C a lifórnia, a -9-51.
N.o 30-52 - Mantém a decisão pC"lr
que o T rib un a l d e C o ntas, em se.sãu
rl"alizada a 27- 10-19, recusou :eg ... tn
ao têrmo de acõrd o ce lebrado a ~) de
jan iro de 1949, er,tr o Mini téd J da
Agri cultura e o Estado d e M in _ls Gerais, para a rea lização de tra b:ti:lO,; de
combute à broca d o ca fé nesse • s tüelo.
.• 31-52 - Mantém a decis,j) por
que o Tribunal ce Contas , em ~essa o
realizada a 9-3-51, recusou regl str·.) ü~
têrmo de aju te celebrudo a 14-12-50,
entre o D epartamento dos CorreIO:> ('
T elég ra fos e u firm a Fagund es (; Volpi Ltda. , p ura a construção de um pl~ 
dio d es tinado a erv!r de sede da .:Io':ncia postal
telegráfica d Ita pe tinin\, <I,
Estado d e São P ôulo.
N.· 33-52 - M antém o ato do Trtbun al de C o ntas que re cusou f':J i ~ tro
ao con trato, em 11 - 12-50. entre o Ministério da Agric'lltura e Hild ~b l·ô r.cio
Torres de Souza e sua mulher, Maria
C a valca nti Torres de So usa, regl.:anoo
o paga mento da aq ui sição e ins t la çã.)
de uma rod a d'água, em terras de propriedade dos beneficiários, situada às
ma rge ns do rio São Francisco. 'lO muni cípio de C ab robó, E tad o d e P e rna mbuco.
N .· 31-52 Tantém a deci d::J do
Tribunal de Contas , de 9 de abri: de
195 1. que recusou registro ao ontra to
ceie rado entre o D pa rta mento de Admini stré' ção do 'Jil. lsté rio d a Ag .. Lultura
e a firma J . P esso't Rod rigu es. para a
insta lação d Ba r-Ca fé no edifíc.•()·suie
do mesmo Ministé ri o.

N.O 35-52 M a ntém a d e isão do
T ribunal de Cvntéls qu recusou reJistr ao contrato ce.ebrado, em 11 - 12 se,
entre o M in istério da Agricultura e
João Freire do 1 ascim nto e ~u mulher, M a ria JOSé d.: S á, reguland o o P'Iva mento d a a quisição e insta l3;éío de
uma roda d 'ág ua para a irrig açflo ,lI'
terras de sua pro pri ed ade , situada:; "
margem do Rio São Fra ncisco, munici pio de C abrobó Estado de P rna mbuco, no v a lor de Cr$ 20.000,00 (vin te
mil cruzeiro ) .
N.· 36-52 - Autoriz a o Tribunal de
Contas a registrar o ontra to ce lebrudo,
em 2-12-50, entre o Departa mento Nacional de P ortos, Rios e C anais e é'
Constru tora Rodoviá ria Ltda. par 1 o,
serviços d e a lç3mento no põr :.) elc
M ucuri pe. no Estado do Cea rá .
N.· 48-52 - Mantém a deci 'dO por
que o Tribunal de Contas, em "ess50
realizadu a 20-2-5 1, recusou regiJt·) ôr
contra to fi rmldo. a 10- 12-50, 2nt,. 2 f)
Min isté rio da Agricultura e Fn n<.isc.)
ornes de Andra de e sua mulher, Neri
Bieni de Andrade, em que se re'Julil"a
o pagamento d a aq uisição c ins ta!a c,.d'.:l
d e uma roda d'água em terras de propriedade da segunda parte contr.ltõr:te,
s ituada à ma rgem do rio S ão !' ra ncisco, no Mu ici pio de Cabrobó, Estado
d e Pernambuco.
N .· 49-52 Aprova a C onvenç;'iJ
o
n . 98. relativa à a plicação dos princ i.
pios d o direit'1 de organização c d'1 negociação col tiva, adotada em 1919, na
cidade de Gen cbr:1. por ocasla d.! 32'
sessão d a C onferér. ia Internaciou::d do
Traba lho.
N .· 50-52 - M a ntém a d ecisã.) por
qu o Tribun a l de Contas, em ! I~ssã .')
rea li zada a 16-8--:1 9. negou regis t· J a:..
têrmo d e contra to, celebrado a '> -5-49,
eotr o M inistério d a Aeronáutica c
Ra ul Ba rreto Mudeira, pa ra d ;" 11Jp'!nh ar, na Diretoria do Materia l, d I Ullção de técnic de ir. t3 1ações mec 'inica~ .
elétricas e hid ráulicas.
N.· 51 -52 - Aprova. nos tê ,mos di]
cópia devid a mcnte a utenticada c .\ êste anexa, o texto do Protocolo concluíd o em Brux las a 6- 12-49, c firmad')
pelo Brasi l. na mesma cidad e. a j 7 de
ma rço de 1950 .

-
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N.· 52-52 - Au toriza o Tribunal de
Contas a registra l' o têrmo aditivo asSInado, em 12-12-51. ao contrato cdebrado, em 29-7-49, entre o Cov~rnu
do Brasil e o Groupement O'Exportation de Locomotives S. A. R. L. (GELSA), para o forn ecin:ento de peças sobressalentes de locomotivas.

nistração do Ministério da Educação e
Saúde e a firma Construtora Mantiqueira S. A.

N.o 53-52 - Autoriza o Tribu lal de
Contas a registt a: o contrato cele!.>ra.lo
entre o Ministério da Educação (, ')aúde e a firma Guitierrez. Paula & Munhoz, a 17-11-50, para prossegulment.,)
das obras da Escolil Técnica de ClHitiba, Estado do Paraná.

61/52 - Aprova o térmo de ajuste
celebrado entre o Departamento dos Cor:
reios e Telégrafos, pela sua Diretoria
Regional no Estado de São Paulo e a
sociedade Campos Bruder & Cia. Ltda.,
lavrado em 22 de dezembro de 1950,
para construção de um prédio destinado à Agéncia Postal de Itatiba, naquele Estado.

N.· 54-52 Aprova o têrmn de
contrato celebrario a I de dezembru d"
1950, entre a Dir~toria Regional OCoS
Correios e Telégrafos de Botucatu e a
firma Fagundes & Volpi Ltda. , para
construção de um prédio destin.ldo il
Agência Postal j~ Avaré, no EstJ.j,) d~
São Paulo.
N.· 55-52 - Aprova o têrmo d~ contrato celebrado, em 27 de novembro Je
1950, entre a Diretoria dos Cor-dos e
Telégrafos do E $tdo de São Pll.I·) e
a firma Companh;a Predial de T d!l ~Jat':,
para construção. por empreitada, de um
prédio para agé'1ciJ postal telegriif:r::1
da cidade de Pindalllonhangaba, no Estado de São Pauh.
56/ 52 - Mantém a decisão por que
o Tribunal de Contas, em sessão realizada a 26 de junho de 1951, ordenou
registro, sob reserva, da despesa relatiVa ao pagamento de Cr$ 35.620,00
(trinta e cinco mil seiscentos e vinte
cruzeiros), como "restos a pagar" do
exercicio de 1949. à firma Construtora
Irmãos Pangela Ltda .. pela execução de
reparos no Manicômio Judi ciário.
57-62 - Mantém a decisão por que o
Tribunal de Contas. em sessão realizada
em 15 de dezembro de 1950, denegou
registro ao térmo de contrato celebrado
a 30 de novembro do mesmo ano, entre
o Ministério da Educação e Saúde e a
Emprêsa Brasileira de Construções S.
A, para execução de obras de pequeno
vulto, na Colônia J uliano Moreira.
58/52 - Aprova o contrato celebrado
em 9 de maio de 1952, entre a Divisão
de Obras do Departamento de Admi-

59/ 52 - Aprova o térmo aditivo do
contrato celebrado, em 20 de março de
1950, entre o Ministério da Aeronãutica e Aron Keppermann.

62/ 52 - Aprova, nos têrmos do artigo 66 item VIII, da Constituição Federal, as contas prestadas pelo Sr. Presidente da República, de acôrdo com
o n. XVII do art. 87, do mesmo estatuto, e relativas ao exercicio de 1950.
63/ 52 - Mantém a decisão por que
o Tribunal de Contas, em sessão realizada a 7 de janeiro de 1949, recusou
registro ao térmo de contrato celebrado
a 11 de novembro de 1948 entre o Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais. do Ministério da Viação e Obras
Públicas e a firma Sociedade Construtora de Obras Públicas Ltda., para a
realização de obras no pôrto de Propriá no baixo São Francisco, Estado
de Sergipe.
77/ 52 - Aprova o têrmo de ajuste
celebrado a 6 de dezembro de 1950,
entre o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais e a firma Estaleiros
de Construções Navais Ltda .. para execução de serviços de reparações na draga "Sandmaster", pertencente ao referido Departamento.
78/ 52 - Aprova o térmo de ajuste
celebrado a 31 de agôsto de 1950, entre o Ministério da Aeronáutica e a
Prefeitura Municipal de São Francisco,
Estado de Minas Gerais. para a execução de melhoramentos no aeroporto
dêsse município.
79/ 52 - Aprova o contrato celebrado em 27 de dezembro de 1950, entre
o Ministério da Educação e Saúde e
Lelio Landucci, técnico em ilustração e
artes gráficas.
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80/52 -

Aprova. nos termos da cópia a e te a nexa. o texto do Protocolo
ao Acõrdo Geral sõbre tarifas aduaneiras e comércio. firmado pelo Brasil na
cidade de Torquay. Ingla terra, em 21
de abril de 1951.

81 /52 - Aprova o contrato celebrado
em 30 de novembro de 1951. entre a
Diretoria Geral do D epa rtamento dos
Correios e Telégrafos e a Sociedade
Brasilei ra de Máquinas e Motores limitada. para fornecimento de um grupo
moto-gera dor.

82/52 -

Mantém a decisão do Tribunal de Contas de 11 de dezembro de
1950. que negou registro ao contrato e
ao re pectivo termo aditivo lav rados.
res pectivamente, em 31 de agõsto de
1950 e 6 de nove mbro do mesmo ano.
entre a União Federa l - pe lo Ministério da Aeronáutica e a Companhi a Morais Rego S . A .. para construção do Pavi lh ão do Rancho, da Base
Aérea de S a nta Cruz.

83/52 -

Aprova o termo de renovação de contrato celebrado, em 3 de março de 1952. entre o Govêrno do Brasil
e Orvo Ast para, no Serviço de Fisio-P atologia da Rep rodução e Inse minação Artifici al do Instituto de Zootecnia,
sito no quilõmetro 47 (quarenta e sete)
da r dovia Rio-São Paulo. dese mpenhar
a função de técnico em inseminação
artificial.

84/ 52

Aprova o Acõrdo sõbre
Transportes Aéreos Reg ulares. entre o
Governo dos Estados Unidos do Brasil
e o Govêrno da Repúbli ca do Paraguai.
firmado em Assunção. a 26 de junho
de 195 t. de tinado a asseg ura r comunicaçõ s aé reas regul a res entre os dois
países.

85/ 52 - Registra o cont rato celebrado. em 29 de junho de 1951, entre o

•

Ministério da Fazenda (Casa da Moeda) e Electrobraz C omé rcio e Indústri a
S. A., para conserto no fõrno ma rca
"Brown-Bovery".
86/52 - Aprova o contrato celebrado
entre o Conselho N acional de Economi a
e a Imobiliária Seguradora Reunidas S.
A .. para locação dos 14· e 15· pavimentos do prédio n. 74. da rua Senador
D antas. D istrito Fed ra l.

87/ 52 -

M antém a decisão por que
o Tribunal de Contas. em sessão realizada em 30 de dezembro de J949. denegou registro ao termo de contrato
celebrado em 12 do mesmo mês e a no.
entr a Comissão Especial de Obras 4.
da Diretoria de Obras e Fortificações
do Exército e a Companhia N acional
de Vidros e Molduras (Vidrarte). pa ra
fornecimento e colocação de vidros no
primeiro bloco do Edificio de Apartamentos para Oficiais. ituado à Praça
General Tiburcio 83. Distrito Federal.
8 / 52 - Aprova o contrato celebrndo. em 22 de dezembro de 1950. entre
o D epartamento do Correios e Telégrafos e a firma Importadora Técnica
Rio Mar Limitada. pa ra co nstrução de
linha subterrânea de dutos. com caixa
de visitas. na C apita l do Estado de S.
P aulo.

9/ 52 -

Mantém a decisão por que
o Tribunal de Contas. em sessão realizada a 6 de outubro de 1950. recusou
registro ao têrmo do Convênio celebrado em 21 de junho do mesmo mês e
a no. entre o Govêrno Federal e o Estado de Minas Gerais. pa ra a construção de uma ponte sõbre o rio P a ranaiba. no local denominado Mangueira.
li)

PROM ULGADOS PELO VICE- PRESIDENTE
DO SENADO

Número -

Ementa

40/52 -

Mantém a decisão do Tribunal de Contas denegatória ao registro do termo de cont rato firmado. em
6- IO-50. entre o Ministério do Trabalho.
Indústria e Comércio e a firma ESTIL
Emprêsa de Serviço Técnicos em
Imóveis Ltda .. para execução de trabalhos de pinturas. conserto e repa ros. inclusive extensão d pisos. no primeiro
andar e sobreloja do edificio do Ministério do Traba lho.

41 / 52 -

Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o ontrato celebrado em
4-12-50 entre a D elegação do P atrimônio da União. em Maceió. Estado de
Al agoas, e Anselmo Botelho. engenheiro. para a execução de serviços de levantamento cadastral de terrenos de marinha e seus acrescido. situados na
mesma cidade.

,

-

42/52 -

Aprova o têrmo do Acõrdo
firm ado, em 24-4-50, entre o Ministério
da Agricultura e o Estado do Paraná,
para o fomento da produção vegetal
nesse Estado.

43/52 -

Autoriza o Tribunal de Contas a registrar o têrmo de contrato celebrado entre a União e a firma Hard
Rand [:, Cia., em 9-5-50, relativo à
constituição de aforamento de um terreno de marinha situado em Vitória, Es·
tado do Espírito Santo.

44/52 -

Aprova o têrmo de Acõrdo
cel~brado a 22-5-50. entre o Ministério
';S Educação e Saúde e o Estado de
Santa Catarina, para o desenvolvimento da assistência psiquiátrica nesse Estado.

45/52 -

Mantém a decisão por que
o Tribunal de Contas, em sessão realizada a 13-2-51. negou registro ao têr
mo de contrato celebrado a 10-12-50,
entre o Ministério da Agricultura e José Pires de Araujo e relativo ao pagamento da aquisição c instalação de uma
roda dágua para a irrigação das terras
de uma propriedade do segundo con ..
tratante, situada à margem do rio São
Francisco, no Município de Jatinã, Estado de Pernambuco, no valor de Cr$
20.000,00 (vinte mil cru"-c:os).

46/52 -

Mantém a decisão por que
o Tribunal de Contas em sessão realizada a 29- 12-50. negou registro ao têr·
mo celebrado a 30-11-50 entre o Ministério da Agricultura e a firma G;!stal
[:, Companhia Limitada, para fornecimento por esta de vinte "jeeps" à Divisão de Defesa Sanitária Vegeta l.

47/52 - Autoriza o Tribunal de :::ontas a registrar o contrato celebrado em
7-11-49, entre o Ministério da V iaçdo
e Obras Públicas e a firma Imobiliária
e Distribuidora de Materiais Un i30 Limitada. observado o dispõsto nos élrtigos 352 e 354 do Decreto-lei n.o 5.452,
de I Q de maio de 1943 (ConsoHd:::ção
das Leis do Trabalho).

60/ 52 -

Concede licença ao Sr. João
C afé Filho, Vice-Presidente da República, para ausentar-se do pais, a fim
de representar o Govêrno brasileiro r·a
posse do novo Presidente da Repúbli
ca do Chile, podendo, eventualmrnte.
visitar outros paises americanos.
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64/52 - Aprova o contrato celebrado,
a 2 d~ dezembro de 1950, entre ,) Ministério da Educação e Saúde e o Dr.
Orestes Diniz, para exercer o cargo
de Diretor do Instituto de Leprologi:l.
Mantém a decisão por qu~
o Tribunal de Contas, em sessão realizada a 27 de dezembro de 1951. denegou registro ao têrmo de contrato celebrado a 7 do mesmo mês dê~se :wo,
entre o Departamento Nacional de POt'tos, Rios e Canais e a firma Estaleiros de Construções Navais Ltda ., para
execução dos serviços de readapta,ão
da draga "Bahia", pertencente ao rderido Departamento.

65/ 52 -

66/52 -

Aprova o Convênio celebrado no Rio de Janeiro, a 27 de agôsto de 1951. entre o Govêrno brasileiro
e a Repartição Sanitária Pa n-Arlericana, para a organização e o funcionamento, no Brasil. do Centro Patl·
-Americano de Febre Aftosa.

67/52 -

Aprova o ato do Trinunal
de Contas que denegou registro ao contrato celebrado, em 18 de dezembro de
1949. entre o Departamento dos Co~
reios e Telégrafos e a firma Construtora Richard de Bloch, para construção.
por empreitada, de um prédio destinado
à agência postal e telegráfica de Limeira. Estado de São Pa ulo.

68/ 52 -

Autoriza o Tribunal de Contas a registra r o têrmo de contrato celebrado a 19 de novembro de 1951. entre o Departamento Nacional de Portos. Rios e Canais do Ministério d:I
Viação e Obras Públicas e a firma
Edgard Raja Gabaglia (Escritório Técnico Raja Gabaglia Engenheiros Civis).
para fornecimento de três guindastes,
sendo 2 de pórtico de 1.5 (uma e meia)
toneladas e o outro de 5 (cinco) toneladas, destinados ao põrto de Itajai, Estado de Santa Cata rina.

69/ 52 -

Mantém a decisão por que
o Tribunal de Contas, em sessão realizada a 30 de dezembro de 1919, denegou registro ao têrmo de contrato celebrado a 17 do mesmo mês dêsse ano.
entre a Diretoria de Obras e Fortificações do Exército e a firma A. J.
Pereira Leal Ltda., para execução dos
serviços de instalação elétrica 110 primeiro bloco de edificio de aparta01~ntos

,
·- 277p a ra oficiais. situado à Praça General
Tibu rcio n. 83. no Distrito Federal.
70/52 - M a ntém a decisão por que
o Tribunal de Contas. em essão realizada a 5 de junho de 1951. denegou
registro ao têrmo de contrato celebrado
em 14 de março dêsse ano. entre a Diretoria de Saúde do Exérci to e a Congregação das Ir mãs M issionári as da
Imacul ada Conceição. pa ra que pres:J~
sem serviços de enferm agem no Hospital
M ilita r de Recife.
7 1/ 52 - Au to ri za o Tribunal de Conta a registrar o termo de cessão ce!e brado em 31 de deze mbro de 1948. em
que figura m Joana Nunes d Almeida
Oli veira e Ca rolina Nunes de Al meid'i
O liveira. como cedentes. e a Un ião Federal. como ce sionário. de direitos sôbre o terreno con tiguo ao prédio da
D ireto ria dos Correios e T elég ra fos. situado à Praça João Lisboa n. 3 12. na
cidade de São Lui z. Estado do M aranhão.
72/ 52 - M antém a decisão do Tribunal de Contas denegatória ao registro do contrato celebrado entre a Comissão Especial de Obras - 4. da D retori a de Obras e Fortifica ções do
Exérci to. e Camilo de Souza Mota &
Irmão.
73/ 52 - M anté m a deci ão por que
o Tribunal de Contas. em sessão realizada a 29 de dezembro de 1950. dene gou registro ao termo do co ntrato celebrado em 14 do mesmo mês dêsse ono.
entre o Depa rta mento N acional de Portos. Rios e Ca nais e a Elevadores Otis
S. A.. pa ra fornecimento de materiais
e execução de serviços em dois elevadores .. Otis". instalados no edifício-sede
do referido D epa rtamento.
74 / 52 - Aprova o contrato celeb rado em 27 de feve reiro de 1951 entre o
Ministério da Fazenda e a Companhia
Cosmopolita de P apel Ind ústria e Comércio com sede na cidade do Rio de
Janeiro. pa ra gozar dos favo res do Decreto-lei n. 390. de 24 de feve reiro de
1938.

75/ 52 - Aprova o acô rdo firm ado
em 27 de ja neiro de 1950. en tre o Ministério da E ducação e Sa úde e o Estado do Rio de Janeiro. pa ra intensíficação da assistência psiquiátrica do
mesmo Estado.
•

76/ 52 Apro va o contra to celebra do a 5 de setembro de 1950. entre
a 2 4 Reg ião Milita r e Artemio Furlan
O ,' . Ltda. para a rea lização de trabalhos de instalação elétrica no Qua rtel do 2· Grupo de O buses. de Jun diaí.
no C lado de ao Pc ulo.
111)
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PELO

Núme ro -

1·

SECRETÁRIO

Ementa

32/ 52 - Autoriza o Tribuna l de Contas a registrar o termo de acôrdo celebrado a 24-4-50. ent re a Uni ão Federal
pelo D epa rtamento de Administração do
Ministério da Agricultura e o Município de Itaú na. no Estado de Minas Gerais. para o florestamento e reflorestamento. sob o regi me d coope ração. de
terra dês e Municipio.
37/ 52 - Mantém a decisão do Tribunal de Contas que recusou registro ao
contrato celebrado a 10-5-48. entre o
Servíço de Proteção aos lnd ios e Della torre & Irmãos. para enda de pinheiros.
38/ 52 - Autori za o Tribuna l de Contas a reg istra r o termo aditivo de 17- lO-50. ao a juste d ta refa c lebrado em
10- 11-49. entre o Depa rta men to N acional de Estradas de Ferro e a firma
Ba rbosa Melo. Sca rpelJi Ltda .. para a
construção dos edif ícios do trecho compreendido entre o quilômetro zero (Apu.
carana) e o qui lômetro cem do prolongamento ferro viá rio Apu ca rana-Guaira-Pôr to M endes. no Estado do Pa raná.
39/ 52 - Aprova o ato do Tribunal
de Contas que denegou registro ao termo aditivo assinado. em 18- 12-48. entre
o Ministé r'o da A eronáutica e Antonio
Ma rio Ba rreto pa ra desempe nh a r. na
E scola de Aeronáutica. a fun ção de Professor de Português.

•

•

ANEXO 36

RESOLUÇóES PROMULGADAS
I)

PELO

PRESIDENTE

Número -

Data . -

D)

~ .~ .' ! 0\1)0

Emrnti:l

N.· 1 - 30-4-52 - Concede Ii c~n
ça ao Senador Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira rip. Melo par" ausentar-se do pais por m_lls de nove nta
dias. para os fins do art. 49 da Constituição.
N.· 2 - 30-4-52 - Aposent'l . nos
têrmos do art. 191. § 1. ' . da Constituição Pederal. com os vencimentos integrais do padrão PL-2 c <l (]ratific'lção adicional correspondenl~. por (Dntar mais de 35 anos de serviço. o Diretor de Serviço. do Senado Feder;]!.
Hilário Ribeiro Cintra.
N .· 3 - 7-5-52 - Comemoração pc.lo Senado Pederal do dia 19 de novembro de cada ano. consagrado à
Bandeira Nacional.
N.· 4 - 11 -9-52 - Cri:!. n,), l.?rmos
do art. 53 da Constituição e da Lei
n.· 1.579. de 18 de março de 1952.
uma Comissão de Inqlli: rito. 'lue seri.
constituída de 5 (cinco) membros para
investigar. dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. a situação da "mdústria e
do comércio do cimento.
N.· 5 24- 10-52 -- .\um~n ta m
atuais proventos do possoal inativo da
Secreta ria do SE:nado Federal. apOSl:ntado até 30 de outubro de 1950. a
partir de 1 de janeiro de 1951. n.) conformidade do art. 24. letra c e da tabela respectiva da Lei 11.· 488. de 15
de novembro de 1943. onde a, percentagens de 35% . 30% (! 10% serão ~u
bstituidas. respectivamente. pelas importncias fixas de Cr$ 1.500.00 (mil e
quinhentos cruzeiros) . Cr$ 1. 200,00
(mil e duzentos cruzei~os) e Cr$ ....

1 .000.00 (mil cruzeiros), rCVOlléld<ls as
disposições em contrário.
N.· 6 - 24-10-52 - Con$idera rxtraordinário e. neste cara te r. remunerado. com um mês de vencimentos integrais. o serviço prestado pelos funcionários do Senado. Jurante <lS sessões realizadas em ouíodc. Je COllVOcação extraordinária.- igual 011 supE'ric,r
a trinta dias.
N.· 7 - 24-10-52 - Suprime o Ptlrágrafo único. do art. 141 do Regulamento da Secretaria de Senado Federal
(Resolução n.· 1. de i950).
N.· 8 - 24-10-52 - Concede licen·
ça ao Senador Georg:no Avelino. nos
têrmos do art . 49. da ConstituiçJo Federal. para integrar iI delrgaçdo do
Brasil à AssembU'\a ,-:;cral da Organiza;ão das Nações Unid as. a realizar-se
f,'foximamente em N ov""! Y ork.
N.· 11 13-12- 5:! -- Al'tor:z é: o
Govêrno do Estado do Rio Grande do
Sul a contrair. diretJMent· 011 por intermédio da Comissão Estadual de
Energia Elétrica. no exterior. com o In~n ational Bank for Recollslrution and
Development. um ~ mprés t imo de lIS$
25.000.000,00 (vinte e cinco mil/'-ões
de dólares).

11)

PELO VICE-PRESIDE"ITI, DO SENADO

Número -

Data ---

N.O 9 - 17-11-52 terno do Senado.

Em':'It:J

Rcgimrn to In-

N.· 10 - 26-11-52 - Con~titlli uma
Comissão de Inquérito com posta de sete membros para apurar GS fatos de
que resultou a retirada do Diploma ta
Hugo Gouthiel', Ministro PlenipotEnciário do Brasil junto àS. M . o Rei do
Irã. a pedido do mesmo Govêrno.

AN EXO 37

QUESTõES REGIMENTAIS RESOLVIDAS DESDE O INICIO
DA V I G~NCIA DO NOVO REGIMENTO
P roj e to
a que as Comissões
tenh am ofere ido substitutivos . A
d iscussão suplementa r de que trata
o § 1° do a rt. 144 só se refere
ao proj etos do enado.
N a sessão de 9-12-1952, ao ser ultimada a votação do Projeto de Lei da
Câma ra n° 69, de 1950, qu e dispunha
sõbre as fin alid ades do Ensino Socia l.
s ua estruturação e sôb re as pre rroga tiva dos portado res de diplomas de
assistentes socia is ( projeto qu e havia
recebido substitutivo d a C omissão de
Educação e Cultura, aprovado pelo
Plenário com subemenda) o Presider. te
profe riu as seg uintes palav ras:
O S R . P R ES IDENT E D izem
os §§ 1· e 2° do a rt. 14-! do R eg imen to
Inte rno:

«§ I o S empre que uma Comissão tenh a a presentado ubs titutivo,
e êste ha ja sido a provad o em plená rio, have rá, com o inters ticio de
4 ho ras, d i cussão s uplem nta r, d ura nte a q ua l pode rão se r o ferecidas
nova emend as.
§ 2° C om as emend as. seguirá
o substitutivo à Comissão o u C omissõ es com petentes, para pa rece r,
qu e não pode rá concl uir po r novo
s ubs titutivo» .
O projeto ora em aprêço rece beu d a
C omissão d e Edu cação e C ultura substitutivo, qu e acaba d e se r a provado
com emend as qu e lhe foram oferecid as
pelas C omissões de Tra balho e Previdê ncia Socia l e de Finanças e em Plená ri o.
A ser a plicado Iiteral m~te o prl meiro dos dis positivos regimentais d -

tados, a ma téria terá que volta r à
Ordem do Dia para di scussão sup leme ntar, naturalmente depois de red igido o ven ido pela C omissão de Redação .
A M esa, ent reta n to, tem d úvida sôbre a possibilidade de ser aberta essa
discussão suplementar, que, a rigor,
constituirá um seg undo turno em proposição o rigi ná ria da C âmara dos
D epu ta dos e enviada ao S enado para
.- .
reV1sao
Prescreve o pa rágrafo ún ico do a rtigo 68 da Constituição relativame nte
<lOS proje to
iniciados em um a das casas
e enviados à o utra para revisão:
tad

«A revisão se rá di sc utida e v<y
num só turno» .

Prece ã Mesa qu
eria d es r spei[.:Ir i'S a norm a cons titu ional submet r
<l -na téri a ;] uma d i~r. u ssão s uplementa r.
E , como não é admi ssi vel tenh a sid o
ésse o pensa men to d o leg islad o r, entl'nde a M esa que a norma contida n06
§§ JO e 2° d o a rt. 144 , ini cia lmente
ci tad os, não se deve a plica r quando estive r em causa projeto da C â mara . mas
tão sómente projeto d o S enado.
N estas condi çõ es, a M esa envi ará o
projeto à C omissão de R ed ação. »

Pre idência do S enador M arconde Filho - Diário do C ongresso
de 10- 12- 1952
Página 14.465
19' coluna .
A s emendas ao proje to d e lei
o rçamentá ria qu e recebam subemend as pode m se r vo tad as em grupo,
desde que o S enildo ass im o d ecida,
a requ erimen to d ~ q Ué! Iquer de seus
memb ros.

•

•
•
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N a sc,são de J.2- ll -l9Si. estando em
vNação o rrcje to de Orçamento do
MlI' ist~rb da V 13Ção t: Obras Públicas. o Sr. Senador Apolônio S ales enviou à Mesa e justificou da tribuna
requerimento. que tomou o nO 452. de
1952. ~olicitando fossem votadas em
grupo as rmendas que haviam recebido
subemendas.
Segundo Sua Excelência. o Regimento ao d etermina r (a rt. 168. pa rág ra fo
único) fossem votadas sepa radmente as
emendas COfil subemc n:! i1s. queria apenas que elas nJo fossem vot;:)das juntam ente com as demais .
O Presidente. lembrando o que se
passara por ocasião de se vota rem as
emend s ao Projeto de Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da Uni ão.
aco lh eu o requerimento e o submeteu
a votos. sendo êle ap rovado .
Presidência do Sr . Marcondes
Pilho - Diário do Congresso Nacional de 24- I l -52. página 13. 563.
3' coluna.

Notas:
N o caso do Projeto de Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da
União. que transitou no Senado sob o
R egimento ante rior. ad mitu-se que. estabelecendo ê5se Regimento a votação.
um a a um:!. das emendas do Senado
a Projetos da Câmara (art. 142. § 5.°).
mas prevendo também (art. 128. c )
a apresentação de requerimentos de votação de matérias por títulos. capítulos.
s(·c,.ões. grupos de emendas. na primeira
ú('ssa~ disposições se deveri a ver a
regra geral e !la sq;unda a exceção.
a ser concedida pelo Plenário em cada
caso. a requerimento de qualquer Sen<ldor .
I' -

2' Aprcvado o requerimento do
Sr. Senador Apolônio Sales. foram votados em globo as emendas com suben,c nd c.s ao Orçamento da Viação parr
1953. considerando-se a aprovação de.
grupr; como SEnUO :. adoção das emendas com as r'lod ifJcações constantes das
sl!~nDlendas. em harmonia com outra
orientação já fi rmada sôbre o modo de
se consult:lr o Plen;írio a respeito de
emendas nessas condi';ôes.
No~ dem 'lis Orl,a rnentos votados na
ses~ão IcgisJ<ltiva crd :fiária de 1952 foi

•

seguiJo o mesmo crit,;rio. sempre a re qt: ?ri.l1cnto do Sr. S tn<J dor Apolônio
S;t:cs.
O SR . APOLóNIO SALES
(Pela ordem) Sr. Presidente. termin ada a votação das emendas desta cadas. resta m as subemendas.
De acôrdo com o pa rágra fo único do
a rtigo 168 do Regim ento Interno. temse a impressão de qu e as subemendas
devem ser votadas separadamente. de
vez que assim se expressa a Lei Intern3 :
«Art. 168 - As emend as do Senado ao projeto de Orçamento serão discutidas na mesma ocasião
que êste. porém votadas antes. em
dois grupos. obedecendo à classificação dos pa receres favoráveis
ou contrários. salvo destaque concedido pelo Senado. a requerimento de qualquer S enador para votação isolada. No grupo das emendas com parecer favorável incluem-se as da C omissão de Finanças e as que tenham sido por ela
ace itas com modificações .
Parágra fo único Será votada separadamente a emenda que
tenha subemenda na C omissão. votando-se em primeiro lugar a subemenda e. bem assim. a que tenha
parecer mandando constituir projeto em sepa radoJo .
Pela leitura dêsse parágrafo. tem -se
a impressão de que as subemendas
deveriam ser votadas separadamente.
Parece-me. porém. que não interpreto
erradamente o sentido das palavras
«será votada separadamente:. referindo-se o vocábulo cseparadamente» às
subemendas .
Assim sendo. consulto a V . Excia ..
Sr. Presidente. valendo-me do Art. 125.
letra «c:. do Regimento. se posso requerer a votação. em globo. das subemendas para maior apressamento dos
traba lhos da Casa.
Enca minho o requerimento à Mesa
(Muito bem !)
O SR. PRESIDENTE - O nobre
Senador Apolônio Sales enviou à Me-

•

-
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sa requerimento que será submetid o a
votação .
Esclareço que. DO caso da votação
do Esta tuto dos Funcionários. a mesma norma foi aplicada às subemeDdas.
com base no Art. 125. letra c. N a
hipótese. a Mes3 considera que a regra é a do arl. 168. constituindo o
a rt. 125. letra c a ex ceção.
Di cussão e votação das matérias por títulos. capítulos. seçõe .
grupos de a rtig os o u de emend as~.
V u submete r à votação do Plenário
o R equerim ento do Dobre Senador
Apolõnio S ales .
O s Srs. S enadores que o a prov am.
queira m perm a ne cer sentados. (Pausa).
:f: ap rovado o egui nte
REQUER IM ENTO

452. de 1952
N os têrmos do art. 125 letra c do
R egimento Interno. requeiro sejam votad as em globo as emendas ao Anexo
n. 25 - Ministério da Viação e Obras
P úbli cas - ao Proje to de Lei da Câmara n . 193. de 1952, que recebera m
subemeDdas. ressalvados os destaques
que sejam r eq ueridos.
Sala das Sessões. em 22 de Dovembro de 1952. - Apollônio S alles .
Orçamento. Votação de emend as
a que tenham sido oferecidas subemendas. A consul ta ao Plenário
é feita sõbre as subemendas. Se
a provad as , consideram-se adotadas
aF emendas r espectivas. com as
modifi cações co nstantes das subemendas.
N a sessão de 7-11 -1952. ao se r anunciada a votação das emendas ao
Projeto de Orçamento para 1953 (Anexo D. 2 C ODgresso N acion al). o
Pr;:sideDte, recorda ndo a orieDtação
que fõr a firmada no aDO aDterior sõore 3 v o tação das emendas a que houvessem sido oferecidas subemendas. decbrou que se ria m3Dtida.
Foram as seg uintes as palavras de
S . Excia.:
O SR. PRESIDENTE V ai se
submeter à decisão do S eDado o gru po
de emendas. às qu ais foram oferecidas s ubemeDdas .

L-__ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ ______ _

__

A Mes;] pede a a tenção do plenário
para o seguinte:
Em virtude de disposi tivo regimeDtal
CODstlbsta nc iado no parágra fo ÚDi co do
Art. 192. que diz:
<l.suá votada separadamente a
menda que tenh a subemenda da
CODJÍs~ão, votando-se em primeiro
lu gar a subemend a»
a M esa, em sessão de 23 de outubro
de 195 1. submeteu a votação, em caso
s(:!ne lh "mt:. iniciulmente a s bemenda
e, em seg uida. a emend 3 .

Entretanto. naquela ocasião. vários
S enh ores Representa ntes, entre os quais
o nobre' Senador Sr. Aloísio de Carv alho, e!l1 face das dificuldades que su rgiam. impugnara m a iDterp retação dad a
à letra ex pressa da Lei In terna.

O honrado Senador Aloysio de Carvalh" ma nifestou se u entendimeD to de
que'. aprovada a sube menda, e sendo ela
Clodifio tiva. n50 existia mais emend a .
O Presidente, a pós sustenta r o ponto
de vista da Mesa. mas reconhe ce Ddo
a procedêDcia. em pa rte, das objeções
trazid as a debate pelos nobres S enadores Ivo d 'Aquino, Álva ro Adolpho,
Aloysio de Carvalho e Ferreira de Souza, submeteu ao pleDário a seguinte
que5tão:
«O s Senhores que, iDterpretaDdo
o pa rágra fo único do art. 172 do
Reg imeDto, cODsideram que a a prova ção da subemeDda importa ace it<l ção d 3 emeDda correspond en'e,
queiram conservar-se sentados» .
T eT'.clo o plená rio aprovado esta interpr tação, dali por di a nte, votadas
as submedendas, ficav a m, táci ta e a utomõt: c~ m eDte, consideradas a provadas
as respectivas emendas.
Ivhntl'ndo o crité rio adotado pelo
plenário. vou submeter a votos as subemend as apresentad as às emendas números I, 9 e 10. Ap rovadas , considerarei aprovad as também as emend:3s
r e.~ p ectivas .
Presidência do S r . Senador M arcondes Filho D iário do C ongresso N acional de 8- 11 -1952, págiD a 12 .506, 2' colun a ,

•

I

Voto em separado, em Plenário,
a parecer oral sõbre matéria em
regime de urgência.

•

Em 12-12-1952 foi concedida urgência para o Projeto de Lei da Câmara
n. 367/ 52, que dispunha sõbre operações de câmbio. A urgência obedeceu
ao disposto no § 4· do art. 155 do Regimento (para a matéria ser tratada
no mesmo dia).
Emitido, pelo Sr. Senador Ferreira
de Souza, parecer oral em nome da Comissão de Finanças, o Sr. Senador
Ismar de Góis, falando pela ordem, pediu lhe fôsse dada a palavra para emitir voto discordante do relator.
O Presidente, acentuando não estar
a hipótese prevista no Regimento, manifestou a sua opinião de que nada é
mais subsidiário do Regimento que êle
próprio. Omissa a lei interna sôbre votos em separado a pareceres orai3, em
casos de urgência, mas prevendo ela
tais votos nos pareceres escri tos, entendia que também deviam ser admitidos no caso.
E, assim, foi concedida a palavra ao
Sr. Senador Ismar de Góis, que, como
membro da Comissão de Finanças, proferiu oralmente seu voto discordante do
pJrecer do Relator.
Presidência do Sr.
Senador
Marcondes Filho - Diário do Congresso Nacional de 13-12-1952, página 14.685, l' coluna.

282O SR. ISMAR DE GóIS (Pela ordem) - Sr. Presidente, desejaria que
V. Excia. fizesse a fineza de me conceder a palavra, baseado no parágrafo
3· do artigo 4· do Regimento visto que
pertencente â Comissão de Finanças fui
voto vencido em determinada emenda
e desejo dá-lo em separado.
O SR. PRESIDENTE Resol vendo a questão de ordem levantada
pelo nobre Senador Ismar de Góis, a
Mesa deve informar que, ao Capítulo
In do Regimento em vigor, que trata
da urgência, o § 5.° do artigo 155
dispõe o seguinte:
«Nas hipóteses dos parágrafos 2· e
4.°, os pareceres das comissões serão
verbais e proferidos imediatamente, ressalvado, no caso do parágrafo 4·, aos
presidentes das comissões ou relatores
design ados, o direito de pedirem prazo,
que corrE'rá em conjunto, não podendo
exceder de duas horas ~ .
Portanto, a hipótese, formulada pelo
nobre senador Ismar de Góis não está
prevista no Regimento, no Capitulo que
trata da urgência.
Mas é evidente que nada mais subsidiário do Regimento do que o próprio
R ~g imento. ~ste faculta o voto separado ou vencido, nas Comissões.
A~sim, a Mesa, para facilitar o cumprimeiro do § 3· do art. 44, dá a palavra aS. Excia. para proferir seu
voto.

ANEXO N,· 38

ATAS DE REUNJõES DA COMISSÃO DIRETORA,
Atos da Comissão Diretora
l' REUNIÃO REALIZADA EM 20
DE MARÇO DE 1952
Sob a pl'e idência do SI', Senador
M a rcondes Filho. prese ntes os Srs. Senc do res Etelvino Lin , 19 Sec retário ;
Vespasia no Ma rtins. 29 Secretário;
W a ld emar PedroSJ, 39 Sec retário e
H a milton N og ueira, 49 Secretário, reu ni u-se a Comissão Diretora ,
Lida e aprovada a ata da reunião
de 7 do corrente, o r, Presidente deu
a palavra ao SI'. Senado r Etelvino
Lins que ,)aSSO U a rel ata r o processo em
que os fun cil' nários da A gência dos
Corr ios e TC'légrafos c da Guarda Civi l que ~erv m junto ao Senado solicitam ç ag 3111 ntc de diári as a que se ju lgam COlll direito,
A C OI" iss':o a provuu a diligência
proposta p Ic SI' , Se nador Etelvino
Lins, no sentido de que a Diretoria
Gera l infcrmE'. depois de ,ouvir os 111t rr sados, qua is as ~essõ es a qu e se
referem no r.'<)ue rim ento,
De 2côrdo com os pa rece res do Senh or St'lwdor Vesp Jsiano Ma rtins, a
Comi~~i.ío deferiu os rrquerimentos sôbre contagrm de tempo de serviço de
Jorge de Oli ve ira Nun es, Oficial Legislativo, classe J. Hermes Peçan ha Gomes, servente classe G, José Soa res de
Olivei ra, Auxilia r de Porta ri a, classe
K, l' Arí Feliciano de Ar új o. ervente classe G,
A v tOnJ a r conh e imento do oficio do
SI', Prc- idente do Senado. a respeito
do a rquivo das sessões do Congresso
N aciona l. delibe rou a Comissão co metér tal tal' fa ao Diretor do Arqui vo e

oficiar <lO Sr. Presidente do Senado
dando ciênciil das prov id ências adotadas.
O S I' Senador VI' pasia no Ma rtins
comunic(;lI à C omissão que, havendo
celO :ldo a delegação que lhe foi co nferid a pa ra mem bro da Comis ão de Promoções. de acõrdo com o que dispõe o
a rt, 158 do Reg ula mento, propunha
que fõ 'c indicado outro colega.
A Comissão por unâni mid ade, deliberou indica r o SI'. Senador W aldema r
Pedrosa.
O S I', Prc-sioente convo ou uma reunão extraordinária para o próximo dia
26, CJuarta-f ira, a fim de a precia r a
propo~ t a de Orçame nto a se r enviada
ao Poder Executivo.
N ada mais havendo a trata r, o Senhor Presidente encerrou a reuni ão. lavrando eu, Júl iO Barbosa. Diretor GeraI e SE'cretário da Comissão Diretora,
a prese nte ata, que foi unânimemente
aprovada.

2' REU -IÃO (EXTRAORDINÃRIA)
REALI ZADA EM 26 DE MARÇO
DE 1952
Sob a ç'residê ncia do SI', Senador
Ma rcondes Filho, presentes os Senhores
Sen ado re~ Etelvino Lins, t· S ec retário; V es pasiano M a rtins. 2,· Secretá rio;
W aldema r P edrosa, 3° Secretário e
H amilton Nogueira. 4.° Secretário, reu niu- e exirClordi nàr iame nte a Comissão
Diretora ,
Lid" e apt'ovClda a a ta da reunião
de 20 do corrente, o SI' , Presidente deu
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palavrL1 ao Sr. Senador Vespasiano
Martins. que passou a relatar a proposta de Orçamento para 1953.
De acõrdo com o parecer de Sua
Excia. a Com;ssão. por unanimidade.
aprovoLl a proposta elaborada pela Diretori... da CO'1t;)bilidadE.'.
Nada mais havendo a tratar. o Senhor Pre~idente encerrou a reunião. lavrandu eu. Júlio Barhosa. Diretor GE.'ral e Secretário da Comissão Diretora.
a presente ata. que foi unânimemente
<, prcvada.
D

3' REUNIÃO REALIZADA EM 27
DE MARÇO DE 1952
Sob a prl'~.idênciJ do Sr. Senador
Marcor.dep Filho. presentes os Senhores Senadores Etelvino Lins. 1° Secre
tário; V esp.l~iano Martins. 2° Secretário; Valdemar Pedrosa. 3.° Secretário c
Hamilton Nugueira. 4° Secretário. rE.'Uniu-se a Comi5s&.0 Diretora.
Lida e ar.rovada
a dta da reunião
•
de 26 do corrente. o Sr. Presidente
deu .l palavra ao Sr. Senador Vespa~iano Martins. que passou a relatar
os processos que lhe foram distribuidos.
De acõrdo com os pareceres de Sua
Exci;).. a Comissiio deferiu o requerimento em que Hiiário Ribeiro Cintra.
Diretor de Serviço. padrão PL-2. solicita üposcntadoria nos têrmos do artigo 191. parágrafo 1° da Constituição
Federal. e ('5 E.':;-] GUC Maria Cherubina
Costa L Mário Marques da Costa. oficidis je\lislativo~. classe J. solicitam contagem de t~mpo dE.' serviço.
A Comissão. de conformidade com
os pareceres do Sr. Senador Valdemar
Pedrosa. deferiu os requerimentos de
Prop;;rcio Xavier da Silva. eletricista
classe J. s;;bre licença por 60 dias e de
Pedro de Carvalho Mul\er. oficial legislativo. classe J. sôbre prorrogação
de licença para tratamento de saúde.
por 30 dias.
Forarn autorizadas pela Comissão
vanas úquisições de livros. de acõrdo
com os parE.'CE.'res do Sr. Senador Hamilton Nogueira.
Informou. a seguir. o Sr. Presidente
que prosseguiam ativamente os trabalhos da COJJ1issão que. sob a presidên-
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cia do Sr. Sen:Jdor Vespasiano Martins. se ücha incumbida do estudo da
solução :lo problema das instalações do
Senado. comissão essa organizada em
virtude dr oE.'liberação da Comissão
DirE.'tora. il propósito de relatório que
sôbre o G'~~u nto lhe aprE.'sentou o seu
PrE.'sic.l'ntr.
Com o c~pirito dE.' colaboração que
deseja dar ae empreendimento. pretende o Sr. Presidente fazer uma breve
viagcln à Europa. a fim de. sem quaisquer ônlls para o Tesouro. visitar as
Casas P arb mentarrs de alguns paises.
colhendo l' !prnentos que possam facilitar
a wlução do problema. sE.'ja pela construção de I.OVe. edificio. seja pela reforma do atual. Bsse estudo. porém. não
deve ficar adstrito propriamente às instalações. e-. para que dêle se possa
tirar todo o proveito. devE.'rá estender-se também à organização dos serviços auxiliares dos trabalhos parlamentares. S('U~ métodos. funcionamento
e eficiência. Também pretendia. em
outra oportunidade visitar o Congresse Americ1lno. embora sôbre êste já
existil vaho~o estudo mandado promover pda MesiI da Câm a ra dos Senhor~s De-pu! i·dos.
O Sr. Sl"n<:dor Ve-spasiano Martins
declarou ~u( tal contrihuição seria da
maior utilidaae' para os trabalhos em
a nd a mento no órgão que preside. parecendo-lhe conveniente que a Comissão
Diretora . para facilitar ao Senhor PresidE.'nte " desempenho da tarefa a que
se rropôs. lhe dê oficialmente a missão
de rt'illizar êsses estudos. que muito
aproveitilrão às futuras
deliberações
que o Senado haja d~ tomar sõbre a
matéria.
A Comissão aprovou essa proposta
~. tendo em vista o volume dos traba lhos a realizilr e a urgência dos mesmo~. resolveu autorizar o Sr. Presidente i1 designar um funcionário que
o iluxilie Jla ~ pesquisas que vai levar
a e f..; to .
O Sr. Presidente. considerando que.
dada à brevidilde da via Qem. tal auxilio realmente lhe seria da maior importância. lE.'mbrou para êsse fim o
nome do Sr. Isaac Brown. que faz
parte da Comissão de Estudos das Instalações do Senado. estando perfeitamente il par do problema. Atendendo.
por~m. a que êsse funcionário exerce

-
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o ca rg o de Secretário Geral da Presidência, C', como tal, é o assessor da
Presid -ncia r.Os trabalhos legislativos,
havia 11e e:sidade de que o presidente
d J C a 'a, SI', Ca fé Filho, concordasse
c,m o srll a fast amento temporário, A
C C'Il1i~~;I C' é.provou a indicação, desde
qtl e ha j,\ concordância do Sr, Presidente do S enado ,
N ada mai~ havt! nd o a tratar, o Senh o: Prcs'dr nte enCrt ruU a reunião,
l,rvrando eu, Juli u B a rbo ~a , Diretor
Gera l <:: S , . 1 etário da C omissão Dire:ora , é1 pres ~ nte '\ti) qll C fOI un ânimemente ;:prcvé1cI J ,

4' REUNIÃO REALIZADA EM
2 DE ABRIL DE 1952
Sob a presidência do Sr, Marcondes
Filho, presentes os Srs, Senadores
Etelvino Lins, I v Secretário , V espasiano M a rtins, 2" Secretário;' V a ld ema r
Pedros ) , 3" Secretário e H a milton Nogueira, 4" S ecre tário, reuniu -se a Comissão Di retora ,
Lida e a provada a a t" da rcuntao de
27 de ma rço do co rrente ano o Senhor
Presidente comuni ou que havia tra nsmitido ao SI', Presiden te C a fé Filho
cópi a da ata da últim a reunião e que
S, Exci iJ , concordara integralm ente
om c indicação feit iJ do Dr, I aac
Brown, pois esperaviJ que a fa lta do
mesmo, como assesso r da Mesa, seria
compensada pelos resuitados que posSiJ m ser colhidos,
Assim a C omissão autorizou o Sr,
Diretor Gera l a fa zer entrega ao Dr,
Isaac Brown da importânci a de Cr$
80,000,00 (oitenta mil cruzeiros) como
ajuda de custo, assegura ndo- lhe, ai nd a
as vantagens do cargo, devendo a despesa orrer por «saldos disponíveis» ,
A seg uir o SI', Presidente declarou
que, a inda de acõrdo com entendimento
havido com o Sr, Presidente Café Filho, propunh ::t para substituir o Dr,
Isaac Brown, o Direto r da Biblioteca,
padrão PL-2, Franklin Pa lmei ra ,
A Comissão por un animid ade. aprovou a proposta do SI', Presidente, deliberando aind a asseg urar ao Diretor
Fra nklin P a lm eira a gra tificação correspondente ao cargo de Secretário da
Presidência, a qu a l deverá er pag a por
«saldos disponíveis» ,

Para responder pelo expediente da
Diretoria da Biblioteca a Comissão autorizou o Sr, Diretor Gera l a designar
o Dr, Lauro Portela, Oficial Legislati vo, classe O (Chefe de Seção),
Em seguida o Sr, Senador Valdemar
Pedrosa decla rou que, como membro
da Mesa, designado pa ra integrar a
Comissão de Promoções, de ejava submeter aos seus pa res a consulta que
passou a ler,
Depois de discutir o assunto resol veu a Comissão quan to ao primeiro
quesito, que podem concorrer à eleição
para membro da Comissão de Promoções os T aquígrafos-Revisores e os
Oficia is Legisla tivos classes O ;
qu anto ao segundo. que pode concorrer à eleição o Secretário Gera l da
Presidênci a, embo ra tenha que se a fasta r do país, a serviço, temporàriamente;
quanto ao terceiro, qu
a C omissão de Promo ões pode fun ionar na ausê nci a de um d se us memblG~,

Rei aLtva mente à exposição de moti vos do Diretor da T aquigra fia, que
concl ui no sentido de que se ja ac rescent ~do ao Re gul a mento
um pa rágrafo
pelo qlõal as promoções à classe de
T iJ ql1iyril fo Revisor obedeça m exclusi;1 mente ao critério de merecimento, de cid iu a C cm issão ouvir a respeito a
C missão de Promoções,
N rld J muis havendo a tratar, o Sr,
Pr" 'idenre encerrou a reuni ão lavrando
cu, JúliO Ba rbosa, Diretor Geral e Seretário ciu C omissão Diretora, a present" a la que foi unâni memente ap rovild a,

5' REUNIÃO, REALIZADA EM 17
DE ABRIL DE 1952
S ob a presidência do Sr, Senador
Etelvino Lins, presentes os Senhores
Srn adores V espasiano M il rtins; 2 9 Secre tári; V il ldemar Pedrosa, 3 9 Secretário; H a milton Nogueira . 49 Seallotti. 19 Suretário e Fra ncisco
plente de S cretário, reuniu-se a C o'
missão Di r tora,
Lid" e aprovada a a ta da reuni ão
de 2 do corrente, o SI', Presidente deu
a palavra ao SI', S enador Vespasiano
Irlrtins quI' procedeu à leitura do Pilrt!cer da C omi são de Promoções sõ-
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bre preenchimt'nto de vagas na Portari a. bem como do se u voto vencido.
Como já havia sido empossada a
nova Comi ~sãC' de Promoções. da qua l
é Presiden t~ c Sr. Senador V aldemar
Pedrosa. p'0pÕS o Sr. Senador Vespnsiano Marti ns que o processo fõsse
distribuido é1C Sr. Senador V aldemar
Pedrosa. C0m o que concordou a Comissão.
Qua nto ;':0 requerim ento de H elena
Collin 'Nashington. Arquivista. padrão
K. sõbre contage m de tempo de serviço. a Comissão deliberou deferi -lo
nos tfrmos do parecer do Sr . Senador V espasiano Ma rtins.
De conforl:1id .. dp. com os pareceres
do Sr . Senador V a ldemar Pedrosa
deferiu os lequerimentos de Benedito
Afonso de Ar~t\j jo . servente. classe H.
sõbre prorrog açãe de licença pa ra tratamento de saúdc' e de Alipio Ferreira
Dias. continuo. classe J, sõbre três
mt'se~ de lict'nça especial.
A Comissão autorizou a renovação
de várias assi naturas solicitada pela
Diretoria de Biblioteca. de acôrdo com
o p<lrecer do Sr. Sen Jdor H ami lton
N ogueira
O Sr. Sen .. dor Valdemar Pedro~a
deu ciê ncia à Comissão que presidira
à eleição dos dois funcionários que deverão integr.lr n Comissão de Promoções. !J a ';~ nd o d J o eleitos o Dr.
Isaac Brown. Si'cretário Gera l da Presidência c o Sr . José Vicente de Oliveira Martins. Assessor T écni co do Orç a men~o .
O Sr. Presidente declarou que julgava interpret:tr o pensame nto da Comissão Diretora ao ap radecer ao Sr.
Senador V cspasiano Mar tins a colaboração Ç'rcst:!da como membro da Comi ssão de P romoções. cuja mand a to
exercer:! com c mesmo brilho e critério
qu.. ntõlrcam todas as suas atividades.
O Sr. St'nador V a ldemar Pedrosa propôs que tais agr decime ntos fôsse m
eXlt'nsivos aos dois fun cionários Que
integram ? Comissão. Dr. Evandro
Vinna e Américo F acô.
Apreciand 0 os pedidos sôbre máquinas de escrever e de somar. feitos pelo
G il binete c'o Sr. Presidente do Senado.
pela Com! s~;;o de Finanç as e pela Dirrtori a de Contabilidade. decidiu a Comissão determin ar ao Sr. Diretor Geral
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qu e examine a pOSSibi lidade de sere m
fornecidas máquinas disponi veis no Senddo. Em c;:so neg ativo. deverão os
pedidos vir acompa nh ados das respectivos propo ·l ê. S de preço.
ÀtendendC' à exposição do Sr . Di retor (;c'I'a1. decidiu a Comissão. de
ac(\rdo com o que determina o a rtigo
232 do R,' gulamento. mandar paga r ao
Diretor de Serviço. padrão PL-2. Franklin P almeirõ. a diferença entre o seu
,encimento l' o do Sec retário Gera l
da Prcsidt ncia. Isaac Brown . a quem
está substituindo. exclusive a gratifica ção de represe ntação de gabinete e ao
Oficia l Legislativo. classe O - Lauro
Portela. a diferença entre o seu vencimento e o do Diretor de Serviço
Fra nklin Pa lmeira. por estar respondendo pelo expediente d a Diretoria da
Biblioteca.
N adé. mais havendo a tratar. o Sr.
Presidente encerrou a reunião. lav rando eu. Júlio Barbosa. Diretor Gera l e
Secretário da Comissão Diretora. a
presente at:! que foi unã nimemente
aprovada.
6' REUNIÃO REALI ZADA EM 30
DE ABRIL DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
Etelvinc Lins. presen te& os Senhores
Sen3nOrl'S Vespasiano Ma rtins; 2° Secretário: Valdemar Pedrosa. 3° Secretário; H ami lton N opueira. 4° Secretário e Fr:tl1cisco Gallotti. 1° Suplente dt' Sec retário. reuniu -se a CollIissão Diretora.
Lida e aprovada a a ta da reuni ão
de 17 do corrente. o Sr. Presidente
deu a palav ra ao Sr. Senador Vesp3sia no Ma rtins que passou a relatar
os vários processos que lhe foram
distribuidos.
De acôrdo com o parecer de Sua
Excia.. a Comisão deferiu o requerimento em que Orlando Aires. Servcnte. classe «H ». solicita contagem
de tem po de se rviço.
Quanto ao processo relativo a aquislçao de dois estrados de madeira
destin Jdos às mesas colocadas no
co rredor do Almoxa rifado. no anda r
térreo. a Comissão de conformid ade
co m o pa recer do Sr. Senador Vespasiano M nrtins. decidiu aceitar a pro'
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po ·ta d o firm a Joaquim N eve ' dos S a nto • por se r a ma is vanta josa.
Rea ltiva mcnte à máquin a de escrever
«R oynl" soli citada pelo Gabi nete d a
P csidéncla do Sen ado. o Sr. Senador
Vespa inno M a rtins de acõrd o com as
inform:1;:õ s d a D iretori a d e Contabi li d adc. concluiu seu pa recer no sentido
de qu e sej a a mesma adquirid a da firm
Keller W eber S . A .. represe nta nte das
referid as máquinas. com o que concordou a C omis ão.
Ex a min a ndo as vári as propostas a presen tadas para instalação de um filtro c
de um" pi a. na Diretoria de Biblioteca.
resolveu é' Comissão. aco mpa nh a nd o o
pa rece r do Sr. Senador V espasi a no
M ortins. aceita r a d a firm a Alba no Janiny f: F .o. no to ta l de Cr$ 4.000,00.
por ser a mai s van ta josa .
D e conformid ade om os pa receres
do Sr. Sen ador V a ld emar P edrosa. il
Comissão d eferiu os req uerimentos de
Rau l W eguelin. Red to r d e An a is e
D oc um entos P a rl a menta res. padrão «O , .
s6brE 'eis meses d e li ença especia l e
de M a ria Isabel S a ld a nh a . Oficial Legi la tivo. classe «J, . sõbre prorrog a ção d e li ce nça p ara tm ta mcnto de saúde po r seis meses .
A companhando o pa rece r do S en hor
S enildor Fra ncisco G a ll otti a C omissão
d eferiu o req uerim ento cm que Lei la h
de G óes Tõrres. Oficia l Legisla tivo.
c.lasse _«J». so li ci ta paga mento de gratlfl caçao adi ion :Jl d e 15% .
A o to mar con hecimento d a exposição d o Sr. D iretor G era l. decidiu a
Comissão con eder ao Sr. Fra nklin
Palmeira a grati fica ção de representa ção. corres pondente ao ca rgo d e
Secre tá rio Geral d a Presidênci a. a
. pa rtir d a d a ta em que assumiu suas
funções.
Em seguida. o Sr . Diretor Geral
a presentou o Rela tório do Dr . Auto
Sá. sõbre o trabalhos executados pela
DiretC'ri a d e An a is e Do umentos P a rla men ta re . d o qua l a Comissão tomou
C'ii'ncia .
N <ld a ma i havendo a tra ta r. o Senhor Pres id ent encerrou a reunião. lav rando eu . Júli o Ba rbOS3. Diretor Gera l
e S ecrt- tá ri o d a Comissão. a presente
a ta que foi unânimem ente a provad a.

7.a R E UNIÃO REALIZADA EM 9
D E MAIO DE 1952
Sob a presid ência do Sr . Senador
Etelvino Lins, presentes os Srs. Senado res V espasiano Martins. 2." Secretário; Wald ema r Pedrosa, 3.° Secretár io; H a mil ton Nogueira . 4.° Secretário e Francisco Gallotti . J.o Suplente de Secretári o, reuniu- se a C omissão D iretora.
Lida e aprova da a ata da reunião
de 30 de abril do corrente ano, o Sr.
Preside nte deu a palavra ao Sr. Senad or V espasiano Martins que passou
a relatar o requ e rimento em qu e Seba tião Miguel da Silva. serve nte clase G, solici ta ca ncela mento em seus
é'>sse ntamentos de penalidades que lhe
foram impostas.
A C omissão aprovou o parecer de
S. Ex." que concluiu pelo indefe rimento do pedido. agua rdando - se maior
espaço de tempo. a fim d e ob erva r
a conduta do req uerent e que, se houver melhorado se nsivelm ente, poderá
cr atendido em nova soli itação.
D e a cõrdo co m os parece res do Sr.
S enador Vespasiano Martins. a Comissão a utori:o\ou a compra d e um a
máquina de escrever, com respectiva
mesa. para a C omissão d e F ina nças e
dedois fichários para a D iretoria de
Contabilidade.
Relativamente ao requerimento de
vá rios fun cionários da Diretoria d e
C ontabilidade. solici tand o gratificação
extraordinária, a Comissão, de conformidade com o parece r do Sr. Senador V espa iano Martins e co m a s
in formaç{Ls con tantes do pro cesso.
prestadas pelo Sr . Senador Vespasiano
Mart ins e com a inform ações constantes do processo prestadas pelo Sr .
D iretor Geral. deliberou co nceder a
gratificação de Cr$ 500.00 (quinhentos
cruzeiros )
mensais aos req uerentes,
lotados na D iretor ia de C ontabilidad e
e Pessoa l.
Ainda de acõrdo com o parece r de
S. Ex. a, a Comissão aprovou o balancete e as contas referen tes ao primeiro trim estre de J952. dando plena
e geral quitação das mesma s ao D ire tor Geral e T eso urei ro, Dr. Júlio Barbo a de M a tos Correia.
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parecer de S. Ex. R está assim redigido:
"Tendo examinado o balancete referente ao primeiro trimestre de 1952.
de acõrdo com o artigo 10.0 letra L.
e art. 202 do Regimento Interno que me foi apresentado pelo Senhor
Diretor Geral, acompanhado dos documentos de ns. 1 a 273, e do livro
Caixa e o saldo de Cr$ 2.405.677,90
(dois milhões, quatrocentos e cinco
mil. seiscentos e setenta e sete cru-

zeiros c noventa centavos) que passa
para o segundo trimestre do corrente
ano, sou de parecer que a Comissão
Diretora deva dar plena qu itação dessas contas ao Senhor Diretor Geral
e Tesoureiro, Doutor Júlio Barbosa d e
,
Matos Corrêa.
Sala das Comissões, 9 de maio de
1952. - Vespasiano Martins.
Cópia do Balancete a que se refere
o parecer supra:

BALANCETF RELATI\'O AOS MeSES DE JANEIRO A MARÇO DE

1952

Receita:
Janeiro
Saldo do cxerc;~io a nterior .. . . .... .. ... . ..... . ..... .

848 . 528,60

Fevereiro
Restos a pag a r
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Por telefonemas interurbanos . .. . .. .. .

1 . 523 . 0H.70
753,00

1. 523 . 797,70

3.297.750,00
3.807,90

3 .301. 557,90

Março
La prestação das Verbas destinadas
ao Senado . .... . . . . ..... .. ....... .
Por telefonemas interurbanas ... . .... .

5 . 673.884 ,20
•

Despesa:
Janeiro
PagÇlmentos
Fevereiro
Pagamentos

conforme

documentos

de

ns.

!

conforme

documentos

de

ns.

53

confonr..'

documentos de

ns .

1H

a

52-A.

693.756,90

143 .

755 . 180.00

273

1.819 . 269,40

a

Março
Pagamentos
Soma

a

- - _ .-

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

3.268.206,30

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

2.405 . 677.QO

Saldo pard o trimestre seguinte

5 . 673 . 884.20
Diretoria da Contabilidade, 31 de março de 1952 . - Luiz e b Nascimcnt.j
IVlonteiro, Oficial Legislativo. classe K. - M. /. Peixotú. Chefe da Seção
financeira . - Vi sto: F. G. Andrade. Diretor da Conta bi!idade· '.
Acompanhando o pa recer do SI' .
Senador Hamilton Nogueira, a Comissão autorizou várias aquisições de
livros para a Diretoria de Biblioteca.

Quanto a o requerimento em que
Martha dos Santos Crespo de Castro,
taquigrafo classe N, solicita pagamento de gratificação adicional a que tem

-

direito, relativa ao periodo de 2 de
agõsto a 31 de d ezembro de 1950, decidi u a Comissão de acõrdo com o
parecer do Sr . Senador Fran isco Gallotti, nada haver a deferir, porquanto
o direito da requerente já está consagrado, devendo poré m a D iretoria Gerai pelos canais competentes. tomar
urgentes providências para que o pedido de crédito não mais tenta retardamento .
Deliberou ainda a Comissão conceder a gratificação mensal de Cr$ ..
500,00 (quinhentos cruzeiros), a partir de I."de janeiro do cor rente ano,
ao taquígrafo classe O, Alcinda Trivelino, pelos serviços que vem prestando à Comissão D iretora.
Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente encerrou a reunião, lavrando eu. JúliO Barbosa, Diretor Gerai e Secre tário da Com issão Diretora a presente ata que foi unãnimemente aprovada.
" REUNIÃO EM 15 DE MAIO
DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
Etelvino Lins, presentes os Srs. Senadores Vespasiano Martins, 2.° Secre tário; Valdemar Pedrosa, 3.0 Secretário; Hamilton Nogueira, 4. 0 Seretário e Franci$co Gallotti. 1.° Srplente de Seretário. reuniu-se a Comissão Direto ra .
Lida e aprovada a ata da reunião de
9 do corrente, o Sr . Preside nte deu
a palavra ao Sr. Senador Vespasiano
Martins que passou a relatar o processo referente à aquisição de dua ;
mesas para o recinto, solicitada pelil
D iretoria da Ata.
De acõrdo com o parecer de S. Ex.
a proposta da firma Joaquim Neves
dos Sa ntos, no total de Cr$ ....... .
4.500,00. por ser a mais va ntajosa
deve ser aceita.
O Sr. Senador Francisco Gallotti
alientou que, apesar da re comendação feita à D iretoria de Contabilidade
na reunião de 22 de agõsto de 195 1,
a fim de que não fo 'sem aceitas
propostas que não estive em devidamente seladas, a irregularidade con tinuava a e verificar, razão pela qual
propunha que se renovasse a re co-
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mendação à alud ida Diretoria, com
o qur concordou a Comi são.
Quanto ao requerimento em que
J uventino Afonso da Silvei ra e outros
funcionário da Portaria solicitam sejam abolidos dos seus uniformes os
botões dourados e substihúdos 'por
uma insignia removivel com as iniciais do Senado, decidiu a Comissão
de conformidade com o parecer do
Sr. Se:1ador V espasia no Mart ins, indeferir o pedido .
Relativamente ao processo referente
à aquisição de 'a máquina de somar
"Vtor" par., a Seção de Contrõle,
resolveu a Comissão aco mpanhar o
parecer do Sr. Senador Vespasiano
Martins, que concl uiu no entido de
ser adquirida a referida máquina da
firma Keller Webber S. A ., cujo preço é de Cr$ 9.700,00 em virtude da s
informações prestadas pelo Sr . Diretor Geral e pela Diretoria de Contabilidade.
Levando em consideração a ex posição feita pelo Sr . D ireto r Geral, de
liberou a Comis ão equiparar a gratificação de função do Diretor da
Taquigrafia à que recebe m os Diretodes da Contabil idade, do Orçamento
e da Ata. isto é, Cr$ 1.000,00 a partir
do corrente mês.
A Comissão resolveu ainda designar
os Srs . Senadores Vespasiano Martins
e Valdemar P edrosa para procederem
a estudos sõbre a questão d e gratificações mensais aos fun cio nários do
Senado, inclusive as já concedidas,
11 fim de que seja reexaminado
assunto.
Nad a mais havendo a trata o Sr.
Presidente encerrou a reunião la 'Jrando eu, Júlio Barbosa, Diretor Geral
e Secretário da Comissão Diretora. a
presente ata que foi aunãn imement e
aprovada.
9' REUNIÃO REALIZADA EM 28
DE MAIO DE 1952
Sob a presidência do senhor Senador Etelvino Lin , presentes os senhores
Senadores Waldemar Pedrosa, :)0 Secretário; Hamilton Nogueira. 4· Se retário e Francisco Gallotti, 19 Suplente
de Secretário, reuniu -se a Comissão Diretor., .
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Lida e aprovzd a a ata ca reunião
de 15 do corrente. o Sr. Senador Francisco GallottJ comunicou à Com ' ~ são
que fõra pessoa!mente à Rcc ebedoria
do Tesouro Nacional inda gar ~õbre a
obrigatoriedade da selagem de propostas. Informaram-lhe que os preçcs fc 1'necidos. por carta. a ped .do de Senado.
não estão sujeitos a sêlo. Uma vez.
porém. aceita
determin ada pro;: osta.
quando lhe fõr adjudicado o J:edido ou
lavrado o contrato. nessa fase deverá
a firma preencher tal exigência. Tambêm se o interessado fizer acompanhar
a proposta de um requer:mento. êste
estará sujeite a sêlo.
Em seguida. o Sr. Presidrnte deu a
põlavra ao Sr. S enador Walcemar Pedrosa que passou a relatar o pr .:ces o
em que Italina Cruz Alves. oficial legislati\.o. classe «N ». sol:ci.a. (om fun damento no inciso c, do art l IO do
Decreto nO 29.641 . de 6 de junho de
1851, lhe sejam abonadas 20 falt as p Jr
motivo de licenças pa ra tra ta mento de
saúde. compreendidas no periodo de

I 39 a 1942.
A Comissão. de acôrdo com o parecer de S. Excia.. em virtude da decisão adotada em casos idênti cos. de 'iberou deferir o pedido.
Relativamente ao Pro'e' o c'e RI' 0 lução n 9 2-52 que reestrutura cargos
isolados. o Sr. Senador Waldem ar Pedrosa. relator do processo. solicitou as
segu:ntes diligências. com o qLe concordou a Comissão
a) Data da cri~ção c'os cargc s a
que se refere o Projeto de Resolução;
b) Tempo de serviço nos mesmos
carç;os pe!os seus a tua is o:upantes ou
titulares;
c) Tempo de serviço I=or\'l> nt~ra
prestado por êsses ocupante3 cu t'tu lares ao Senado em outras funçõ es
c quais foram essas;
d) Quais os padrões vigo~ant :s
quando das nomeações dos titulares ref('ridos e qua is os aumentos que eiveram e as respectivas datas;
e) Qual o ac réscimo d ~ d espesa decorrente da aprovação d:> referido ProjE'to de Resolução.
Quanto ao requerimento em que An ibõl Tõrres. Auxiliar de Portaria, padrão «K", aposentado. solicita reconsideração do deliberado pe~o Senzdo, relativamente à sua reversão. o Sr. Seo

nador Hamilton Nogu eira. Relator de'
processo. declarou nada haver a acrescenlar ao seu parecer anterior. ouvida preliminarmente
a
Comissão de
Constituição e Justiça. pois nad a impede
que o requerente reingresse no quadro
de funcionár:os do Senado.
Havendo a Comissão concordado com
o parecer de S. Excia.. foi o proc ~sso
remetido à Comissão de Constituição
e Justiç a .
Com referência ao pedido da Diretoria de Biblioteca. para que seja adquirida a Enciclopédia Britân:ca alual.
" Comissão aprovou o parecer do senhor Senador Hamilton Nogueira. no
sendo de que seja adiada a compra
para o fim do ano. em vista ce já
possuir a Bib :ioteca várias e excelente.~ Enciclopédias e por estar Sua Excelência informado de que alguns senhores Senadores desejam indicar obras
fundamentais re ~aci onadas mais int'mamente com as atividades do Congresso
Nacional.
Sõbre a aqui,ição de cinco fichários
de aço «Securit». para a Diretoria da
Biblioteca. em virtude da informação
do Diretoria de Contabilidade. que o
saldo da subconsignação comporta a
despesa. o Sr. Senador Hamiltc n Nogueira opinou que fõsse aceita a p roposta da firma Sidema S. A. Comercial
Importadora . no total de Cr$ 24.000.00.
por ser a representante dos referidos
fichários.
Ainda de acõrdo cem os J:areceres
àl: S. Excia .. foram aulorizadas várias
nquisições de livros.
Rel atando o processo em que os fun cionários do D .F.S.F. e dos Correios
e Telégrafos. que servem junto ao SelIado. solicitam lhes sejam pagas 14
srssões extraordinárias
realizadas em
1951 e 3 em 1952. o senhor Senador
Hamilton Nogurira ofereceu parecer no
sentido de que fõss e deferido o pedico.
com o que concordou a Comissão.
O Sr. Senador Francisco Gallotti
p ronunciou-se favor à\ie lmente à Indic<1ção do Sr. Senador João Villasboas.
rl'la tiva mente a um entendimento entre
õs Mesas do Senado e da Câma ra dos
Deputados. a fim de que seja m tomadas determinadas medidas que facilita rão
o andamento dos projetos nas du as
Casas .

-
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Quanto à tomada de preços para mudança d as portas d a [a rag e. o senhor
S nador Francisco Gallotti em itiu p arecer conclui ndo que as propos tas apre5~ntadas não satisfaze m. sendo conveni en te a abe rtura de concurrência para
substituição das referi das per tas por
portões de ferro .

N ada mais have nd o a tratar. o senhor Presidente encerrou a reun :ão. lavra nd o eu. Júlio Ba rbosa . Dir€tor Geral
e Secretário da Comissão Diretora. a
presente ata. que foi unân imemente
a provada.

Tomando conh ecimento dos ofic:os do
Presidente da Comissão de Constituição
c Justiça. a respeito da publicação prévia. no Diário do C ongresso, do parecer
do Sr. Senado r Attilio Vivacqua. ao
Projeto de Lei da Câ mara dcs D eputados. n" 25-52 . qu e cri a o Instituto
N acional do Café e a tirag em de 400
av ulsos. delibe rou a Com iss: o a utorizar o senhor D iretor Gera l a tom ar
as provid ências nt'cessâ rias. a fim de
que sejam tirados os 400 avul sos na
fc. rm a usual.

DE JUNHO DE 1952

Em virtude do reque rim ento apro\'ado p elo S enado. que ace itou assim
o convite fei to pe'o Sr. Ministro do
Traba lh o. pa ra que sejam designados
três Srs . Senadores para tomarem parte
na Conferência do Trabalho a se rea lizar em Genebra. decidiu a Com ·ssão.
por proposta do senhor Senador H amilton Nogu ei ra. co mpleta r a a juda de
cu ' to a se r paga aos senhores Senadores que forem designados. até pería ze r a qu antia que tem sido concedida
em casos idênticos .
A ssi m. fi cou deli berado qu e se rá pa ga
pela Sec reta ri a do Senad o. a os Srs. Senadores que integ ra rem a aludica comissão, a importância de Cr$ 40 .000.00
que. com a concedid a pelo Min istério
do Traba lho. p erfaz o to tal de Cr$
10:).000.00 .
Com relação ao fun ci onário que dev erá sec retariar a com issão ce Sen a ~
dores que irá a Londres a co nvite do
Parlamento da Grã-Bretan ha . foi delibrado. por proposta do se nhor Senader H amilton No gueira. designar-se o
Diretor da ContabiLdade. Dr. Flávio
Gou la rt de Andra de e quanto ao jorr.a lista. de acõrdo com a exposição do
ÚJmité de Imprensa. indicar o Sr. João
Au tregésilo de Ath ayde .
A ajud a de custo a lh es ser arl:ilrada fic ará dependendo da a provação
do crédi to pela C âmara dos Deputados.

10' REUNIÃO REALIZADA EH 5
Sob a presidência do Sr . Senador
Etelvino Lins. presentes os Srs. Senadores W ald emar Ped rosa, 3° Secretário;
H amilton NoclUeira . 4" S ec re ~ário e
Francisco Ga lotti. 1· Suplente de Secretário ,reu niu -se a Com issão Diretora.

-

Lida e aprovada a a ta da reunião
de 29 de maio do corrente ano. o
Sr, Presiden te deu a palavra ao senhor Senador Waldemar P edrosa que
passou a re lata r () processo em que
Lauro Po rtela, O ficia l Legislativo, cl. O.
solicita paga mento de diferença de vencimento. durante o peri o:lo em que foi
designado. pela Comissão Direto ra. para
~ ubstituir o Dir etor de Serviço. padrâo PL-2. Hilár io Ri beiro Cintra,
A Comissão a provou o parecer de
S. Excia . que concluiu no se ntido de
se r deferid o o requerimento.
Rel ati vame nte à solici ta ção da Diretoria de Biblioteca. sõbre aq uisição de
es tantes de aço pa ra e:s mil ol um es.
I) Sr Senador H amilton N og uei ra oferece u parecer no se ntid o de que se
peça m novos preços e seja m adquirid as
as es ta ntes no va!or máximo da verba
que foi informado pela D iretoria de
Contabilid ade,
Com refe rênci a ao memor:al dos [unionári os da Secretaria. pleitea ndo a
promoção do Oficial Leg islatico. classe O. M ário J ustino P eixoto, ao cargo
de Diretor de Serviço, padrão PPL-2.
na vag a a berta pela aposentadoria de
Hilário Cintra. resolveu a Comissão
enca mi nh á-Io à de Promoções,
N ada mais havend o a tratar. o se~
nhor Presidente encerrou a reunião. lav rand o eu. Jú lio Ba rbosa , Diretor Gera l e Secretário da Comissão Diretora.
a presente ata. que foi unânimemente
aprovada.

•
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REUNIÃO REALIZADA
13 DE JUNHO DE 1952

EM

Sob a presidência do Sr. Senador
Etelvino Lins. presentes os Srs. Senadores Waldemar Pedrosa. 3.° Secretário; Hamilton Nogueira. 4.° Secretário e Prisco dos Santos. 2.° Suplente de Secretário, reuniu -se a Comissão Diretora.
Lida e aprovada a ata da reunião
de 5 do corrente. o Sr. Presidente
deu a palavra ao Sr. Senador Waldemar Pedrosa que passou a relatar
o processo re feren te ao ofiéio em que
o Sr. 1.° Secretário da Câmara dos
D eputados solicita providências a respeito do telegrama que lhe foi enviado pelo Comité de Imprensa do Senado. contendo têrmos injuriosos.
O Sr. Senador Waldemar Pedrosa
opinou no sentido de ser remetido o
processo ao Sr. Diretor Geral. a fim
de que mande tomar por têrmo as declarações do funcionário da Agência
Postal Telegráfica que fêz a expedição do referido telegrama.
Relativamente aos Projetos de Resolução n.o 2 de 1952. que classifica
padrão cO" os cargos isolados. e ao
de n.o 4 de 1952 que cria na Secretaria do Senado Federal o Serviço de
Mecanografia. a Comissão aprovou os
pareceres do Sr. Senador Waldemar
Pedrosa que conclui no sentido de nâo
ver como recomendá -los à aprovação
do Senado. pelos motivos expostos nos
seus pareceres.
A Comissão. de acôrdo com o parecer do Sr. Senador Hamilton Nogurira. autorizou várias aquisições de livros. dentro da quota mensal da Diretoria da Biblioteca
Ao tomar conhecimento do oficio
dos Srs. Senadores integrantes da Delegação que vai a Londres. a convite do Parlamento. resolveu a Comissão autorizar o pagamento da ajuda
de custo. por adiantamento sendo arbitrada a importância de Cr$ ....
100 .000.00. para os Srs. Senadores
e a de Cr$ 80.000.00 para o Secretário e jornalista. de conformidade
com o critério adotado em casos idênticos.
De acôrdo com o apêlo transmitido
pelo Sr. Senador Waldemar P edrosa

e com a exposição do Sr . Diretor GeraI. decidiu a Comissão mandar pagar.
à conta de saldos disponíveis. as diárias por sessões extraordinárias a que
fizeram jus os funcionários da Agência dos Correíos e Telégrafos c da
guarda civil. que servem junto ao Senado.
Em virtude de se achar vago o cargo de Diretor do Arquivo. em conseqüência da aposentadoria de Hilário
Cintra. resolveu a Comissão designar
o Oficial Legislativo. classe cO ". Lauro Portela. para. sem prejuizo de sua s
atuais funções. responder pelo expediente daquela Diretoria. não fazendo
jus a qualquer outra vantagem senão
a que já percebe no cargo que ocupa .
Por proposta do Sr. Senador Hamilton Nogueira. a Comissão autorizou
o Sr. Diretor Geral a entrar em entendimento com a Impren~a Nacional.
a fim de estudar a possibi Jidade de am pliar o serviço de impressão. para sa nar as irregularidades que vêm verificando nos avulsos.
A Comissão designc.u ainda o Senhor Senador Waldemar Pedrosa para
entrar em entendimento com a Mesa
da Câmara dos D eputados. a respeito
da Indicação n. I de 1952 votada
pelo Senado. sôbre a conveniência de
os projetos de lei e os decretos legislativos continuarem com o número
recebido na origem.
Nada mais havendo a tratar o Se·
nhor Presidente encerrou a reunião.
lavrando eu. Júlio Barbosa . Diretor
Geral e Secretário da Comissão Diretora. a presente ata que foi unânimemente aprovada.
12" REUNIÃO REALIZADA EM
26 DE JUNHO DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
Etelvino Lins. presentes os Srs. Senadores Vespasiano Martins. 29 Secretário; Waldemar Pedrosa. 3" Secretário
e Prisco dos Santos. 29 Suplente de
Secretário. reuniu-se a Comissão Diretora.
Lida e aprovada a ata da reunião
de 13 do corrente. o Sr. Presidente
deu a palavra ao Sr. Senador Vespasiano Martins. que passou a relatar os
processos em que Luiz do N ascimento
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Monteiiro, Oficia l Legi lativo, classe K. e M aria Aparecida Jordão da
Silveira Reis, Auxili a r d T aquigrafo,
pad rão K solicitam contagem do tempo
em que serviram como contra tados.
De acórd o co m os pareceres de Sua
Excelênci a, a Comissão deliberou deferir os requerimentos.
Qua nto ao pedido formulado por
Benvi nd a M a ri a Soares, Reda tor de
Anai e Do umentos Pa rl ame nta res. padrão O , Cicero de Freitas Ferreira c
Erzila Luisa de Sousa Mendonça. Oficiais Legislativos, classe L. no sentido
de lh es se r paga a gra tificação extraordinária recebida pelos demai fun cionários do S enado. e da qual foram ex cluidas por haverem gozado ma is de
90 dias de li cença pa ra tra ta mento d
sa úde. decidiu a Comis ão. na conformidade do pa recer do Sr. Senado r Ves pasiano M ar tins. deferir os p didos.
Aprecia ndo o processo re lativo a
conco rrência rea li zada pela Diretori a de
Contabi lidade. pa ra aq uisição de materia l de ex pediente, deliberou a Comissão a prova r o parece r do Senhor
Senador W aldemar P ed rosa. que concluiu no sentido de ser rati ficada a
concorrê ncia havida, adjudi ca ndo-se :Os
pedidos às firm as qu e ofereceram preços ma is vantajosos, con form e foi assinalado pela D iretoria de Contabilidade.
Toma nd o conh ecime nto do requeri mento em Que Al eixo Alves de Sousa,
T aquig ra fo- Revisor PL-4, solicita se ja
descontado das licenças prêmio a qu e
tem direi to . 9 meses e 18 di as. periodo
em que esteve licenciado para tra tamento de saúde. resolveu a Comissão
inde ferir o reque rim ento. pelos motivos
ex postos pelo Sr. Senador W ald emar
P edrosa, m seu parecer esc rito.
Aind a de acórdo com o parece r de
S . Ex cia. a Comissão deferiu o requ erim ento em que Joaquim dos Sa ntos.
Continuo. classe J, solicita dois mese
de licença prêmio. a partir de julh o
proxlmo.
O Sr. Senador W aldemar Pedro a
orocedeu a leitura de seu parece r sóbre o oficio em que o Sr. 1· Secretá rio da Câmara dos D eputados protesta co ntra o telegrama que lhe foi
enviado pelo Comité de Imprensa do
Senado. have ndo a Comissão a prova do o pare er de S. Excia. que concluiu no sentido de ser dada ao Se-

nhor Diretor Geral a incumbência de.
pessoalme nte. levar ao conhe cimento
do I Q Sec retá rio da Câ mara dos Deputado as providê ncias adotadas em ate nção ao seu oficio de 2 do corrente. di rigido ao Sr. I Q Secretá rio do Senado.
Com referên cia à mi são que lhe foi
de legada pela Comis ão Diretora. relativamente a um entendim ento com a
Mesa da Câ ma ra dos Deputados. só bre a Indi cação votada pelo Senado.
dete rmi na ndo que os projetos de lei
e os decreto
legislativos continuem
com o número recebido na de ori gem
e dando outras providências. o Senhor Senador W ald emar P edrosa comunicou que. no desempenho dessil
missão. procu ra ra pessoalmente o Preside nte daq uela Casa. o Sr . Deputado
Nercu Ramos a cuja' mãos pa sara o
avulso da Ind icação.
Dias depoiS fór a à presença de Sua
E xc ia .• que lhe externa ra a concord â ncia da M esa da Câ ma ra dos Deputados no sentid o de se r atendid a. no
que fósse po sivel. a Indi cação. faze nd o-lhe a penas um a restrição. quanto ao envio do discursos.
S . Excia . lhe fizer a ver a impossihlidade abso lu ta de os incluir no
avulsos que viessem pa ra o Senado.
pois haveria casos em que êsses dis cursos constituiriam a té volumes.
Quanto ao mais. a lega ra S. Excia .
ser interessante que as M esas das du a
Casas do Congresso. na reforma de
s us Reç, :;}}entos In ternos. fizessem incluir nos mesmos as disposições da Indi cação, excluid a a palavra «discurso».
Toma nd o conhecimento da exposiçã
do Sr. Senador W aldema r Pedr'osa, a
Comissão deliberou enviá-Ia. por ópia.
a Comissão de Reforma do Regime nto
In terno. acompanhando a re ferida Indicação.
Levando em consideração '0 oficio do
Diretor da Contabi lidade e o parecer
do Sr. Diretor Geral. resol veu a Comissão desig nar o Oficial Legislativo.
classe O . Mário Ju stino P eixoto, pa ra
responder pelo expediente da D ireto ria
de Contabi lidade. durante a ausê ncia
do titu lar efetivo. F lávio Goulart de
Andrade, nomeado pa ra secreta riar iI
Comissão de Senadores que vai a
Londres, a convite do P a rl ame nto Britânico, e para responder pelo ex pedi nte da Seção Financeira . o Oficial
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Legislativo, classe M. Irene Macedo Ludolf.
Nada mais havendo a tratar. o Senhor Presidente encerrou a reunião. lavrando eu. Júlio Barbosa. Diretor Gerai e Secretário da Comissão Diretora.
a presente ata. que foi unânime mente
aprovada.

fôra passado pelo Comité de Imprensa
do Senado.
Nada mais havendo a tratar. b Senhor Presidente encerrou a reunião. lavrando eu. Júlio Barbosa. Diretor Geral
e Secretário da Cimissão Diretora, a
presente ata. que foi unânimemente apro vada.

13' REUNIÃO REALIZADA EM
3 DE JULHO DE 1952

14' REUNIÃO REALIZADA EM

Sob a presidência do Sr. Senador
Etelvino Lins. presentes os Srs. Senadores Vespasiano Martins. 2· Secretário; Hamilton Nogueira, 4· Secretário e Prisco dos Santos. 2· Suplente
de Secretário. reuniu-se a Comissão Diretora.
Lida e a provada a ata da reunião
de 26 de junho do corrente ano. o Senhor Presidente deu a palavra ao Senador Hamilton Nogueira que autorizou várias aquisições de livros. dentro da cota mensal. de acôrdo com
o pedido da Diretoria da Biblioteca.
O Sr. Presidente declarou que haver.do sido escolhida a Comissão que
vai a Berna. tomar parte na Conferência Interparlamentar. deveria ser
escolhido um funcionário para secretariar a referida Comissão, assim como um jornalista. de conformidade com
a Indicação votada pelo plenário. de
autoria do Sr. Senador Mozart Lago.
Relativamente ao funcionário a Comissão deliberou. por proposta do Senhor Senador H amilton Nogueira. designar o Diretor da Taquigrafia. Doutor. JOSé Euvaldo Fontes Peixoto.
Quanto ao jornalista. tomando conhecimento da relação que lhe foi enviada
pelo Comité de Imprensa, resolveu a
Comissão indicar JOSé Ribamar Martins
Castelo Branc'o.
De acôrdo com a praxe adotada. foi
arbitrada em Cr$ 100.000.00 a ajuda
de custo a ser paÇla aos Srs. Senadores e em Cr$ 80.000.00 a do Secretário e do Jornalista que acompanharão
a referid a Comissão.
O Sr. Diretor Geral deu ciência à
Comissã'o que se desincumbira da missão que lhe foi confiada na última reunião. relativamente a um entendimento
com o Sr. I· Secretário da Câmara dos
Deputados. sôbre o telegrama que lhe

Sob a presidência do Sr, Senador
Marcondes Filho. present:s os Srs. Senadores Etelvino Lins. 1,< Secretário;
Vespasia no M a rtins. 2.· Secr~tflrio; Hamilton Nogueira. 4. 0 SeclI:.ário e
Prisco dos Santos. 2." ')upl .. nte de Secretário. reuniu-se a Comi,são Diretora.
Lida e aprovada a ata da reunião de
3 do corrente. o Sr. President.! deu a
palavra ao Sr. Senador V l'spasiano
Martins. que passou a relat.lr o proce~so
sôbre a concorrência administrativa.
realizada para fornecimpnto de uniformes aos conti nuos e servent.,s do Senado.
De acôrdo com o parec.'r de S, 5xcia.
deliberou a Comissão aceitar a proposta da Alfaiataria Triunfo que segando
as informações da Diretori" de Contabilidade. conservou os pr-:-:;os do exercício anterior. empregando (. mesmo material.
•
Levando em considera;:ío 3 :xpcsição do SI', Senador Hamilton Nogueira.
resolveu a Comissão m3nd ar fornl'cl'r
aos motoristas dois uniforme::c ele brinl.
Quanto à representação do Diretor
Interino da Biblioteca - La uro Portela - contra o Servente Sebastião Miguel da Silva. que o desacatara. havendo o autor da representação sclicitado
a retirada da mesma. em virtude da
carta que lhe foi dirigida pelo mncionário contra quem repr~,ent"r:l. decidiu
a Comissão. nos têrmos d :J part"cer do
Sr. Senador Vespasiano M artins. mandar a rquivá-Ia ,
Rela tivame nte ao Projct0 de Resolução n" 5-52. que suprime Q p.lr;lÇ1ra(o
único do arl, 141. do Regulamento. o
Sr. Senador Hamilton Nog ·lcira. relos
motivos expostos em s~u par~cer. epinou contràriamente ao mesmo. ('om o
que concordou a Comissão.

17 DE JULHO DE 1952
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S . Excia. ponderou qu _ seriél muis
o portuno estud a r a ma t.!ri,\ por ().:~s i ão
d a refo rm a do Reg ulamento '-lue d eve rá
ser aj us tad o ao novo R ~gil!le J1[o qu e
está se ndo votado .
D e co nformidad e com os p3reCC I e!>
dos Srs . S enadores H a milto n Nog:J(:ra e Prisco dos S a ntos fo ra m deferidos
os requerimento de Ii ce m::), por 60 d Ias.
pa ra tra ta mento d e :i'lúde. Je Lei la h
Góes Cardoso T orres e S e b~stião Ve: ga ,
Oficia is Legis lativos, classe J .
O Sr. Senador Hamilton Nogue ira
a utorizou. a inda, várias aq ui siçõp, de
li v ros, d e acõrdo com 05 ped idos d:J
Diretori a de Biblioteca, d nlro da cota
mensa l.
N ad a mais have ndo a tra tdr. o Senhor
Presidente ence rrou a reuui =í,) , la vra ndo eu, Júli o Ba rbosa, Diretor Geral e
Sec retá ri o d a C omi ssão Dird or,l, d p resente ata, que foi unãnim emente a provada .
15' REUNIÃO REALIZA DA EM ::0
DE JULHO D E 195:
Sob a presidência d o Sr. S emuJo r
M arcondes Filho. prese:üf's os S enhures
Ete1vino Lins, 1.0 Sec retári : V ~s p ~si~
no M a rtins, 2.° Sec retário : 'N a ld pmar
Pedrosa, 3." S cretá rio e H i'l mi l'on N o ·
gue ira, 4.° S ecretá rio, re 'miu ·s2 ~ C omissão Diretora .
Lid a e a provad a a ata da reunid o de
17 do co rrente.
Sr. Põe3ide ntc clru
palav ra a o Sr. Senador Etelvino Lins
qu e procedeu à leitura de seu pa recpr
õbre o ba la nce te e a contas rd!' ; c n t(' ~
ao segu nd o trimestre de 1 9'i .~ .
O parece r d e S . EXLl<. :lprnvad
pela C omissão, d a nd o plena e (]e r ~ 1 qui tação das co nta ao Sr . Dirdo- Gera l
e T esoureiro, Dr . JúliO Enrbosi:I d e
M atos C orrêa , é o seguio te:
T endo examinado o ha la ll cte rcfr rente ao segundo trimes tre de 1952, de
acõ rdo com o art. lO, le tra I. e é: rtigo
202 do Regimento Interno - que me fo i
a presentado pelo Sr . oir lor Gera l.
acompa nhad o do docum ent
de números 274 a 605 e do livro Caixa, e verifi cad o a ex a tidão d a .:on' as e o sa ld o
de Cr$ 1.532.061,00 ( um mi lhd'J, qui -

nhentos e trinta e doi s mil., $.!~se nt a e
um cru ze iros e oitenta c(' n tavo~) Que
passa pa ra o tercei ro trimestre d o ,orrente a no , sou de parecer que a Comissão Diretora deva dar plena quitação dessas contas ao Sr. D iretor Ge rai e M a ttos Corrêa.
Sala d a Co missões, ell1 1 1 de julho
de 1952. E teluino Lim.
C ópia d o Bala ncete a que ~c rde re
pa recer supra:
BALANC ETE RE LATIVO AOS MESES D E ABRIL A JU HO D E 1952
RECEITA

Abril
Cr$
Sa ldo do trimestre a nten or . . . . . . . . . . . . . . . .
Cr$
2' prestação
d a Verba
M ate ri a l . 735.750,00
Por
telefonemas 11\ terur ba no
120,70

2 .·1JS.6/ 7.90
Cr$

735 . 70,70

M aio
V end a de papel velho . .

11 :l.00

Junh o
Devolução do sa ld o d a
ajud a de custo de
Cr$ 20 .000,00 p/ d espesas d e viagens a
Bueno
Aire ' , etc. ,
fei ta pelo Senado r D ano C a rdosa ... . .. . . .

19. LH 40

S oma .. . . . . .... .

3 . !60.793,OO

DESPESA

A bri l
Cr
Paga mentos diversos confo rme documentos de
ns. 274 a 362 .. . .. .

.3 9 . 253,80

M a io
P ag amentos diversos conforme documentos d e
número 363 a 483 . .

105 . 65 ,40

-
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vrando eu. Júlio Barbosa. Dir<!tor Geral
e Secretário da Comissão. a presente
ata. que foi unânimemente aprovada.

Junho

•

Pagamentos diversos :onforme documentos de
ns. 484 a 605 ..... .

933. !l09.ÜJ

Soma ...........

1.628.731.20

Saldo p/ o trimestre seguinte ..............

; .532. 061.S0

- - ---3.16iJ.i9'00
Diretoria da Contabilidade. em 30 de
junho de 1952. - Luiz do .VascimeT.to
Monteiro, Oficial Legislativo. classe K.
- lrene Macedo Ludo/f, ;leio Chefe da
Seção Financeira. - Visto. - M. 1·
Peixoto, pelo Diretor da Contabilidade.
Relativamente à consulta do Cht'fe
da Seção de Contrç,le. sõbre s~ deve ser
paga a gratificação' interna de Cr$
I .000.00 ao Oficial Legisl.\tivo. classe
O. Mário )ustino Peixoto. que T(>s~on
de. no momento. pelo expedi('nte da Diretoria de Contabilidade. il Ccmiss5u
aprovou o parecer do Sr. Senador Etelvi no Lins. que concluiu no sentido de
que deve ser paga a referid a gratilic.ação. a exemplo do que :1conteccu ("om
o substituto do Sr. SeGdáno Gual da
Presidência e como do Diretor do Arquivo.
De conformidade com o~ pareceres
dos Srs. Senadores Vespasinno Martins
e Waldemar Pedrosa. a Comissão drferiu. respectivamente. os requcri:n\'utos
de José Vicente de Oli vc'ra Martins.
Assessor Técnico do Orçal,lento. padrão
O. sõbre contagem do temp:J ,'m que
serviu como Promotor Púolic :> ela Comarca de Barracão. na Bahia. e c:
de Nathercia Silva de Sá Leitão. Oficial
Legislativo. classe J. sõbre pagamento
de 6alário-tamilia desde a d:Jta em que
foi admitida no Senado. como contratada.
Por proposta do Sr. Senador Etelvino Lins. a Comissão autori::ou o S,'nhor Diretor Geral a pagar. por adiantamento. a ajuda de custo aos Srs. Senadores integrantes da comissão que V:1i
a Berna. assim como ao Secrd:!rio e
Jornalista,
Nada mais havendo a trata:. o Senhor Presidente encerrou a reunião. la-

16" REUNIAO REALIZADA EM \3
DE AGóSTO uE 195 '~
Sob a presidência do Sr. Senad'J!'
Marcondes Filho. presentes os Srs. Senadores Etelvino Lins. 1:' Secretário:
Vespasiano Martins. 2.° :~ec retár io:
W aldemar Pedrosa. 3." Secr e t~l"Ío e
Hamilton Nogueira. 4,· Secret~Ir!f). reuniu-se a Comissão Diretor.l.
Lida e aprovada a ata Ô<1 reum50
de 21 de julho do corren:e .mo. o Senhor Presidente deu a pala",.l ao Senhor Senador Vespasiano Martins que
passou a relatar o processo em que Ma ria Riza Batista. Oficial Legislativo.
classe J. solicita contagem do tempo el!l
que serviu como contratada.
De acõrdo com . o parec~r de Sua Excelência. a Comissão defenu u pedido.
De conformidade com os parecer('s
do Sr. Senador Waldemar Pedrcsa. a
Comissão deferiu os requerimentos de
Luísa Berg Cabral. TaqUlfrato. c1a<se
O. solicitando pagamento de :Jiferença
de vencimentos referente ao per iodo em
que substituiu o Taqlli\Jrafo-Revisnr.
padrço PL-4. Lourival Câmara: de Ja cy de Sousa Lima. Zelador do Arquivo.
padrão N e de Américo Facó. Red ator
de Anais e Documentos Parlamentares.
padrão O. sõbre concess;:o de hcença
para tratamento de saúde. respectivamente de 90 a 60 dias. a partir de I!
do corrente.
O Sr. Presidente apreseptou :1 Comissão o relatório de sua viagem à Europa. constituído de seis volumes. instruido com fotografias. publicações. (r ganogramas. estatísticas. quadro de lun ·
cionalismo. etc.
Nêsse relatório são estudadas as instalações materiais das Casols do Parlamento. como sejam. o ~ecinto. as salas
das Comissões. da Presid ~ nci<J. os S?Tviços e mecanismos. e. no fim em <Ip~r.
dice. o aspecto regimental sob o pont\)
de vista constitucional r:le cada rais.
S. Excia. fêz ver :jue o rel atório
era longo e minucioso e. ~'or vêzes. pcderia parecer monótono. mdS era preciso ser detalhado. a fim d,. d:-tr exata
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impressão da missão que Ih;:: 'ôra cnnfidda.
A crescen tou ,a inda, S . Excia., se r
de opinião que o relató 'io, depois de
eximinado por se us coleUd,;, deve ria se r
encaminhado à Comissão Especial enca rreg ada de estudar as ;lovas instalações do Senado, presidida pelo Senh or
Senador Vespasiano M a rtins. ~ ~im de
que esta verifique quais os el~mentos
que podem ser úteis ao dcsenvob im i:ntl1 de seu programa.
S. Excia. salientou que, pelas fotografias junto. poder-se-ia ter idé ia da
imponência dos P a rlamen('us no EyterIor.
Terminou dizendo que esperava qu e
os resultados da mi 'sã? que lhe fôra
confi ada pudesse m ser proveitosos, pois
a desempenhara com a melhor boa.
vontade e com o pell3al11 nto firme de
co nseguir pa ra o Sen3cb Pede ra l in ~ ta
lações condigna a alturcl do Pa rlamen to do Brasil.
Aproveitava a op:1rtunidade para
agradece r à Comissão haver designado
pa ra auxiliá-lo no des~m r e nho elos trabalhos, o Dr. Isaac Brown, Secretári da Presidên ia do Senad,), ele auem,
tinha o prazer de declarar, receber~ efiiente, constante e brilhante cc1;1 1J,-,r<Jção.
O Sr. Senador H dmilton N cg ueira
propõs, com o que concord ou a Comissão que, a lém de se r enVIado o rel atório à Comissão Esr~ ci a l. encarregada
de estud a r as novas instala<;ô ~ s do Senado, fõ se publicada em vulso a p art esse ncial d mesm o:>.
ada ma is ha vendo a tra ta r. ú Senhor Pres id ente encerrou a reunião, lavrand o eu, Júl io Ba rbosa, Diretor Gera e Secretário da Comissão Diretora,
a presente a ta, que foi unãnimemente
., provada .
J 7.'

REUNIA , REALIZADA EM
24 DE A GO STO DE 1952

Sob a Presidência do Sr. Senador
M arco ndes Filho, presentes os Senhores Senadores Etelvino Lins, 1.0 Seretá rio; Vespasiano Martins, 2.° Secretário; Waldemar Pedrosa, 3.° Secretário e Hamilton Nogueira , 4.° Secretá rio, reun iu-se a Comissão Direto ra.

Lida e aprovada a ata da reunião
de 13 do corrente, o Sr. Presidente
deu a palavra ao Sr . Senador Etelvino Lins que passou a re latar o
Projeto de Resolução n. o 25-51, qu e
reest rutura os proventos dos ina tivos
do Senado.
A Comi ssão aprovou o parece r de
S. Excia., favor àvelm ente ao Projeto,
bem como à Emenda apresentada pelo
Sr. Senador Joaquim P ire s, dispondo
que o pagamento seja feito a pa rtir
de I de janei ro de 1951.
Qua nto ao requeri mento em que
JOSé de Sa les Oliveira e outros solicitam equiparação à Câ mara dos D eputados, da gratificação e a uxili a res de
motoristas, deliberou a Comi são do
Sr . Senador Etelvino Lins, deferir o
pedido.
O SI' . Senador V espasiano Martins procedeu à leitura de uma exposição sôbre a concorrência havi da
para fornecimento de fard amentos. confirmação o parecer qu e emitira a respeito, com o que concordou a Comissão.
Relativamente ao Projeto de Reolução 11 . 0 1-52, qu e considera extraordinário e nesse caráter pago, à base
de remuneração integral co rrespondente a igual tempo de se rviço norma l, o serviço pres tado pelos fun cionários do Senado durante as sessões
ex traordin árias, convocadas, decidiu a
Comissão aprovar o pa recer do Sr.
Senador W a ldemar P ed rosa qu e concluiu pela aceitação da Emenda n.O 6,
de autoria do Senho r Senador Francisco GalJotti, oferecendo substi tuti vo
ao Projeto.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião,
lav rando eu, Júlio Ba rbosa, Diretor
Geral e Sec retário da Comi ssão, a
presente a ta que foi unãnimemente
aprovada .
J8."

REUNIÃO REALIZADA EM
4 DE SETEMBRO DE 1952

Sob a presidência do Sr . Senador
Marcond es Filho, presentes os Srs.
Senadores Vespasiano Martins, 2.0
Secretário; W aldemar P ed rosa, 3.° Secretário e Francisco Ga llotti, 1.0 Su-

-- 298 -

•

plente de Secretário, reUOlu-se a Comissão Diretora.
Lida e aprovada a ata da reunião
de 21 de agôsto do corrente ano, o
Sr. Presidente deu a palavra ao Senhor Senador Waldemar Pedrosa.
De conformidade com os pareceres
proferidos por S. Excia. a Comissão
deferiu o requerimento de Leilah Góes
Cardoso Torres, Oficial Legislativo,
classe J, sôbre concessão de licença
para tratamento de saúde, por 30 dias,
e indeferiu o de José Eustachio Luiz
Alves, Redator de Anais e Documentos
Parlamentares, padrão O, por já estar
incluido no seu tempo de serviço o
per iodo que pretende contar.
A Comissão autorizou várias aquisições de livros e reencadernação de
volumes do «Jornal do Comércio», de
acôrdo com o parecer do Sr. Senador
Francisco Gallotti.
Tomando conhecimento do oficio do
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em que são solicitadas
várias providências, decidiu a Comissão, quanto aos dois primeiros itens,
que se referem à designação de um
plantão às quintas-feiras, das 9 às
12 horas, na Diretoria da Biblioteca
e na de Arquivo, atendê-los; quanto aos
àois últimos, substituição da mesa retangular, por uma redonda e das máquinas existentes por silenciosas, autorizar o Sr. Diretor Geral a mandar
pedir orçamento.
Por proposta do Sr. Senador Francisco Gallotti, a fim de evitar aumento de despesa, o plantão da Biblioteca e do Arquivo deverá obedecer
ao critério de rodizio, ficando dispensado o funcionário que o prestar de
comparecer ao expediente da tarde.
Em seguida o Sr. Presidente expôs
à Comissão que fôra constituída no
Senado a Comissão Especial da Revisão do Código Comercial.
Para evitar demora nos trabalhos, a
referIda Comissão haVia entendido ser
mais conveniente designar o Senador
Ferreira de Souza, que é professor de
Direito Constitucional, para Relator
da matéria e para fazer um esbôço
de anteprojeto.
A organização dêsse projeto é da
maior importãncia porque o Código
Comercial vigente é de mais de um

século e precisa ser substituido por
uma lei que atenda melhor à exigência da atualidade.
O Senador Ferreira de Souza, ao
aceitar a incumbência, solicitara que
lhe fôssem concedidos dois funcionários para trabalharem conjuntamente
com êle, bem como uma pequena verba
de Cr$ 5.000,00, mensais, para pagar
a dois pesquisadores .
Ficou, assim, o Sr. Diretor Geral
autorizado a entrar em entendimento
com o Sr. Senador Ferreira de Souza.
a fim de que escolha os funcionários
que deseja ter à sua disposição, bem
como ,a . providenciar sôbre o que fôr
necessarIo.
Por proposta do Sr. Senador Francisco Gallotti, levando em consideração reclamações que lhe têm sido fei tas por vários Senadores e a dificuldade em que se encontra a Mesa, as
vêzes, para ouvir questões de ordem
levantadas,
resolveu
a
Comissão
mandar pedir orçamento para colocação de dois microfones nas bancadas, um em cada extremidade, com
fio que permita levar cada microfone
até o meio da bancada.
Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente encerrou a reunião, lavrando eu, Júlio Barbosa, Diretor Gerai e Secretário da Comissão Diretora, a presente a ta que foi unãnimemente aprovada.
19.'

REUNIÂO REALIZADA EM
18 DE SETEMBRO DE 1952

Sob a presidência do Sr. Senador
Marcondes Filho, presentes os Senhores Senadores Etelvino Lins, 1. 0 Secretário; Vespasiano Martins, 2. 0 Secretário; Waldemar P edrosa, 3. 0 Secretário e Francisco Gallotti, 1. 0 Suplente
de Secretário.
Lida e aprovada a ata da reunião
de 4 do corrente, o Sr. Presidente deu
a palavra ao Sr. Etelvino Lins que
propôs fôsse ouvida a Comissão de
Promoções, relativamente ao requerimento em que Manuel Verissimo Ra mos, Aux iliar de Portaria, padrão
«K», solicita transferência para a carreira de Oficial Legislativo.

-

A Comissão a provou o despacho do
Sr. Senador Etelvino Lins, determinando o arquiva mento do processo
de inquérito instaurado para apurar
responsabilidade de culpa, no incidente em que foi envolvido o Con tinuo,
classe «I" , D jalma Magano .
D e acôrdo co m os pareceres dos
Senhores Senadores Vespasiano M artins e W a ldema r P ed rosa, a Comissão
deferiu os requeri mentos de Otávio
José de An chi eta, Continuo classe «I" ,
sôbre contag em de tempo de serviço
pre tado ao Arsenal de M a rinha; de
Eleozina M a rtinez Silva, Oficial Legislativo classe «J" ; de Maria Thereza F ernandes de Andrade, Taquigrafo classe «M " e de Therezinha de
M elo Bobany, T aq uí grafo classe «N " ,
sô bre três meses de licença, a parti r
de 15 do co rrente, nos têrmos do artigo 224 do Reg ul amento.
O Sr. Presidente di tribuiu ao Senhor S enador Vespas iano Martins a
ex posição em que o Diretor da Ata
sugere várias medidas para melhorar
os serviços dessa D ireto ri a, assim
como a consulta da Comissão de Promoções sôbre contagem de tempo de
se rviço.
,

•

A Comis ão delib erou , ai nda, que
as duplicatas do «D iário do Congresso»
e do «Diário Oficia l" deve m ser devolvidas à Imprensa Nacional, onde
se rão mais úteis para co mpleta r coleções, do que ve ndidas a pêso como
é feito atualmente.
Tomando conhecim ento! do o fic io
da Comissão de Vi ação e O bras Públi cas, em que consulta sôb re a possibil idade de a juda fina ncei ra à representação dêsse órgão, convidado
a participar do Congresso Extraordinário P anam ericano de Ca rrete ra s, a
rea lizar-se no M éxico, decidiu a Comissão não lhe ser possível ate nd er ao
soli ci tado, em virtude da fa lta de
verba . e da rece nte portaria do Banco do Bras il su pend endo a concessão
de cãmbio oficial para viagens ao
estrangei ro, inclusive para pa rticipação em Congressos.
Resolveu a Comissão. por unanimi dade, qu e deve se r rigorosamente evitado o comissionamen to de fun cioná-
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rios, nos Ga binetes, com exceção daquêles yue esteja m realmente prestando serviços.
A seg uir o S r. Senador Francisco
Gallotti declarou que desejava dizer
duas palavras: uma, de grande satisfação e, outra, de tristeza.
Começaria pela de tristeza, motivada pela convicção de que em breve
perderá a Comissão Direto ra um de
seus companheiros, o 1.° Secretário,
Senador Etelvino Lins, nome tão firmado e conceituado em todo o Senado.
A segunda palavra era de grande
a leg ri a, por ver sai r êsse colega como
Governador de um dos maiores Estados do Brasi l .
O Sr. Senado r Francisco Gallotti
declarou estar certo de que interpretava o pensamento dos demais membros da Comissão, razão por qu e propunha que se re alizasse na Ata dos
trabalhos essa manifestação: o pesar
pela perda de um companheiro e a
alegria por ganhar o Brasil um grande
Governador .

<O Sr. Senador Vespasiano Martins
declarou que compartilhava dos sentimentos do Sr. Senador Francisco
Gallotti mas quanto à alegria.
Achava que só havi a motivo de regozijo, pois na conjuntura em qu e se
encontra o Estado de P ern ambu co, a
investidura do Senador Etelvino Lins,
como Governador, só poderá trazer
be nefícios ao Brasil.
O Sr. Presidente endossou os conceitos emitidos pelos colegas que o
antecederam, faze ndo votos por que o
que é hoj e segu ra prolmessa peja
amanhã brilhantissima realidade.
O Sr. Senador Etelvino Lins ag radece u a hom enag em tão a mig a que
lhe era prestada, declarando qu e sentia deixar o convivio de companheiros
de tantos anos, convivência qu e muito
havia influido no seu espírito.
N ada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reuni ão,
lavra ndo eu, Júlio Barbosa, Direto r
Geral e Secretário da Comissão Diretora, a presente ata qu e foi unâ nimemente a provada.
( D.C.N . -26-9-52.

-- 30) -

20' REUNIÃO REALIZADA EM 25
DE SETEMBRO DE 1952
Sob a presidência do Sr . Senador
Marcondes Filho. presentes os Senhores
Senndores V l'spasiano M a rtins. 2· Secretário; Waldemar Pedrosa. 3.0 Secre tário: H ami lton Nogueira. 4 v SecretáfiO e l'rantisco G a llotti. I · Suplente de
Secrerário. reuniu -se a C omissão Diretora.
Lida c a provad a a a ta d a reunião
de 18 do corrente. a Comissão. de
acõrdo com u parecer do Sr. Senador
Waldemar Pedrosa e as informações
constantes do processo. deferiu o re querimento em que Lys Henriques Fernandes. Oficial Legisla tivo. classe c:J».
soh( tta sejil ccns iderado corno li cença
para trawrne r.to de saúde o período em
que fa ltou pOI motivo de doença e por
haver f ilio ! ubmetid a c. um ] intervenção cirúrgica conformEc faz prova com
o a testa do do Hospita l dos Servidores
do Estado.
Ac ompanh.:ldo os l' ~rE'c cres do Senhor
Senador F ra nc:sco G~ !k ttl a Comissdo
i.!utonz0U várijr, ~.q. ·i. :ções de livros
assi m C, ' DI') cie duas e ~ lantes de a ço.
dl1plil ~ . d firma BC'm,l! J.ni S. A .. para
:1 Diretoria d e r ·ibli,)tl'ca.
Reldtivdmt>nte à r x~'os lç ão d a C omissão e,k Pr"m o'~õ('~ :óbre conta gem
de temFo d e serviço. dLcidiu a Comissão Diretord. de'pois d.: examinar ,I
mat ~r i il. acei til r dS concl usões d as prclill'inarcs iI que c.l.er,c lI .:lquêle órgão.
N :Jd ,\ 11I,\is hi.!\'C'ndo ;; tra ta r o Sr.
PrE'sidcnte enccrrou :J I (união. lav rJ nde eu. J~lio Rdfr.osa. S lretor Geral e
Sccretár:o d il Comi!sft() Ulretora. a presente ata que foi l'll.illlmemente a pro-

\'ad" .

21' REUNIÃO REALIZADA EM 2
DE OUTUBRO DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
M a rcondes Filho. presentes os Senhores
Senadores V E'spasiano M a rtins. 2· Secretário; Waldemar Pedrosa; 3.° Secretá rio; H am:l ton Nogueira. 4· Secretário e Fra nL'ifcc G a llotti. I · Suplente de
Secretário. reuniu-se a Comissão Direto ra .
Lid a e apr:>viltl'l a "ti.! d a reunião
de 25 de s~tembro do:' co rrente a no.

d elibe rou a Comissão. til' acõrdo com
o põlecer d ::> Senhor So!, ,~ c'or Vespasiano M a rtins. atender iI fdi.:it-c;áo da Diretoria d c C · lJ1 t ab ilid j~e. no sentido de
':er a presentada emenda é:O Projeto d c
Ll'i da CãDla ra n. 231 !c '1952. abrinel e crédito para a tende!' ao pagamento
de despesas imprescindiveis.
Em seguida. o Sr. Senador Vespasia no Martins passou a rela tor o
processo E'm que o Prcsidente da Comissão de Constituição e Justiça soli ci~a sejam paQ3S duas diárias aos
funci oná rios d a Diretorid de T aqui gr;JfJ... que pres ta ra m s.!rv lços àquela
Comissão. no momento em que se
discutia o Projeto que criou o Instituto
Brasi lci r rJ do C afé.
Submetido o assunto .1 discussão. o
Sr. Senador Waldemar Pedrosa acompanhou o parecer dc S. Excla.. que
concluiu 110 sentido de nào S(f possiVI'I antl'nóe r ao solicitado í dos motlV0S que rxpõe.
O Sr . ~ c n ;l áor Fra nci s(o G cl lIotti pediu v ist:. :io processo pa ra e~t ud a r a
m;1téri;1 .
Ainda ce ;~c õrdo com ', ~ parecer~s
do Sr . Ser ado r VeSO<lSidIlO Martins
f,) i C1dl "ido o requerimento de M a uro
Cunh" ::::"rr.Jjos d e Morai~ ( C astro.
Red a tor Revisor . padrão O. sõbre contag~ 11' de tempo de serviço. com exceção do prestado como est3giário d a
}UJtiÇ;1 griluita. computad o em 3 meses C' 20 dia~. pois quando entrou em
vigor a Lei n. 8.527. de 31 de dezem bro d e 1945. foi o mesmo a fastado
daf funções que exercia a indeferido o
em que Be nvi nd a M a ria Soa res. Red a tor de An ais e Documentos P a rlamenta res. padrão O . solicita paga mento de difrfl'nça d e vencimentos a que
se julga com di reito. referente ao periado de 21 de maio de 1946 a 28 de
junho dE' 1950.
D e conformidade com os pa rece res
do Sr. Senador Waldemar Pedrosa a
C OPlIssão defedu os requerimentos de
ElzJ Alvrs T avares. Oficial Legislativo. cl:J 'se }. ~õb re 60 dias de licença especial. a pa rtir de 1· de outubro
do corrente a no e de Felipe Baroud .
Servente classe H. sõbre 30 dias de
licença par:\ tra tamE' nto de saúde. a partir de 1· de setembro do corre nte ano.
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li ce nça.
A COI!1bsãe tomou conhe imento do
telegramil em que o Sr. Senador Prisco
d s S,.ntos omunica, para os devido
fins, estM impossibilitado de viajar por
JlJ ti\.'o de (, cnça.
N 3d a mais h avendo a tra tar. o Senhor Presidente encerou a reunião. lavrando eu, Júli o Ba rbosa. Direto r Geral
e Sccre tá rio da Comissão D iretora, a
presentc ata que foi unânimemente
aprovad a.

22' REUNIÃO REALIZADA EM 9
DE OUTUBRO DE 1952
Sob a prCSid- ncia do Sr. Sena dor
M 3n :ondes Filho. presentes os Senhores
Senadores Vespasiano Martins, 2.° Secretário; Waldemar P edrosa, 3.° Secretário e Franci co Gallotti, 1.0 Su plente de Secretário, reuniu-se a Comissão D iretora.
Lida
apl eiVad a a a ta d 3 reunião
de 2 do o rr ate o Sr. P residente deu
a ralLlvra êl '
r. Senador Francisco
GalJotti que pocedeu à leitura de seu
voto. r"ILltivdl1lr'l:le ao processo em que
o Prr~idente d n Comissâo de Constituição e Ju!>ti il 50!i ita pagamento de diá ao pe~soa l da T nq uigra fi a . por
ria
serviç0s
cxtraordinários
prestados
àquel'l C OI;]i: ão, nos di as 4 e 6 de
julho do CvrT'~ Ite Cl no , c do qu I havia
ped ido viHi'.
S . Ex( ii) . concluiu a:ompa nh nndo o
parecer d o Re.a tor, isto é, que a soIt citaç:'o 1150 (ncontra am pa ro legal.
com o que c(''lco rdou a C om i são.
Tomando con hecimento do precatório do Ju iz cie Direito d a 2' V :t ra d a
F aze nd êl Públic do Distrito Federa l.
C'TI fLlvI'r d ,' Antônio Con êa d a Silva.
pnra " fim d 5 r reinteqrado no carÇ]o
que lhe <,bc 1:0 quatil o ci::. Senado, de cidiu a C ('mj~~;;o, de acôldo com o p:trecer do Sr. Senador Waldemar Pedro a, bai~ nr o processo em diligência,
para que n D ir laria Geral informe o
cargo a que tem -li;'c; lo o cxequente,
n o~ t~rm o!; do ju!g;)dt; .
Reich·cu. ar~ im , d Comissão adia r
o proce ..~o I der('nt(' Co plomoções na
carrE'iri\ ele Ofi clilJ Legi5ia tivo, a té quc
s~ pronun cie ~ÍJbre c. rde rido precatório.

o

Sr.
(na dor
L~pasiano M artins
procedeu a kitur,. à<: ua exposição
sõbre () memorial
li ljue o Diretor
da T aquigrafia plOpõe seja modificado
o Llrt. 154 ele RI' . ulamento. a fim de
que as promoçõ~s a classe de Taquígrafo Revisor obedeçam, ün icamente ,'0 '~ ritério de M r 'Clmento, havendo
o Sr. Senador Francisco Gallotti pedi_
do vista do processo .
Qu .mto ao r"'.jllt'rimc, 'jo ('m que M anuel V .?ríssimo l~ 'II,.u~, Auxili a r de
PortMi:l, pad r3 0 K, soli ita transferência pLl ril LI ca rrEir a clt' Oficia l Legisla tivo, na classe co rrespondente, a Comissão a provou o pare er do Sr. Ser!ador F ra ncis c· Gall otti que conclui
Ile: sen l1 l~O de que " triJ ll"ferência só
pode ser feita, de acôrdo com a lei,
pa r" a classe inÍl:i .d de c<.lrrei ra. A ssim,
Si'
011 ler ao inl e )'I·,s"áo, deverá formui ' r nuvo l'l'qurri;:l~lIto so li citando
tra n~fercn ia p"r, " ..:Iasse J de Ofi ci;. 1 Legisla tivo, iDi iil l d a ca rreira.
Rela tivamente ao processo sôbre preenchimento de vagas na P ortJria, de idiu a C omi são. de onformidade com
a proposta da Comissão de Promoções
e com o parecer do Sr. Senador Francisco Gallotti , promover a Auxiliar de
Portaria, pa drão K. por a ntiguid de.
Teotônio Fra nci sco Dutra . Continuo.
classe 1. a Continuo classe J. por antiguidade. César M a rins. Continuo, c1 as. e I.
C om referência <lO preen himcnto d a
\I<I\]. de C o ntinuo ,
lasse l , como a
C c mis~ão de Promoções a lega que pod m ser adotado doi s critérios , o de
;:mtiguidade (e obscr a do e seguido
ml io(>n ia C'I Resolu ção que uprimiu
o pa rÜllra fo úni o do artigo 141 ) e o
d c IlH'rc inl('nto ( pela nova orientação
ro?sulla nte d ess 3 deliberação) resolveu
a C !lIi ss~o bix<lr o proccsso em dili ç,êncii1. i) fim de que a Diretoria de
Contabilid,lde e Pessoa l inform qu a l
o critério a que obedeceu a última promo ão á cJ,l~ se l.
Sôbre o p ree n himcnto da vag J de
crvente. cl"s~c H , que deverá obedecc r LlO critério de merecimento, decidiu
a C o mi~são solicita r à Diretoria de
l~ o nti)bi! id a dc e P es.oa l a juntada da
decla ração de encargos de fa míli a de
cad " um d os úmponcntes da li s ta trip i-

- · 302 -

ce "prrsent,lcia pela Comissão de Promoções.
Acomp:lOh,mdo o p<lrecer do Senhor
Senddor Fr,mLisco Gallotti, a Comissão
autorizou vúrias aquisições de livros.
Aprl"rianc u o requerimento de Eugênio C a rlo~ de Almeida Barbosa, OficiaI L('lli~btivo, classe J. no sentido
de Ihc ser concedido licença com ven ciml'ntas, a f:o: de que possa aceitJr o
convite da Passadena Playhouse, na
Califórnia, para aperfeiçoar seus conhecimentos de arte dramática, delibe n 'u ~ Comissão indeferir o requeri mento j)or ~('r contrário ao que dispõe
o artigo 227 do Regulamento.
Nada I%is havendo a tratar, o Senhor Pr(,~ld(;nle encerrou a reunião. lavrando ('!I, lúlio Barbosa, Diretor Geral e Secrl'tál io da Com issão Diretora.
a presente a ta que foi unânimemente
',provadil .
23.' REUNIÃO, REALIZADA EM 16
DE OUTUBRO DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
Marcondes Filho, presentes os Senhores
Senadorl:'s Vespasiano Martins, 2· Secretário; Waldemar Pedrosa, 3.° Sec~ 
tário; Hamilton Nogueira. 4" Secretá rio I' Fr<lI1rj~co Gallotti. 19 Suplente de
Secr~túrio, rcuniu-se a Comissão Diretora .
Lida e aprovada a ata da reunião de
9 do corrente, a Comissão. de acõrdo
com o parecer do Sr. Senador Ves!lasiano Martins, deferiu o requerimen to de F r,1I\k lin Palmeira . Diretor dc
Serviço padrão PL-2, sõbre contaÇlem
dI" tempo de serviço prestado ao Instituto Lamo Sodré e à Estrada de
Ferro de BragL,nça, no total de 1 ano,
S meses e 15 dias.
De conformidade com o pJrecer do
Sr. Senador Waldemar Pedrosa, decidiu a Comissão. em face das informações prestau as pela Diretoria de Contabilidade, cumprindo a sentença da
2' V ara da Fazcnda Pública do Distrito Fecl"r ... i. reintegrar na classe «O ».
cJmo (xcedente, na carreira de Oficial
Legislativo. Antônio Corrêa da Silva .
Em face dessa deliberação. resolveu
a Comi~~ ã0 encaminhar o processo à
Comissão dc Promoções. a fim de que
examine os dileitos que cabem ao rcin-

tegrado qa anto ao preenchimento da
vaga de Diretor de Serviço.
Quanlo à promoção de Continuo
classe «L>. decidiU a Comissão. prelimir,armellt;o. cn virtude das informações prest,".bs pela Diretoria de Contabilidade. '-Iue deverL1 obedecer ao
critt! rio tlc antiguidade.
Assim. de acõrdo com o parecer do
Sr. St?nadGr Francisco Gallotti. deliberoll promover a Continuo classe «1 »,
por anti~luldade. Pcdro Rodrigues de
Sousa. Servente classe «H » .
A vaga de Servente classe H. decidiu a Com'5~ão promover, por merecimento. Arm ando Gouvêa Ca~te lo
Rranco. Servente classe «G» que. segundo as intormações da Diretoria de
Contabilid,dr. tem maiores encargos
cle famih,l. dentre os componentes da
);sta tripli cc a prcsent Jdn pela Comiss50 de Promoções.
Poram. <inda. au toriz adas várias aq uisições de livros. de conformidnde com
() parecer ua Sr. Senador Francisco
GaBotti .
Nada mais have ndo a trata r. o Sr.
Presid~nte ('ucerrou a reunião. lavra ndo eu, lt.lio Barbosa. Diretor Geral
~ Secret:~rio da Comissão Diretora. a
prt'sente a ti' que foi unãnimemente aprovada.
24 ' REUNIÃO . REALIZADA EM 23
DE OUTUBRO DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
Marcondes Filho. presentes os Senhores
Senadores Vespasiano Martins. 2· Secretário; Waldemar Pedrosa. 3.° Secretário: H arnil:on Nogueira. 4· Sccretário e Francisco Gallotti. 19 Suplente de
Sccretário. H'uniu-se a Comissão Diretora.
Lida a ata da reunião de 16 do
corrente. o Sr. Senador Francisco Gallotti justificou a presença do Diretor da
ContabilidJde. dizcndo que o mesmo ali
se achava a convite scu.
Na vésperJ o Dr. Flávio Goul art
de Andrade o procurara. a legando que
não fõr a bem interpretado o parecer
da Diretoria de Contabilidade. exarado no processo que baixara com di Iig~nci:J. para que aquela Diretoria informasse qu al o critério a que ohede-
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carrl?ira de C ontínuo.
Ouvida a exposição do Diretor da
Contabilidade, o Sr. Senador Waldema r Petl osa pediu a palav ra para de cla ra r qUE' seus colegas da Comissão
d ~ Pr o m oç õe ~ na última reuni ão hav iam
ventilado c assunto e pedira m-lhe que
sclarec('s e à C omissão Diretora determin ado trecho do parecer que aquê le órg~o emitira no referido processo .
As~ im. em virtude dos escl recimentos prestados pelo Sr. Senador Waldemar Pedro a e dil decla ração feita
pelo Dirl' lor da C o nta bilidade sõbre
1 ('xist,;nci" de um re urso il respeito
rc 'olvcu ., Comi ão aguard J r o recebirv,ento do mesmo pa ra reex aminar o
as~ unto .
Subrn tida à discussão, foi a Ata
aprovada .
Em seguida o Sr. Presidente deu a
pa lavr a ao SI' . Sen dor Vespasia no
M a rtins que passou a rela ta r o processo em que a Bibl io teca Municipa l
de S ão P aulo transmite onvite aos
fl1n c i o njri(\.~ do S enado.
D e conformidade com o pare er de
S. Ex !J. decidiu a Comissão abon a r
o ponto dilqlleles qu e desej a rem aceita r o CO J1\'it~, deter mina ndo no entanto
ao S r. Direlor G era l que, de acõrdo
com a co nv ~ ni ê nc i a do se rviço, fix e
(' re prctivo n.l mp ro, o prazo de duração da isitEJ e inst rua os fun cionários
pa r<l qu e a pre :-ntem rela tório a respeito .
Aind a de acõrdo com os pa recere
do Sr. S enador Vespa ia no M artins.
fo ra m deferidos os requerimentos dos
fUll ciol1éí ri o~ da A gência Posta l T leÇl ráfic.l
do D epa rta mento Federa l de
S egllrctnç" Públi c<l
o licita nd o pagamento . de diári as correspond entes às
sessões extraordinárias a que compareceram nos dids 2
29 de ag õsto do
co rrente J n0 c de D eusdedith de Ara újo Silva e ct:tros se rventes que presta rn s(' rvi ço na S ala do C fé solici ta nd o quiparação da gra tifi cação qu e
rece bem à de seus colegas que trabalha m jun to às C omissões.
O Sr. Senador Waldemar P edrosa
oferece u pa r(>cer fa vorável ao requeri ment.) d prorrogação de li ença po r
60 di ils. pa;a tr,tlamento de saúde de
Améri o F acá. R,' diltor d
Anil is e

Doc ument,' P ,lr];lInenta res, pcl drão «O l>
no que foi ac mpanh ado p la Comis·ao .
TOI11 ~ ndo conlrl'cimento do ofício da
Fundc1ção Grtúli
Varg ilS. sõb re a
pa rti ci pnção ti 's funcioná ri os do Senado nos curtes ele especia lização a li
existenles à('cidi u a C omissão design ar
o Sr. DiretC'r Geral para servi r de
elemento de li gaç" o com a itada Fundação, a fim de .:tssentar as provid ' ncias n('c('ssá ri as p:1 r<'l seleção dos qu e
e intl'rrSSilrelll ):'eJos referidos cursos.
Qua nto ao ofitio t' IrJ que o Presidente
da Comi~são de C OM tituição e Justiça
soli itLl J,;rovin cIl Ci..:s para o envidraçamento da rotunda contí(lua à sala em
que fun ciona a citad:1 Comissão, foi o
mesmo enc.l rninh adc, à Comissão de
E stud os da
Jnstalações do Senado
(CErS ) pa ra que opine a respeito.
Levando m consideração o pedido
do Sr. S enador I vo d'Aquin o, lideI' d a
M a ioria no
ntido de se r desi(lnado
pa ra se rvir em seu G abi nete, o Ofi cia l
Legisla tivo elas e «J», An a Au gu ta
Dia da Cu nha Amazonas, a tribuind olhes a griltificil ão regu la menta r, decid iu a C o missão atender d O soli citado .
Cientificada do pa rece r da C omi são
ele Promoções em que r a tifi a a lista
triplice a prese ntada pa ra preenchim ento da ag, de Diretor de Serviço. rl''01 eu a Comi ão promover, por mere imento, a D ireto r de Serviço, padrão PL-2, Lauro Portela, Oficia l Legisla tivo, elas e «O » .
ada ma is ha vendo a tra tar o S eIlh r Presiden te eu ce rrou a reunião lavrilndo eu, Júl io Ba rbosa, Diretor G era I e Secretá rio da C om issão Diretora,
a presente a ta que foi unânimemente
i, provad a .
25' REUNIÃO. REALIZADA EM 30
DE OUTUBRO D E 1952
S ob a presidên i<'l elo Sr . S enador
M a rcond es Filho, presentes os Senhores Selladore V sp :Jsia no Ma rtins, 2"
S ecretário; Waldemar Pedrosa, 3.° Secretário e H a milton Nogu ira , 4° S ecretá ri o, reuniu-se a C omissão D ireto ra .
Lid a e a pro ad a a a ta da reun ião
d 2 do corrente, a C omi ão a pro-
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vou os pareceres do Sr. Senador Vespasiano Martins, no sentido de que
passe a integrar o quadro de Servente, c1a~~c G, Lázaro de Freitas.
por ser o l!l ai~ antigo dos três excedentes e qUf seja abon3do o ponto
de Rubens Pinto Duarte, Oficial Legislativo, c1 <l~se N. que o deixou de
assinar no aid 7 do corrente. por estar i,bsorviào em atender ao Sr.
Vice-Pn>sid!!:l te do Senado, conforme
const·I da exposição do Sr. Diretor
d 3 BiblioteLa .
Acomp anh,Incio o parecer do Senhor
Senador Waldemar Pedrosa, a Comis são cleferiu l' n'querimento de Leopoldina Ferreira Nr-ves. Oficial Legislativo. classe K. solicitando retificação
de contagem de tempo de serviço.
Nada milis h,wendo a tr 3tar, o Senhor Pnsident-> encerrou a reunião. lavrando eu. Júlio Barbosa . Diretor GeraI e Secretário da Comissão Diretora.
a presente a ta que foi unánimemente
aprovad a .

26' REUNIÃO REALIZADA EM 7
DE NOVEMBRO DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
Marcondes Filho. presentes os Senhores Senadores Waldemar Pedrosa. 3.°
Secretário e Hamilton Nogueira. 4"
Secretário, reuniu-se a Comissão Di retora.
Lida e "provada a ata da reunião
de 30 de outubro do corrente ano.
resolveu. de acôrdo com os paraceres
do Sr. Senador Waldemar Pedrosa e
Hami!tc n NOÇJII('ira deferir o requerimentc ('m que Lys Henriques Fernandes, Oficial Legislativo, classe J.
solicit · seja computado como prorrogação dI' licenç a o período em que
faltou, de 14 de setembro a 21 próximo fíndo e aut;,rizou várias aquisições de livros .
Tomando conhecimento do relatório verbal do Sr. Diretor Geral a respeito do convite feito pela Fundação
Getúlio V arQ<-s. deciúiu a Comissão de signar o R('d ~tor de Anais e Documentos Parlamentares. padrão O, Glória
QuinteJla. para servir de elemento de
ligação COlO ilquêle órgão. a fim de
assentar as providências necessárias
para escolha dos funcionórios do Sena -

do que se interessam pe:os cursos espeCializados daquela entidade.
Nad:l mais havendo a trata r o Senhor Presidente encerrou a reunião lavrando eu, Júlio Barbos , Diretor Geral ~ Secretál io da Comissão Diretora.
a pn>slntc ata que foi unânimemente
aprovada.
27. a REUNIA.O REALIZADA EM
13 DE NOVEMIBRO DE 195:!
Sob a presidência do Senhor Senaéor Marcondes Filho, presentes os Senhores Senadores Vespasiano Martins, 2." Secretário; Valdemar Pedrosa, 3.· Secretário e Hamilton Noguei ra. 4.° Secretário, reuniu-se a Comissão Diretora.
Lida e aprovada a ata da reunião
df' 7 do corrente. o Sr. Presidente deu
a palavra ao Senhor Senador Vespasiano Martins que passou a relatar o
requerimento em que Antônio da Costa Bernardo, Servente, classe "H", reorre do ato da Comissão Diretora
que promoveu Pedro Rodrigues de
Sousa, Servente, classe "H" a Continuo classe "I".
De acôrdo com o parecer de Sua
Excelência. fundamentado no artigc
111 do Regulamento e na exposição
feita pelo Senhor Diretor da Contabilidade' decidiu a Comissão cancela-r
a promoção e promover Antônio da
Costa Bernardo a Continuo, classe I,
colocado atualmente em primeiro lugar na prova de habilitação prestada.
Acompanhando o parecer do Senhor Senador Vespasiano Martins decidiu a Comissão aguardar ocasião
mais oportuna para instalação dos dezoito microfones no plenário. em virtude de não dispor a R. C . A I Vitor
S. A. dos mesmos, dependendo de licença especial da CEXIM. para Importação .
A Comissão aprovou. ainda, o par(cer do Sr. Vespasiano Martins, sôbre o balancete e contas referentes ao
terceiro trimestre de 1952 assim reclgido :
"Tendo examinado o balancete referente ao terceiro trimestre de 1952.
de acôrdo com o artigo 10.°, letra 1.
e art. 202 do Regimento Interno que me foi apresentado pelo Senhor
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D iretor G eral, acompanhado dos do cumentos de ns. 606 a 974 e do livro
C ai xa, e verificada a exatidão das
contas e o sa ld o de Cr$ 1. 235.169,60
(um milhão. duzentos e trinta e cinco mil. cento e esse nta e nove cruzeiros e esse nta centavos) que passa
para o quarto trimestre do corrente
ano, sou de parece r que a C omissão
D iretora deva dar plena quitação d essas contas ao Senhor D iretor Geral
e T esou reiro, Doutor Júl iO Barbosa de
Mattos Corrêa .
Sa la das C omissões. em 13 de no vembro de 1952 . - Vespasiano Mar-

tins.
C ópia do Bala nce te a que se · refere
o parece r supra:
ti

B LANCETE RELATIVO AOS M ESES DE
JULHO A SETEMBRO DE 1952

C r$
R eceita
J ulho :
Saldo do trimest re
ant erio r . . ..... .
3. n prestação da Verba M aterial ..... .

1 . 532 .06 1. O
735 .750,00

Agôsto:
Saldo
do
créd ito
aberto pela Lei n.O
1 . 598, de 7-5-52

525.16 ,3C

Setembro:
P ela verba de papel
velho .. ...... . . .

3 5,00

So ma. . . . . . . . .

2.793 .365, lO

D espesa
C r$
Julho:
P agamentos dive rsos
<conforme documentos d e ns. 606 a

734 . .

o

••••••

•••

591 .363,40

A gôsto:
P a gamentos diversos
confo rm e documentos de ns. 735 a 846

708.96 1.70

Setembro:
Pagamentos d ive rsos
conforme do cum entos de ns. 847 a
974 . . ... ...... .
So ma . . . . . . . .
Saldo para o trimestre seguint e . . . . . .

257. 70.40
1. 558.195,50
1. 235.169,60
2.793. 365. 10

Diretoria da C ontabilidade, em 30 de
setembro de 1952. - Luiz do N ascimento M onteiro, Oficial Legislativo,
classe K . M ário I ustino Peixoto,
chefe da Seção Financeira. - Fiá v ic,
Goulart de Andrade, Diretor da C on tab ilidade ...
R elativame nte à consulta do Chefe
da Seção do P essoa l. se a vaga existente na classe " O", em vi rtud e da
promoção de La uro Portela a D ire tor do Serviço. padrão PL-2 . deve ser
preenchida pelo Oficial Legislativo
excedente, Antôn io C orreia da S ilva
ou se deve ser promovido um fu ncionário da classe "N", o Senhor Senador V espasiano Martins ofereceu
parecer concluindo que. nos têrmos
do art. 165, § 1.0. a vaga deverá ser
o cupa da pelo funcionário 'e xcedente,
;'ei ntegrando em co ns eqüê ncia de sentença judicial, no que foi acompan ha do pela Comissão.
D e acôrdo com os pareceres do Se nhor Senador Valdemar P edrosa, iI
Comissão deferiu os req ueri mentos d
Elza Alves Tavares. Oficial Leg islativo, classe "]", desistindo da licen ça es pecial que ha via solicitado e de
C ecilia Braconi Correia e C as tro. Oficial Legislativo, classe J, solicitando
retificação de nome. co nforme certidão d e casamento que apresenta, pa r a Ceci lia Bra coni e C astro.
A comissão, a utorizou, ai nda, a aq ui sição de um a máquina de es rever Roya l
p a ra a D iretor ia do Arqui vo.
O Senhor Presid ente rl :st rib uiu ao
Sr. S enador V es pasia no Martins, <co m
o voto escrito do Senho r S enador
Francisco Gallotti, o memorial do D iretor da Taquigrafia sôbre preenchimento de vaga de Taquígrafo -Revisor.
Nada mais havendo a tratar. o Sr.
Presidente ence rrou a reunião, la -

-

vrando eu, Júlio Barbosa, Diretor Geral e Secretário da Comissão Diretora, a presente ata que foi unânimemente aprovada .
(D.C.N., 22-11-52).
28. R REUNIÃO REALIZADA EM
20 DE NOVEMBRO DE 1952
Sob a presidência do Sr. Senador
Marcondes Filho, presentes os senho res Senadores Valdemar Pedrosa. 3.·
Secretário; Hamilton Nogueira, 4' Secretário; Francisco Gallotti. I ' Suplente
de Secretário, reuniu-se a Comissão Diretora.
Lida e aprovada a ata da reunião
de 13 do corrente, a Comissão de
acõrdo com o parecer do Sr. Senador
Valdemar Pedrosa, deferiu o requerimento em que Jaci de Sousa Lima,
Zelador do Arquivo, padrão N, ~olicita
prorrogação <le licença para tratamento de saúde, por cento e vinte
dias, conforme atestado médico que
apresenta.
Relativamente ao Projeto de Resolução n.O 22, de 1951. admitindo no
quadro da Portaria. como serventes
classe G, excedentes, os dois atuais
servidores contratados, repectivamente para o serviço de limpeza do edifício e como mensageiro, a Comissão
aprovou o parecer do Sr. Senar!or
Hamilton Nogueira que concluiu no
sentido de ser aceita a subemenda
substitutiva aprovada pela Comissão d ..
Finanças.
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião
lavrando eu, Júlio Barbosa, Diretor
Geral e Secretário da Comissão D iretora, a presente ata que foi unânimemente aprovada.
(D.C.N., 16· 12-52).
29' REUNIÃO REALIZADA EM 15
DE DEZEMBRO DE 1952
Sob a presidência do Sr. Marcondes
Srs. Senadores
Filho. presentes
os
Waldemar Pedrosa. 3" Secretário; Hamilton Nogueir<l, 4° Secretário e Prisco
dos Santos, 2.° Suplente de Secretário,
reuniu-se a Comissão Diretora.
O Sr. Presidente Café Filho compareceu à Comissão para apresentar à
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l1Iesma cumprimentos pelos resultados
positivos da sua atuação durante o ano
de 1952.
Lida e aprovélda a ata da reunião de
20 de novembro do corrente ano, o
Sr. Presidente deu a palavra ao senhor Senador Waldemar Pedrosa que
passou a relatar os vários prece sos
que lhe foram distribuídos.
De acõrdo com os pareceres de Sua
Excelência deliberou a Comissão deferir o requerimento em que Eugênio
Carlos de Almeida Barbosa, Oficial
Legislativo, classe «}» solicita exoneração; aceitar a proposta da firma
~Mesbla S. A. » para mudança de sistema de iluminação da Diretoria do
Expediente por ser a mais conveniente;
atender ao pedido do Comité de Imprensa, no sentido de lhe ser fornecido
papel timbrado: aceitar a p~oposta da
firma Esteves [, Santos Ltda. para a
compra de pneus usados, por ser a
mais vantajosa.
Quanto ao pedido da Diretoria c!e
Cc-ntabilidade sõbre aquisição de um
mimeógrafo «Costetner», resolveu a Comissão, de conformidade com o parecer
do Sr. Waldemar Pedrosa, mandar pedir preço a outras casas do ramo, assim
c(,mo para um «Multilito» .
Relativamente à consulta da Diretoria de Contabilidélde sõbre pagamento
de subsidio fixo aos suplentes de Sen<1dores eleitos Governadores de Estéldos, o Sr. Senador W a ldemar Pedrosa ofereceu pa recer, que foi aproVJdo pela Comissão concluindo que «<1
divisão da parte fixa do subsidio está
dara e positivamente disciplin ada na
alinea o do art. I' da Resolução n" 22».
Ainda de acõrdo com o parecer de
S. Excia. a Comissão deferiu o requerimento em que Sebastião Miguel da
Silva, Servente, classe .GIl . solicita
cancelamento de penalidades constantes
de seus assentamentos.
O Sr. Presidcnte teve, no caso, voto
vencido.
Ao relatar o processo em que a Diretoria de Biblioteca solicit<1 aquisição
de um mimeógrafo ··Gestetner·· o Sr. Senador Hamilton Nogueira concluiu no
sentido de que o mesmo fõsse apensado
ao processo relatado pelo Sr. Senador
Waldemar
Pedrosa. da Diretoria de
Contabilidade em que S. Excia. se-
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licita coleta de preços pa ra o mesmo
mimeógra fo em outr as casas do ramo.
D e confo rmid ade com os pare ce res do
Sr . Senador H a milton N oguei ra, decidiu a Comissão auto riza r a aqui sição
d-. Enciclopédia Britânica de vários liv ros co nstantes d as rel ações apresentadas pela Diretoria da Biblioteca . co m
exceção do «Dicioná ri o Ilustrado de
Frases Céleb res y Citus Literarias, Manu al de Prátion Forense, Moral y Econcmia y Otros Ensayos, Tra tado de los
sofia mas Politicos, La Propaganda Politique» e solicitar um volume da Cole,ão «Lex» para exame; a ceitar a proposta da firm a «Mesbla S. A . » par.a
fornecim ento de dois ventiladores de pe;
deferir os requerim entos de Anibal Alves Tõrres, Auxil ar de Portari a aposentado sõbre reaj ustam ento de seus
proventos, de acõrdo com a Lei nO 1.050
de 3 de janeiro de 1950 e de Oscar
Alves da Silva, Continuo c1a se «J»
sõbre promoção, por haver prestado serviço em zona de guerra; encaminhar ?
C missão de Promoções, pa ra estudos
os requerimentos de Herédio Del Judice, Eletricista Chefe, padrão «K», e
outros solicitando co ncessão de gratificação mensal por serviços pres tados
fora das hora. do ex pedi ente: mand a r
a rquivar a exposição do Senh or ViceDiretor G era l sõbre entrega do se rvIço
de limpesa do Pa lácio Monroe a uma
firma especiali za da; rejei tar a proposta
da Compa nhi a de Seguros V a rejistas
sõb re seg uro dos livros da Biblioteca.
Com referência ao Projeto d e Resolução !l.o 8, de 1949, que altera disposi tivos do Reg imento Interno, o Sr. Sen.::dor H a milton Nogueira ofe rece u parecer conclui ndo pelo arquivamento em
vir tude de já e tarem as referid as cüsposições contid as no novo Re gimento.
Passa ndo ü consulta da Direto ri a de
Ccnta bilidade, sõb re paga mento de
«jeton» aos Srs. Senadores por sessões
especiais, o Sr . Senador H amdton Nogue ira emitiu parecer, no que f?i acompanh ado pela Comi. são, conclumdo q~ e
<15 sessões especias, via de regra, sao
de hom enag m e não deve m er conside radas para efeito de p aga mento de
«jeton» .

A Comissão, de acõ rd o co m os pa reCCl es do Sr . Senador Prisco dos Santos,
deferiu os requ erim entos de Leilah de
Góis Cardoso Tõrres, Oficial Legislativo, classe «J» sôbre 60 dias de lice nça, a pa rtir de 3 de novembro do
CO rrente a no, concluind o entreta nto qu e
a fun cioná ria deve ser advertid a por
S<' hav er ause ntado desta cidade sem a
dev id a a utorização; de Be)Jedito Afonso
e Araúj o, Servente, classe «H », sôbre
prorrogaçã o de licença por 120 dias; de
C ecilia de Rezende M a rtin s, Oficial Legislativo .Iasse «J», sõbre co nta gem de
tempo de se rviço e de Américo Facó,
Redator d e Anais e Documentos P a rlamenta res, padrão «O », sõbre prorrogação de licença por 60 di as .
A Comissão delib erou telegrafar aos
Srs . Senadores Vesp asia no M a rtins e
Francisco Ga llotti dizendo..Jlhes que a
última reuni ão êsses companheiros muito
haviam sido lembrados c qu e seus cok "ç as de Comissão fazi am votos pelo
seu pronto restabeleci mento; e ao enhor Governador Etelvino Lins fazend o
votos de grand e êxito à fr ente do go\' êrno do E stado de P ern a mbu co .
O Sr. Presidente propõs qu e se co nsig nasse em Ata um voto de louvor ao
Sr. D iretor Geral, D r. Júlio Barbosa
e ao taq uigra fo Al cinda Trivelino pelo
bom auxilio que presta ram à Comissão
Diretora dura nte o ano Leg;slativo de
1952, c, fin a lmente de sua parte agra df'cia a bondade que os membr-os da
Comissão lhe di spensa ram e o apõio
que lhe deram diz endo conside ra r como
um a condecoração a sua ca rrei ra pública .
O Sr . Diretor Geral a gradeceu em
.<e u nome e no do taquigra fo Alc inda
Triveli no. decla rando qu e nad a mais
fize ram do qu e cumprir com suas obrigações seguindo o exe mplo do Senhor
Preside nte e dos demais membros da
Comissão, que são traba lhadores incansáveis em benefício da boa administração do Senado.
N ada ma is have ndo a tratar o sen l:or Presidente ence rro u a reunião lavrando eu. Júlio Barbosa. Diretor Geral
e Sec retário da Comissão Diretora , a
presente Ata que foi unânimemente
a provada.
( D.C.N ., 28- 1-53).
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SENADO EM SUAS RELAÇõES COM OUTROS óRGÃOS
DO PODER PúBLICO

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇõES FORMULADOS
EM PLENARIO E AINDA NÃO ATENDIDOS
NO 100/ 52 Ao Sr. Ministro do
Trabalho, do Sr. Senador Mozart Lago,
solicitando informações sõbre requeri mento que a Associação dos Estivadores
Avulsos do Rio de Janeiro teria dirigido
àquêle titular (sessão de 24-3-1952):
N° 142/ 52 - Ao Sr. Ministro da
Educação e Saúde, do Sr. Senador
Mozart Lago, solicitando informações
sõbre a Portaria n. 104, de 12-2-52. do
mesmo titular;
•

N° 369/ 52, ao Sr. Ministro da Educcação e Saúde, do Senador Alfredo
Neves, solicitando informações sõbre o
preenchimento da cátedra de Clinica
Neurologia da Faculdade Fluminense de
Medicina (sessão de 3-11 -1952);
N° 380/ 52, ao Banco do Brasil (Carteira de Exportação e Importação) - do
Senador Carlos Lindemberg, sõbre a
adoção de novos critérios ou normas
para importação do exterior de bens de
consumo (sessão de 8-11 . I952) ;
N° 412/ 52, ao Sr. Ministro da Educação e Saúde, do Senador Domingos
Velasco sôbre o memorial dos técnicos do Instituto Oswaldo Cruz contra
atos do Diretor dêsse estabelecimento;
N° 517/ 52, ao Conselho Nacional de
Economia, do Sr. Senador João Vilasbõas, solicitando sugestões sõbre a limitação do lucro das empresas (sessão de

1-12-1952) .
Nota -

Da Sessão legislativa anterior (extraordinária) ainda permanecem

sem solução os seguintes requerimentos
de informações :
NO 3/ 52 - Do Seno Kerginaldo Cavalcanti solicitando informações do Poder Executivo, com urgência, quais as
providências já tomadas sõbre a revisão
dos estipêndios dos servidores públicos
da Uni ão.
Lido no exp. de 16- 1-52 - DCN de
17 -I-52 Of. 25 de 23- I-52 ao Sr. Chefe
do Gab. Civil da Preso da Rep.
NO 22/ 52 - Do Seno Mozart Lago
solicitando por intermédio do Sr. Preso
da Rep. ao Sr. Prefeito do D.F. informações referentes à melhoria do Serviço
de comunicações marítimas entre esta
Capítal e a Ilha de Paquetá e se a Sociedade Anõnima «Frota Carioca, propoz à Prefeitura estabelecer uma linhil
regular de lanchas para viagens àquela
Ilha.
Lido no exp. de 25-I -52 - DCN de
26-1-52 - Of. 96 de 29-1-52 ao Sr.
Chefe do Gab. Civil da Preso da Rep.
- Of. 1.285 de 14-10-52 ao Sr. Chefe
do Gab. Civil da Preso da Rep.
N° 86/ 52 - Do Seno Mozart La go
solicitando informações do Sr. Prefeito
do D.F. sõbre a matricula no Instituto
de Educação e Escola Carmela Dutra
de candidatas habilitadas em concurso
(Por intermédio do Sr. Preso da Rep.)
Lido no exp. de 4-3-52 - D.C.N.
5·3.52 - Mensagem n.O 58, de 6-3-52
ao Sr. Preso da Rep. e Of. 268 ao Sr.
Chefe do Gab Civil da Preso da Rep.
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PEDIDOS DE INFORMAÇõES FORMULADOS PELAS
COMISSõES E AINDA· NÃO ATENDIDOS
A o Sr . S ecretário da Presidência da
R epública :

A o Sr. Ministro da Educação c Saúde:

Oficio n. I, de 2 1-3- 1952, da Comissão de Co nstituição e Justiça , sõbre a
M ensagem n. 2 13, de 1951. refe rente à
alienação de á reas que a Superint ndência das Emprêsas Inco rporadas ao
P atrimõnio da União deseja efetuar.

Oficio n. 20, de 8-8- 1952. da Comissão de Constituição e Justiça , sõb re o
Projeto de lei da Câma ra n. 104, de
.1 952, que modifi ca o a rt. 2° do D ec re to-lei n. 9.267, de 20-5- 1946, que co nside ra insa lu bre a zona de Barra Bonita, no Estado de São Pa ulo.

A o Ministro da A eronáutica:

A o Sr. Ministro da Fazenda:

Oficio n. lO, de 24-9- 1951. da Comissão de Fõrças Arm adas, sõbre o Pro jeto de lei da Câma ra n. 93 . de 195 1.
que estende aos milita re ampa rados pelas leis ns. 288, 6 16 e I . 156, a oncessão da Meda lha de Guerra.

Oficio n. 4, de 2 1-3- 1952, da Com issão de F ina nças, sõbre o Projeto de lei
da Câmara n. 228, de 1950, que autorisa
a cobrança, sem multa, da divida fiscal em atraso e dá outras providências.

Oficio n. 20, de 8- 10- 1952, da Comissão de Fõrças Arm adas, sõbre o Projeto de lei da Câma ra n. 184, de 1952,
que modifi ca a a rt. 2· da Lei n. 28 , de
8-6-1948.
A o Sr. Mini tra da Agricultura :

Ofício n. 2, de 2 1-3-52 , da Com issão
de Constituição e Justiça, sõbre o P rojeto de lei da Câ ma ra n. 268-51. que
prorroga o prazo dos contratos de arrenda mento de terras, co nge la os preços
e dá outras providências.
Oficio n. 4, de 8- 10- 1952, da Comissão de Agri cultura. Indústria e Comércio, sõbre o substitutivo do SI'. Senador
Júlio Leite, ao Proje to de lei da Câ mara n. 291 , de 1951 , que di spõe sõbre o
penhor dos produtos ag ri colas.
Oficio n. 51. de 27- 11 - 1952, da Comissão d Finanças, sõbre o Proje to de
lei da Câ ma ra n. 69, de 1952. que cria
a Escola de Agronomia de Ma náus.

Oficio n. 18, de 29-5- 1952, da Comissão de Finallças, reite rando o oficio número 40, de 12-7, de 1951. em que aquela Comissão solicitara informações sõbre
o Proj eto de lei da Câ mara n. 304, de
1950, que modifica o D ec reto-lei número 8.768, de 2 1- 1- 1946, que concedeu
a umento aos pensionistas do IPASE.
Oficio n. 39. d 29-8- 1952, da Comissão de Finanças, reiterando o pedido
de informações consta nte do oficio nú mero 4, de 21 -3- 1952. sõbre o Projeto
de lei da Câma ra n. 228, de 1950.
Oficio n. 54, de 1- 12- 1952, da Comissão de Finanças, sõbre o Projeto de
lei do Senado n. 2, de 1952, que regu la
a exec ução do art. 4° do D ec reto-lei
n. 4 . 84 1. de 17- 10-1942, relativo à distribuição que, no fim de cada ano, ao
ence rrar o se u exe rcicio financeiro. o
Banco do Crédito da Am azõni a deve fazer, por conta do lucro liquido obtido
nas operações de co mpra e venda de
borrach a.

Ao Sr. Ministro da Guerra:
Oficio n. 12, de 22-5-1952, da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre
o Projeto de lei da Câmara n. 8, de
1952, que faculta ao Ministro da Guerra a promover o estágio, em corpos de
tropa e estabelecimentos do Exército,
de oficiais subalternos, médicos da reserva de segunda classe.
Oficio n. 14. de 4-8-1952, da Comissão de Fôrças Armadas, sôbre o Projeto de lei do Senado n. 22, de 1952, que
promove ao pôsto de 1° tenente, com os
vencimentos integrais, desde que tenham
mais de 25 anos de efetivo serviço, os
sub-tenentes e sub-oficiais das Fôrças
Armadas, quando transferidos para a reserva remunerada.
Oficio n. 49, de 7-10-1952. da Comissão de Finanças. reiterando o oficio
n. 42, de 11-9-52. que solicitara informações sôbre o Projeto de lei da Câmara n. 307, de 1951. que releva a prescrição em que incorreu o direito de Rodolfo de Albuquerque Figueiredo, escrevente dêsse Ministério. de pedir retificação do ato de sua nomeação para o
referido cargo.
Ao Sr. Ministro da Justiça e Negócios
Interiores:
Oficio n. 8. de 18-4- 1952. da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o
memorial em que o Ateneu Brasileiro
dos Cegos sugere a criação da Confederação Nacional dos Cegos.
Oficio n. 16. de 28-5-1952, da Comissão de Finanças. reiterando o de n. 31.
de 12-6- 1951. que solicitara informações
sôbre o Projeto de lei da Câmara n. 75.
de 1951, que dispõe sôbre os cargos de
direção e chefia do Departamento Federa l de Segurança Pública;
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de Cr$ 1.497.000,00, para completar
o pagamento de pensões vitalícias aos
veteranos da campanha acreana.
Ao Sr. Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio:
Oficio n. 3. de 20-2-1952. da Comissão de Trabalho e Previdência Social.
sõbre o Projeto de lei do Senado n. 31.
de 1951. que dispõe sôbre o serviço dos
trabalhadores em movimentação de mercadorias.
Oficio n. 6. de 9 de maio de 1952. reiterando o pedido de informações constante do Oficio n. 3. de 20-2-1952.
Ao Sr. Ministro da Viação e Obras
Públicas:
Oficio n. 7. de 14-10-1952. sôbre o
Projeto de lei do Senado n. 6. de 1952.
que cria a Comissão Construtora da Ferrovia Rio Negro-Caí.
Ao Conselho Nacional de Economia:
Oficio n. 46. de 6-10-52. solicitando
os resultados dos estudos levados a efeito pelo Conselho sôbre a situação d"
pecuária do Brasil.
Oficio n. 50. de 4- 11 -1952. reiterando
a solicitação constante do oficio n. 46.
de 6- 10-52.
Ao Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais:
Oficio n. 47. de 6-10-1952, da Comissão de Finanças. sõbre o Projeto de
lei da Câmara n. 365, de 1949. que autorisa as Caixas Econõmicas federais a
operar em seguros de renda imobiliária
de empréstimos hipotecários.
Ao Departamento
Serviço Público:

Administrativo

do

Oficio n. 52. de 27-11-1952. da Comissão de Finançás. sôbre o Projeto de
lei do Senado n. 16, de 1952. que cria.
na cidade de Montes Claros. em Minas
Gerais. uma escola destin ada ao ensino
técnico, agricola e industrial. de crianças desamparadas. de ambos os sexos.

Oficio n. 16. de 30-6-1952. da Comissão de Constituição e Justiç a. sôbre o
Projeto de lei do Senado n. 14. de 1951.
que cria. na Capital Federal. a Bolsa
de Pedras Preciosas. Semi-Preciosas e
outros minerais.

Oficio n. 56. de 5-12-1952, da Comissão de Finanças. sõbre o Projeto de
lei da Câmara n. 197. de 1952. que a utorisa o Poder Executivo a abrir. ao

Oficio n. 24. de 26-8- 1952. da Comissão de Constituição e Justiça. reiterando
o pedido de informações constante do
Projeto de lei do Senado n. 14. de 195\.

-
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Ofi io n. 57. de 5- 12- 1952. da Comissão de Fina nça. sõbre o Projeto de lei
da Câma ra n. 87. de 1952. que autorisa
o Poder Executivo a abrir ao Ministério da F aze nd a o créd ito especial de
Cr$ 1.000.000.00 pa ra obras na Biblioteca e no Serviço de Intercâmbio e Cata logação do DASP.

do Senado n. 12. de 1950. que autorisa
o Poder Executivo a entra r em acõrdo com a Prefeitura do Distrito Federal pa ra a co nstrução do Metropolitano do R io de Ja neiro.

Ao D epartamento Nacional dObras
Contra as S êcas:

Oficio n. 38. de 29-8- I 95~. da Comissão de Finanças. sõbre o Projeto de lei
da Câmara n. 122. de 1952. que concede isenção de tributos pa ra ma teriais
im portados pela Sociedade Brasi leira de
E letri cidade Sie mens Studart.

Ofi io n. 32. de 2-6-1952. da Comissão de Fina nças. rei tera ndo o pedido
de inform ações co nstante do oficio número 58. de 12- I 2- 195 I . õbre o Proj eto de lei do Senado n. 6. de 1951. que
obri ga a desa propriação de á reas irrigáveis dos açudes públicos. adota me didas sõbre o a rrendame nto de terras
n as bacias hidrá uli cas e dá outras providências.
Oficio n. 53. de 1- 12- 1952. da Comissão de Fina nças. sõbre o Projeto de lei
da Câma ra n. 136. de 1952. que autorisa o Poder Executivo a a brir. ao Ministério da Vi ação e Obras Públicas. o
crédito especia l de Cr$ 10.000.000.00
pa ra socôrro à população da cidade de
Triunfo. no Estado de P ern ambuco.
Ao Prefeito do Distrito Federal:
Oficio n. 35. de 16-7-1952. da Comissão de Fina nça. sõbre o P ro jeto de lei

A o Sr. Pr feito Municipal de Canápolis, Min as Gerais:

A S ociedade Rural Brasileira:
Oficio n. 15. de 28-5-52. da Comissão
de Fina nças . reiterando os oficios ns. 32.
de 18-10- 1949. 28. de 3 1-8- 1950 e 19.
de 27-4- 195 J. em que aq uela Comissão
solicita ra o pro nuncia mento dêsse órgão
de classe sôbre o Proj eto de lei da C âma ra n. 79. de 1949. que estabelece cotas de consumo de fio de sêda natural
nas tecelagens c malharias.
Ao Vice-Presidente da COFAP :
Oficio n. 5. de 8- 10- 1952. da Co missão de Agricultura. Indústria e Comércio. sõbre o Projeto de lei da Câ ma ra
n. 469. dc 1948. que

,
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SENADO NA REALIZAÇÃO DA SUA FINALIDADE
Organização do Senado na sessão legislativa ordinária de 1952

MESA QUE DIRIGIU OS TRABALHOS DO SENADO FE.DERAL NA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA DE 1952.
2." DA 2." LEGISLATURA
Presidente João Café Filho, Vice- Presidente da República. eleito em
3-10-1950 (Partido Social Progressista,
Rio Grande do Norte) e empossado
m 31-1-1951. Assumiu a Presidência
do Senado em 16-3-1951.
Vice- Presidente - Senador Alex an dre Marcondes Machado Filho. representante do Estado de São Paulo
(Partido Trabalhista Brasileiro). rlp.ito para o Senado em 2-12-1945.
1." Secretário Senador Etelvinn
Lins de Albuquerque. representante
do Estado de Pernambuco ( Partido
Social Democrático), eleito para o
Senado em 2-12 -1945.

2.· Secretário -

Senador Vespasiano
Martins. representante do Estado de
Mato
Grosso
(União Democrática
Nacional), eleito para o Senado em

2-12-1945.
3.° Secretário -

Senador Waldemar
Pedrosa. representante do Estado do
Amazonas (Partido Social Democrático). eleito para o Senado em 2 d E'
dezembro de 1945.

4. ° Secretário -

Senador Hamilton
Nogueira, representante do Distrito
Federal (União Democrática NaCio nal), eleito para o Senado em 2 de
dezembro de 1945.

1.° Suplente de Secretário -

Senador Francisco Benjamin Gallotti. representante do Estado de Santa C a tarina (Partido Social Democrático) ,
eleito para o Senado em 19-1-47.

2.° Suplente de Secretário Senador João Prisco dos Santos. representante do Estado do Pará (União
Democrática Nacional), eleito para o
Senado em 3-10-1950.
Nota: - O Vice-Presidente, os Se cretário e os Suplentes foram eleitos
para êsses cargos em 16-3- 1951 e releitos em 16-3- 1952.

O Sr. S enador Etelvino Lins renun ciou ao cargo de 19 Secretário em 12
de dezembro de 1952. data em que,
empossado como Governador do Estado
de Pernambuço. deixou o exerci cio do
mandado de Senador.

ANEXO

." 42

LIDERES DOS PARTIDOS POlíTICOS NO SENADO
•

Partidos S ocial Democrálico dor Ivo d' Aqui no (l íder da
ria c d o gouêrno);
Ulli ão Dem .crálica Na ciollal dor F err ei ra de Souza;
Partido Trabalhi ta Brasileiro dor Landulfo Alves;
Particl R epublicallo - Senador
Ivacqua .

Sena maioS2na

Partido S ocial Progressi ta Euclides V ieira.

Senador

Partido S ocial Trabalhista dor Vitorino Freire ;

Sena -

Senador

Novai~

Sena -

Partirlo Libertador Filho;

At ilio

Partido S ocialista do Brasil Dom ing os V elasco.

Senador
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COMISSõES PERMANENTES
RELAÇÃO

DAS

COMISSÕES
DIRETORA

Presidente -

PERMANENTES

Marcondes Filho,

1.0 Secretário -

Etelvino Lins,

2." Secretário -

Vespasiano Mar-

tins.

3.· Secretário 4,° Secretário -

7 - Gomes de Oliveira.
8 - Ivo d'Aquino.
9 - João Villasbõas.
10 - Joaqu im Pires.
11 - Olavo Oliveira.
Reuniões às quintas-feiras. às 9,'30
horas.
Secretário
da Fonseca.

Valdemar Pedrosil.
Hamilton Noguei-

Auxiliar
Amando.

ra.

1.0 Suplente 2.° Suplente -

INDUSTRIA

E

COMÉRCIO

Pereira Pinto - Presidente (')
Landulpho Alves Vice-Presidente .
3 - Sá Tinoco.
4 - Julio Leite.
5 - Walter Franco.
Reuniões as quartas-feiras à.s J 5
horas.
Secretário
Aroldo Moreira.
COMISSÃO DE CO STlTUlÇÃO E
JUSTIÇA

I
2 3 4 5
6 -

P i n to

EDUCAÇÃO E CULTURA

Prisco dos Santos.

I 2 -

•

Marilia

Francisco Gallotti.

Secretário Júlio Barbosa D iretor Geral da Secretaria do Senado.
AGRICUI.TURA,

Luiz Carlos Vieiril

Dario Cardoso - Presidentc.
Aloysio de Carvalho ViccPresidente.
Anisio Jobim.
Attilio Vivacqua.
Camilo Mércio.
Clodomir Cardoso.

( • ) Substituido pelo Senhor Altivo
Linhares.

1
2 -

Flávio Guimarães Presiden((',
Cicero de Vasconcelos - VicePresidente.
Arêa Leão.
Luiz Tinoco.
Sylvio Curvo (')

3 4 5 -

Reuniões : Quarta-feira às 15 horils.
Secretário de Andrade.

João Alfredo Ravasco

COMISSÃO DE FINANÇAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

la 11 -

Ivo d'Aquino - Presidente
Ismar de Góis - Vice-Presidf' rlte.
Alberto Pasqualini .
Alfredo Neves.
Alvaro Adolpho .
Apolõnio Salles.
C arlos Lindemberg.
Cesar Vergueiro.
Do:ningos Velasco.
Durval Cruz.
Ferreira de Souza.

( • ) Substituído interinament.! pelo
Sr . Senador Othon Mader.

-- 315 12 -

13
14 15 -

Mathias Olympio.
Pinto Aleixo.
Plinio Pompeu.
Vitorino Freire .

CO MI SSÃO

1-

2

Secretário - Evandro M endes V ia na. D iretor de Orçamento.
Reuniões hora .

As qua rta s-feiras

à~

15

Pinto Aleixo - Presidente.
Onofre Gomes - Vice -Presidente.
Mag alhães Barata.
Tsmar de Góes.
Roberto Gla ser.
Joaquim Pires.
Mario Mota.

S ecrefário
de Ca tro.

oj -

5 -

Clodomir Cardo o - Presi(:e ·'t~.
João Villasbôas Viee-Prc$idente.
José da Costa P ereira.
Antôn io Alexandre Ba yma.
Velloso Borges.

S ecretá rio Aux iliar -

Américo F a ó .
Narhercia Sá Lcirilo .

SA ÚDE

Levindo Coelho - Preside nte.
Alfredo Simch - Vice-Presiclt·ntl' .
Prisco Santos.
Ezechias da Rocha.
Vivaldo Lima.
Reuniões às q.uintas - feiras as quinze horas .
e retário -

Aur ca de Barros Rêgo.

-

Reun iões a
horas.
VIAÇÃO
.1

2

3
4 5 -

LEGIS LAÇÃO

SOCIAL

Gomes de Oliveira - Presidente.
Presidente.
Luiz Tinoco Vice-Pr esid~nf~ .
Ruy Carneiro ( ' ).
Ci ero de Vasconcelos .
Kergin aldo Cavalcanti .
W alter Fran o.
Oth on Mader.

Secretá rio
Muller .

Ar )' Kern er V '?illé1

REDAÇÃO DE LE IS

3 -

5
6 7 -

FÔRÇA S ARMADAS

1
2 -

4

DE

Pedro

de

Carvalho

seg undas-fei ras , as

E

O BRAS

16

PÚBLICAS

Euclydes Vieira
Presidente.
Onofre Gomes - Vice- Presidente.
Francisco Gallotti.
Alencastro Guimarães.
Othoo Mader. •

Reun iões bo ra s.
Secretário luda.

Quartas -feiras, a ' 15.30
Francisco Soares Ar -

RELAÇÕES EXTE RIORE S

Mello Vianna Presidente.
Mathia Olimpio - Vice-Pre ·idcnt(' .
Alfredo Neves .
Bernardes Filho .
Ferreira de Souza .
Georgino Avelino ( " )
Novais Filho.
Se retário -

Lauro Portella .

( • ) Substituido pelo Sr. AlfrMo
Simch .
( " ) Substituido pelo Sr. Ruy Carneiro .

•

.
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COMISSOES ESPECIAIS
COM ISSÃO ESPECIAL PARA EMIT IR PARECEr.
SÔBRE O PROJETO DE REfORMA
CONSTITUCIONAL N.· 2 DE 1949

Aloysio de Carvalho Cicero de Vasconcelos sidente.
D arIo Cardoso .
Francisco Gallotti.
Anisio Jobim.
Camilo Mercio.
Carlos Lindemberg.
Clodomir Cardoso.
Antõnio Bayma.
Bernardes Filho .
Marcondes Filho.
D omingos Velasco.
Olavo Oliveira .
João Villasboas.

Secretário

Presidente
Vice-Pr(' ··

Aurea de Bar ~o'

I 2 3 .-

•

i 5 -

ESPECIAL DE REVI SÃO
CÓDIGO COMERCIAL

DO

Alexandre Marcondes Filho Presidente.
Clodomir Cardoso Vice-Presidente.
Ferreira de Souza Relator
Geral.
Attilio Vivacqua.
Victorino Freire.

Secretário de Andrade.

Mello Vianna - Presidente.
Alen castro Guimarães - R elator.
Attilio Vivacqua.
Camilo Mércio.
João Villasbõas.
Secretário - I van Palmeira.
Auxiliar - Elza G. Schroedl'r .
(,OMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARF.C ER
SÔBRE PROJETO DE REfORMA
CONSTITUCIONAL N.· I DE 1952

R.êgo .
COMISSÃO

COMISSÃO
ESPEC IAL
DE
INVEST IGAÇÃ0
SÔBRE
AS
CO DlÇÕES
MATERIAIS
nA~
INSTALAÇÕES DA JUSTIÇA DO DISTRITO
fEDERAL E ÓRGÃOS RI!.LACIONADOS

João Alfredo RavascG

COMISSÃO ESPEC IAL PARA EST UDO
•
CONCESSÃO DOS DIREITOS CIVIS A
MULHER BRASILEIRA

Mello Vianna - Presidente.
Joaquim Pires - Vice-Presidente.
Attilio Vivacqua - R elator. '
Dario Cardoso.
Aloysio de Carvalho .
C amilo Mercio.
Anisio Jobim.
Clodomir Cardoso.
Gomes de Oliveira.
Joã o Villasbõas ( ' ) .
Ivo d' Aquino .
Carlos Saboya.
Alfred o Neves.
Mozart Lago.
Alencastro Guimarães.
Secretário
Fonseca .
COMISSÃO

n...

Mozart Lago - Presidente.
Alvaro Adolpho - Vice-Preslc..ente.
João Villasbõas .
Gomes de Oliveira.
Attilio Vivacqua.
Domingos Velasco.
Victorino Freire .

Luiz

Carlos

PARLAMENTAR DE
SÔBRE O CIMENTO

Vieira

da

INQU~RITr;

Francisco Gallotti President/".
Mozart Lago - Vice-Presidente.
Júlio Leite.
Landulfo Alves.
Mário Motta.
Secretário -

.

( )

Lauro Portella.

Substituido pelo Senador Hamilton Nogueira.
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•

LIST Ao DOS COMPONENTES DO SENADO

o

EM 15 DE DEZEMBRO DE 1952

,

P artido

Nome parlamentar

Nome por extenso

A MAZ ON AS

Vivaldo Palma Lima Filho ... ..........
Waldemar Pedrosa .
Manoel A nisio Jobim (convocado para a vag<l
do Senador Alva ro Ma ia, eleito Gover nador do Estado do Amazonas em 3 de
outubro de 1950) o. o...... ........ . o.
o.

o

•••••

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

••

'"

Vivaldo Lima ... . ... . . . ... .
W aldemar Pedrosa .... . .... . .. .

Anisio Jobim

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

PTB
PSD

PSD

P AR A

JoãO Prisco dos Santos ....... ~ .... oo...
Alvaro Adolpho da Silvei ra ... . ...
Joaquim de Magalhães Cardoso Barata .
o

o

•••••

o.

Prisco dos Sant os . . . ... . . .... .
Al varo Adol pho ... . ........ .. .
M ag a lhãE's Bara ta ............. .

UDN

PSD
PSD

MARAN HÃO

Antonio Alexandre Bayma
Clodomir Cardoso ...... ......... . ...... .
V ictorino de Brito F reire .. . ... .. .....
o

•••••••••••••••

o

••

•

•

Ant onio Bayma ...... ... . •.. . .
C lodomir Cardoso ......... ... . .
V ictorino F reire .. .... ........ .

PST

o

••

Aréa Leão ............ . ....... .
Math ias O lym pio .. . . . .... .
Joa quim P ires . . .. .
o

.

•

•

•

•

•

••

•

•

•

II
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

PSD

PST

P IAUI

Raimundo de Arêa Leão . . ... . ... ..... .
Mathias Olympio de Mello . . . .. . ... . .. • .
Joaquim de Lima P ires F erreira ..... . ... .

I
I
I

PSD
UDN
UDN

II
I
I
I
I

Eleição

3-10-1950
2- 12- 1915

I

19- 1- 1957

...

t.o:I

-'I

I
3- 10- 1950
2-12- 1945
2-12- 1945

3-10-1950
2- 12- 1945
J9- 1-1947

3-10- 1950
2-12- 1945
2-12-1945

Nome por extenso

Nome parlamentar

Partido

Onofre Gomes
Plínio Pompeu
Olavo Oliveira
•

ESPIRITO

Carlos Monteiro Lindenberg ........ . .. .. .
Attilio Vivacqua .................. ..... . .
Luiz Tinoco da Fonseca (convocado para a
vaga resultante do falecimento do Sena dor Henrique de Novais) ........ . . . .

..

UDN
PSP

...

..

PSD

PR

PSD

Sá Tinoco ... . .. ........... ... .
Alfredo Neves ........ .... .. .. .
P ereira Pinto ... . ......... . ... .

Alencastro Guimarães .... ..... .
Hamilton Nogueira .... .. ... . ..
M ozart Lago . .. .......... . .. .

PSD
PSD
PSD

Bernardes Filho ... ...... .. .. . . .
Mello Vianna ...... . . .... .. .. . .
Levindo Coêl ho ..... . ..... .. . . .

I,

,

19- 1-1947

,

I

I

3-10-1950
2-12-1945
2-12-1945

,
PTB

,

UDN

1

PSP

I

3-10-1950
2-12-1945
3- 10-1950

I
PR
PSD
PSD

1

,
1

1

I
Co>
.co

I

1
1

MINAS GERAIS

Artur Bernardes Filho ..... ... ....... . . .. .
Fernando de Mello Vianna ...... ....... .. .
Le vindo Eduardo Coêlho .. ..... ...... .. .

I,

3-10-1950
2-12-1945

I,

JANEIRO

DISTRITO FEDERAL

Napoleão Alencastro Guimarães ........... .
Hamilton Nogueira ... ......... .... .. ... .
Mozart Lago .. ..... ..... ............... .

"

3-10-1950
2-12-1945
2-12-1945

I,"

SANTO

Luiz T inoco .. ... ..... . . . ..... .
RIO DE

Francisco Sá Tinoco ... .. ... .. ... ...... .
Alfredo da Silva Neves ... . ......... ... . .
José Carlos Pereira P into . .. ..... .... ... .

PSD

Carlos Lindengerg
Attilio Vivacqua

Eleição

,

CEARÁ

Onofre Muniz Gomes de Lima ........... .
Plínio Pompeu Saboia de Magalhães ..... .
Olavo Oliveira ..... .. .................. .

,
,
,
,
,

3-10-1950
2-12- 1945
2-12- 1945

SÃO

Cesar Lacerda Vergue iro . . .. .. .. ....... .
Alexandre Marcondes Machado Filho . . . . . .
Euclydes Vieira ... ....... . ..... ... ... . . .

PAUl.O

.

Cesar Vergueiro .. . .. ........ .
Mar condes Filho .... ....... . .. .
Eucl ydes V ieiri) . . ... . . ......•.•

PSP
PTB
PSP

I

I
11

I

,
3-10"1950
2-12-1945
19- 1- 1947

I
RI O GRANDE DO NORTE

Kerginaldo Cavalcanti d e A lbuque rqu e . . . .
Georgino Avelino . . . .. ..... ... . ...... ... .
José Ferreira de Souza .. .. .. . .. .......... .

I

,

Kerginaldo Cavalcanti . .•.......
Georgino Avelino ........ ..... .
Ferreira de Souza .... .... . . . .. .

PSP
PSP
UDN

I
I

I

3-10-1950
2-12-1945
2-12-1945

I

I

PARA IBA

Ruy C arneiro . ... . ... .. ... . .. . . ...... . .. .
Virginio Veloso Borges ....... . . ... . .. ... .
Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira dL'
Mello . . ... . .. ........... .. .... .... .

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

Ru y Carneiro
V eloso Borges

Assis Chateaubri a nd . . .. . . . . . .. .

PSD
PL
PSD

Apolon io Sales .... . .......... .
Nova is Filho .... .. .. ......... .
Etelvino Lins

.

.

.

. . . . .. . . . .

PSD
PL
PSD

ALAGOAS

Ezechias Jerôn imo da Rocha ............. .
Cicero Teixeira de Vascon celos .... ... • ..
Isrnar de Gôis Monte iro .. ............... .

-

\
I

3-10- 1950
4-11-1951

I
I

9- 3-1952

w

I

I

PERNAMBUCO

Apolonio Jorge de Farias Sales .. ... . ..... .
Antonio de Novais Filho . . ...... . .... . . . .
Etelvino Lins de Albuqu erque (em possado a
12-12-1952 no cargo de governador do
Estado de Pernambuco) .. . ... ... ... . .

•

Ezechias Roc ha . . ... .. ... .. . .. .
Cicero de Vascon celos .... .. . . . .
Ismar de Gó is . .. ...... . .... . ..

PR
PSD
PSD

I
I
I
I
I

3-10- 1950
2-12-1945

I

II

2- 12-1945

I

I
I
I

J- 10-1950
2- 12-1945
2-12-1945

~

Nome parlamentar

Nome por extenso

Partido

•

Júlio Leite ............... . ... .
Durval Cruz ........... . ... . . .
Walter Franco ............ ... .

PR
PR
UDN

BAHIA

Landulpho Alves de Almeida ... ...... . . ..
Aloysio de Carvalho Filho ......... . .... .
Renato Onofre Pinto Aleixo ............. .

Landulpho Alves . . ......... ..
Aloysio de Carvalho ......... .
P into Al eixo . . ... . ..... .. .. . . . .

I
I

ELeição

I
I
I

SERGIPE

Júlio Cesar Leite .. ...... .... ..... ..... .. .
Durval Rodrigues da Cruz .... . ... .. .. ... .
Walter Prado Franco .. . .. . .... .. .... . ... .

I

PTB
UDN
PSD

I
I
I
I
I

3-10-1950
2-12-1945
2-12-1945

I
I
t

3-10-1950
2-12-1945
2- 12-1945

I
I
I

Domingos Neto de Velasco .. . .. ........ . .
Dario Délio Cardoso ................. .... .
José Costa Pereira (convocado para a vaga
do Senador Pedro Ludovico Teixeira ,
eleito Governador do Estado de Goiás
em 3 de outubro de 1950) ..... ... . . . . .

Domingos Velasco ........ . . . . .
Dario Cardoso . ....... . .. .

I
I

PSB
PSD

I

I
I
I

3-10- 1950
2-12-1945

I
I
I

19- 1- 1947

I

Costa Pereira ........ ... ...... .

PSD

I

I
I

I

MATO GROSSO

Silvio Curvo (substituido pelo suplente Mar io
Mota) . ........... .. .......... . . . . .
João Villasbõas ............ .. .... . .. .... .
Vespasiano Barboza Martins .. ......... . . .

Silvio Curvo .. .. .. ... . .. . .... .
João Villasooas . .. ... .... .. . .. .
Vespasiano Martins . .. .. . .. . ..

UDN

UDN
UDN

I

I
I.

I

......
o

I

GOlAS

I

3-10-1950
2-12-1945
2-12-1945

PA RANÁ

Otho11 Mader ... . ....... .. . .......... . . .
Flavio de C a rva lho Guimarães . . .. . ..... .
Roberto Glasser ........ . .. .. .. . ... ...... .

Othon Mader . '. ............... .
Fia vio Guimarães ........... .. .
Robertu Glasses ...... .. .. .... .

UDN
PSD
PSD

Gomes de Ol iveira ........ .. . .
Ivo d'Aqui no .. ......
Roberto Glasser . . ...... .. . . ... .
o

RIO

Alberto Pasqualini .. . .................... .
Carlos Alfredo Simch (s uple nt e convocado
para a vaga do Senador Ernesto Dornelles, eleito Governador do Rio G"and~
do Sul em 3- 10- 1950) ........... ..
Camilo Teixeira Me rdo (s uplente convocado
para a vag a do Senador Getúlio Dor nelles Vargas, eleito Presidente da Re pública em 3 -10-1 950) .......... .

GR ANDE

DO

I
I

I

........

PTB
PSD
PSD

.

S UL

Alberto Pasy ualini .... ......... .

PTB

\

II
I
I
I
I

Alfredo Simch .............. .. .

PSD

3-10-1950

I
I
I

I

19- 1- 1947

I

Camilo Merclo

. ... ..

. . . . . . ..

PSD

PARTIDOS REPRESENTADOS NO SENADO
Representantes

•

3· 10-1950
2- 12- 1945
19- 1-1947

I

I
I

,

I

•

3-10-1950
2-1 2-1945
2- 12-1945

I
I

5ANTA CAT ARINA

Carlos Gomes de O liveira . ........... . .. .
I vo d ' Aquino Fonseca . . . .... ........ .. . . .
Francisco Benjamin Gallotti ......•.. . ....

I
I

Partido Social D emocrático ( PSD ) ..... . . .
União D emocrática Nacional ( UDN ) ..... .
Partido Republicano ( PR ) .. .... ........ .
Partido Trabalhista Brasileiro ( PTB ) ..... .
Partido Social Progressista ( PSP ) . ...... .
Partido Social Trabalhista ( PST ) .. ..... .
Partido Social do Brasil ( PSB ) ....... .. .
Partido Libertador ( PL ) .... . .. ........ .

27
16
4

6
5
2
1
2

19- 1-19'17

......
..,
I

ANEXO N." 46
,

Suplentes dos Srs. Senadores
IIMAZONAS

Do Senador Anisio Job:m - supknte
- não existe (o Sr . Senador Ani sio Jobim era suplente, convocado
para o exerci cio do mand<1to ao ser
empossado no (<1 rgo de Govern ador do Estado, o Sr. Alvaro Maia,
e lei to em 19-1-1947).
Do Sr. Senador l-\'aldemar Pedrosa suplente - Alvaro Sinfrõnio Bandeira de Melo (PSD), eleito em

19-1 -1947 ;
Do Sr. Senador Vivaldo Lima -

suplente - Alfrrdo Eulipes Jackson
Cabral (PTB-PSP), eleito em 3-

10-1950;
•

PARII

Do Sr. Senador Magalhães Barata suplente Eduardo de Azevedo
Ribeiro (PSD), eleito em 19-1 -47;
Do Sr. Senador Alvaro Adolfo - suplente Sinval da Silva Coutinho (PSD), eleito em 19-1-1947;
Do Sr. Senador Prisco dos Santos suplente - Demócrito
Rodrigues
Noronha
(PSP.PST -UDN-PL),
eleito em 3-10-1950;
MIIRANHÃO

Do Sr. Senador Clodomir Cardoso _
suplente - não existe (renunciou
em 22·8-1950 o Padre Constantino
Vieira) ;
Do Sr. Sel/ador Antonio Baima _ suplente - Newton de Barros Belo
(PST), eleito em 3- 10-1950;

Do Sr.

Senador Vitorino Freire _

suplente - Aloisio de Lima Campos (PST). eleito em 19-1 -1947;

PIAul

Do Sr . Sel/ador Mafias Olímpio suplente - Antonio Castelo Branco
C1ark (UDN), eleito em 19- 1- 1947 ;

Dl' Sr. Sellador Joaquim Pires -

suplente - Ocjlio Pereira do Lago
(UDN), t'leito em 19- 1- 1947;

l). )

Sr . Senador Arêa Ledo -

suplente
Moura Santos

Waldemar de
( PSD ), eleito em 3-10-1950;
CEARÁ

Do Sr. Senador Plinio Pompeu -

suplente - Tomás de Paula Pessõa
Rodrigues (UDN), eleito em 19-

1-1947·,
De Sr. Senador Olavo Oliveira plente (PSP),

suSaboi a

Carlos Viriato
eleito em 19-1-1947;

De Sr. Senador Onofre Gomes - suplente - José Góis de Campos
Barros (PSD e PSP), eleito em

3-10-1950;
RIO

GRA

Dl!

DO

NORTE

Do:; Sr . Senador Georgino AvelillO
suplente Paulo Leopoldo Pereira da Câmara (PSD), eleito em

19- 1-1947 ;
Do Sr. Senador Ferreira de Souza suplente - João M arce lino de Oliveira, eleito em 19-1-1947;

Do Sr. Senador Kerginaldo Cavalcanti
- suplente - Luiz Lopes Varela
( PSP) , eleito em 3-10-1950;
•

PIIRAIBA

Do Sr. Senador Rui Carneiro - suplente - Abelardo de Araújo Ju rema (PSD e PL ), eleito em 3-

10-1950;

Do

r . Senador V loso Borges - suplente - Fra nci co de Paul a P e rto
( PL e PSD ), eleito em 4- I I -1951 ;

323D o Sr . Senador Landulfo A lues - supl ente - D urva l N eves da Rocha
( PSD, PTB, PR ), eleito em 3- 10-

1950;

D o Sr.
enador A ssis Chateaubriand
- suplente - Drault H ern anny de
Melo e
ilva ( P D ) , elei to em

9-3- 1952;

E PÍRITO

1)0
PERNAMB U

o
Do

Eteluino Lins - suple nte [,jair Falcão Brinde iro
( P D ), elei to em 19- 1- 1917 ;

r. Senado l

r. S erwdor Nouai

Filho - suplente Hel io C outinh C or rêa
de Oli veira ( PSD ) eleito em
19- 1- 1947·,

Du Sr . Senador Apolonio S ales -

suple nte - Mart; ni ano J sé Fernande ( P SD ), eleito em -10- 1950;

•

SA TO

Sr. Senador Lui;:. Tin oco
uplente _. não ex iste (o Sr . S enador Luiz Tinoco era suplente. convo ado pa ra o exe rcício do manda to em virtude do fa leci mento c'o
Sr. S enador H enrique Novais):

Ou S r . Senador Afilio Viuaequa .,.....
supl ente - JOSé Fortunato Ribeiro,
eleito em 30- 11 -1947;
Ou Sr . S enador C arlos Lindenberg supl ente - Edison Pitoml:;o C ava!ca nti (PS D e PTB ), eleito elU 3-

10-1950;
DISTR ITO FEDEllA L

I

L GOA S

Do Sr .

en<ld or Cicero de Vasconc los
supl ente - Joaquim de Bar r s
Correia Vieg as ( PSD ), eleito em

19- 1. 1947;
Do

Do

Senador / 5mar de óis - suplente - Esp iridião Lo pes de F a ria
Juni or ( PSD ), eleito em J9- 1- 1947;

Du

Do

r.

r . S enador: E zechia

Rocha _
upl ente - Antonio Ribeiro Ca~a
do ( PSD e UDN ), eleito em 310-1950 ;
SE RG IPE

D

Do SI". Senador H amilton N ogu ira
supl ente -- Flavi o
d
Silveira
(UDN ), eleito em 19- 1-1947;

r . S enador W a/ter Fran co 'uplente P edro Dini z; Gonça lves
Filho ( UDN ), eleito em 19-1 - 1947;

r. S enador D/!wal Cru z -

suplente -- Clovis Fontes Cardow
( PR ), eleito em 19- 1- 1947;

D o Sr . S enador Júlio Leite - supl ente
Moacir ob ra I Barreto ( PR ),
ele ito em 3-10-1950;
BAHIA

r . S enador Aleneastro Guima rães
upl ente - G uilh erme Malaqu:as
Junio r ( PTB ), elei to em 3-10-1950;

Do Sr.
enador M ozart Lago - suplen te - T elémaco Gonça lves M aia
( PSP ), eleito em 3- 10- 1950:
E TADO

DO

RI

DE

JANE IRO

Do S r . S enador Alfrec/o N eves - suplente M anoel M a rcelino de
P aul a ( PS D ), elei to em 19- 1- 1947;

D o Sr.
enador Per ira Pinto - suplente - Altin o M end es Linhares
( PSD ), eleito em 19- 1- 1947;
Do Sr. S enéldor S á T in oco - suplente
JOSé Moreira Ba ·tos Filho, eleito em 3- 10- I 950;
SÃO PAULO

Do

r . S enador Mareonde

Filho supl en te Arlindo Augusto do
Amaral ( PTB ) , elei to em 19-1- 1947;

Do Sr . S enadur Pinto Akixo - suplente - Fra ncisco Joaquim da Rocha ( PSD ), eleito em 19· 1- 1947 ;

ú o S r . Senador Euclides V ieira -

D o Sr. S enador Aloisio de Carualho _
supl ente fa lecido (Atila Barreira do Ama ral);

00 Sr . S enador Cesa r Vergueiro -

plente C aio Simões
eleito em 19-1-1947;

su( PSP ),

suplente - Lineu Pres te ( PSP e
PTB ), eleito em 3-10- 1950;

..-

'
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PARANA

D o Sr. Senador Flavio Guimarã es suplente Julio Estrela Moreira
( PSD) . dito em 19- 1-1947;

Do Sr . Senador A lberto Pasqualini suplente - Aniba l di Primio Bech
( PT'B ). elei to em 3- 10-1950;
MATO GROSSO

D o Sr, Senador Roberto Glasser suplente - Alipio Correia Leite Jr.
( PSD). eleito em 19- 1- 1947;

Do Sr, S enador Vespasiano Martins

Do Sr. Senador Oton Mader suplente - José Augusto Gomes d e
Faria (UDN. PRo PST. PL e
PRP). eleito em 3-10- 1950;

Do Sr. S enador João Vi/asbõas -

SANTA

CATARINA

D o S enador Ivo d'Aquino - supl l'nte
- Carlos da Costa Pereira ( PSD ).
eleito em 19-1 - 1947;

Do Sr. S enador Francisco Gal/otti - '
suplente - Agripa de C as tro F a ri a
(PSD). ( no exercicio de mandato
d c Deputado Federa l ). eleito em
19- 1- 1947;
•
Do Sr . Senador Gomes dc Olivcira
suplente Antenor Taulois d e
Mesquita ( PTB ). eleito em 3 de
outubro de 1950;
RIO GRANDE DO S U L

suplente Nicolau
Fragelli
( UDN ) . eleito em 19-1-19'17;
s uplente -- W a ldema r da Roch a Dias
(UDN ), eleito em 19- 1- 1947 ;

Du Sr , S enador Si/vio Curvo plente -. M a ri o M o ta
eleito em 3- 10- 1950;

su(UDN ) .

MINA S GERAIS

D o Sr, Senador Melo Viana - suplente
- Nestor M assena ( PSD ). eleito
em 19- 1- 194 7;

Do Sr. Senador Lcvindo Coelho -

suplente - Edson Al va res da Silva
(PSD ). elei to ('m 19- 1- 1947;

Do Sr. S enador Bcm ardcs Filh o -

suplente P éri cles P into da Silva
( PSD c PR ). eleito em 3-10- 1950;
GO IÁ S

D o Sr , Scnador Alfredo Simch - suplente -- não existe (o Sr . Sena dor Alfredo Simch era suplente.
convocado para o exercicio do
ma ndato em virtude de have r sido
empossado Governador do E stado.
o Sr, Senador Ernesto Dornelles);

Do Sr , Senador Costa Pereira -

D o Sr . Senador Camilo Mércio - suplente - não existe (o Sr, S enador Camilo Mércio era suplente do
Dr. Getúlio V a rgas. tendo assum ido definitiva mente o mandato Quando êste foi empossado na Presidên cia d a Repúbli ca) ;

Do Sr , Senador Dario Cardoso -

su plente - não existc (o Sr. Senildor Costa P ereiril era suplente. convocado para o exercicio do man dato ao ser cmpossado no ca rgo
de Governador do Estado. o S o'.
Senador Pedro Ludovico);
suplente - Solon Edson de Almeida
( PSD) . eleito em 19- 1- 1947;

D o Sr . Senador Domingos Velasco s uplente JOSé da Costa P a ranhos ( PSB ). eleito em 3- 10-1950.
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R.DE

JORNAL! TA

lADO

O'rICIARISTA

A

Nom

Rtinaldo Ba ~tos

-

Jornal

O SE ADO

JU TO

E tado do

Cart'alho Guimarãc
Rio Gra nde;

o

Agência La -

a l1to

tina;

A Fõrç,l da

P/lu lo de ou::<I Pires R azão;

une

[<enê

Rádio Guanabam ;

Ama/do
Jose'
J o~é

A M a nhã;

ampaio

Aug usto de Almcid a Hora;

Fidal -

Última

O

Fôlhc Vcs-

fiveira -

, nibal Duarte -

Jorn a l do Bra -i!;
C orreio Pau'i tano;

Tlremistocle de Oastro c
cia Mer idional;

Ag ên-

ilva -

.I\l1tonio Rodrigues de Paula Filho
A Voz Traba lhista;
l?c!Jna ldo

F O Il

("a

-

O Dia;

Guilherme Guerreiro F alciío
do Povo;
Luiz Magallrãe Paulo Guanabara -

O Est do

1

A V <lIl gua rda ;

ldrio Cn! v lo

Vieror d o Espirito
quete Pinto;
;ilelo Lop

o

D Oário

antos Farinh a -

era leio e10 do R io;

-

al1to

Rác1io Rc-

Fôlha Cario a;

,,.tonio Gurlfel L \I ai ntc D iá rio
Popular;
!Vi/feiso Vi ira e1f] Sil(l,1
O T mpo;
Rt d Oo Cruzeiro do

Kurt Abraham
ui;

;cnaro B ittencou rt -

Agên cia Ar gus;

Mario Sign oretti -

ews Pfe s;

o

Brauco

ast /lo

Ribamflr
Globo;

Paulo Gomes de
pertina;
N cis

O Ra-

Almeida Filh o -

O Mundo;

li veir.!

Amaury Cunha -

Brito
Edgard BahiclIse d' Almeida
C ntin ntal:
Victor Pr
Augusto d
di ai;

B ~ n vai e1c

Diário
Niterói );

O Popular;

Mario Henriqu e Antunes - A Tribuna
de S ntos e Agênei a Na cionil l;
Antonio Moraes Impl" en °a Popular;
Ary Pavão - O Dia;

C rI" io da Noite ;

}l';;O A" tregesilo de Athayele -

Diário

da Noite;
Elúelio Marque 1)

o

Tribuna Trabalhista;

Antonio ele São Payo da T a rde (Flor:a nópolis);

Pedro La[ayctte

- fôlh" Carioca:
A Epoc a de S t.o

Armando T om a::zi Paulo;

Affonso ela R ocha Machaelo press;
Augusto Vil/asbõa
!lI/io Barbosa -

o

-

Telc-

R ádio Tamoyo;

Jornal do Comércio;

Adcrson Vfa ya lltã cs nhã;
Otavio

Diá rio

Correio da Ma-

antiago da Silva -

O Jorn a l;
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Caio Cezar de Menezes Pillheiro
Tribuna de Imprensa;
João Batista Castejano Branco rio de Notícias;

Paulo Paredes
Hora;

Diá-

h'an Ponte e Souza Palmeira A
Noite e Correio do Povo (Porto
Alegre) ;

O Estado (Ni-

José da Silva Lisbê>a terói) ,

Jornal

Maria de Lourdes Bandeira de Melo Diário da Noite:

Rádio Mayrink Veiga;

t1' aldemar Bombollatti -

Vanguarda;

Mario Benjamin Costallat Brasil;
Ary Gambóa Vi:eu bara;
Cid Silveira -

Jornal do

Rád:o Gu ana-

Fôlha Carioca;

Aseendino Leif.:. Fôlha c'a Tarde e
Fôlha da Noite;
Brasil Gersoll -

Roberto Guimarãe
Continental;

Última

Diário do Rio;
Press

Germano -

O Radical;

Aloysio Acioli -

O Mundo;

Mauro Bento Dias Sal/es -

O Popular;

Zilmar Madeira de Mattos
Press;

Ne"\\'s

Ju.l0 Gualberto Torreão da Costa O Dia;

1952

Ernalli Reis -

Celio S. Bu. tamante -

Moyscs Meohas -

CRONISTAS POLlTlCOS

Nome -

Salvaterra -

O Jornal ;

Ruberto Groba -

Agéncia Meridional;

Mario Garo/alo -

Rádio Tamoyo;

l\'Turi/lo Marroquim -

O Jornal;

[vone Rêgo Miranda -

Fôlha Carioca.

aOMITI:: DE IMPRENSA
Presidente - João
Athayde;

Austregésilo

1'" Vice-Presidente Antunes;

Mário Henriques

2' Vicl'- Presidente Filho;

Alltonio de Paula

l ' Secretário -

2° Secretário -

de

•

José Vitorino de Lima;
Gilda Lopes.
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QUADRO DOS FU CIO ARIOS DO SENADO
SECRETAR IA

Direção d os Serviços
D iretor Geral - !lilio Barb za de Matos Corrêa;
Secretá rio Geral
I saac Brown;

da

Presidência

Vice-Diretores Gerais - Ader on Magalhã
e Lui:: Nabu o:
Diretore

de Serviços:

An ais e Documentos parlamentares
Alfredo da Silva Neve (em exerci io de mandato de
eoador).
ubstituido por Auto de á;
Ata c Sinópsc mont;

Vitor Midó i Chcr-

Arqu ivo - Lauro Portela (em seguida
a H iltírio Ribeiro Cintra, apo cntado em 30-1-1952);
Biblioteca -

Franklin Palm eira;

Contabilidade e Pessoal - Flávio Amorim G IIlart de Andrade;

! s - Lisbõa dc

Expediente Oliveira;

Marcos

Orçamento -

Evandro Mende

T <quigrafia P ixoto.

Viana:

José Ellvaldo Fontes

1'1 IAIS LEGISLATIV S

Clas e "O·'
Antônio Corrêa da Silva
Ary Kerner Veig a de Ca tI'O
Aurora de ousa Costa
Du lce Barbosa da Cruz

Franci CO Bevilacqua
J ulieta Galathéa de Nova es
Mário J ustino Peixoto
inon Borges Seal
Amélia da Costa Côrtes
Aroldo Moreira
Clari ce S. Ribeiro Gonçalves
Edith Balassini
ltalina Cruz Alves
J ulieta Ribeiro dos Santos
Maria T. Barreto Coelho
Paulo Lisbôa Barbosa
Rubens Pinto Duarte
Classe "M"
Adherbal Távora de Albuquerque
Arlctte de Medeiros Alvim
Aurea de Barros Rêgo
Elza da Purificação José
Euri o Costa Macedo
Francisco Soares Arruda
I ren e M acedo Ludolf
João Alfredo Ravasco de Andrade
José Geraldo da Cunha
Miécio dos Santos Andrade
Arlette Bretas do
ascimento
Cirene de Freitas Ferreira
Cláudia Adda Passerini
D inora h Corrêa de Sá
Erzila Luiza de Souza Mendonça
Gilda Lcal Costa
Mar ia do Carmo Rondo n Ribeiro
Marilia Pinto Amando
Nair Brown
Nair Cardoso
Romilda Duarte
Almerinda Vianna Baker
Amélia de Figueiredo Mello V iana
Bened ita Pinto Arrud a
Elza Gallotti Schroed r
I na rd Sarres
I van Ponte e Souza Palmeira
Lcilah de Góis Cardoso Tôrres

•

Leopoldina Ferreira Neves
Luis do Nascimento Monteiro
Maria de Maracajá Daltro
Marieta Jacy de Oliveira
Marion Austregesilo de Ath ayde
Stella Reis Mendonça
Adahy Borburema de Castro
Adalgisa de Vasconcelos Gonçalves
Lima
AI va Urio Rodrig ues
Ana Augusta Dias da Cunha Amazonas

Armandina José Vargas
Bibiana Ferreira de Paula
Branca Lirio Lim a
Cecilia Braconni Corrêa e Cas tro
Cccilia dc Resende Martins
Carlos Gustavo Schmidt Nabu co
Carmen Lúcia de Hollanda Ci1valca nte
Deolinda Maria Peixoto Brag n
Dirno Jurandir Pires Ferreira
Diva Gallotti
Durval Sampaio Filho
Ecla Cunha Bréa
Edzon Ferreira Affon so
Eleozina Martines
ilva
Elza Alves Tavares
Elza Flores da Silva
Ercilia Cruz
Eugênio Carlos Barbosa de Souza
Eulália Chrockatt
Eurico Jacy Auler
Fran cisco de Assi s Ribt>iro
Georgeta Kuntz
Helen a de Salvo Lagoeiro
lIy Braga Rodrigues
Ivonne Rêgo de Miranda
João Batista Castelon Branco
Jorge de Oliveira Nunes
José Soares dc Oliveira Filho
Léa José d a Silva P inhe iro
Lêda Fialho da Silva
Lia Oscar da Cunha
Lia Pederneiras de Faria
Lis Henriques Fernandes
.
Luiz Carlos Vieira da Fonsc a
Luz ia Jea nnc M arie Lisbõa Robichez
Mar ia Cherubina Costa
Maria Isabel Saldanha
Maria de Lo urdes Oliveira Rodrigue
Maria Luiza Müll er
Maria Rizza Batista
Maria Stella Duarte Caldeira
Mário Marques da Costa
Mary de Faria Albuquerquc
Myriam da Costa Cõrtes
Nathercia Silva de Sá Le itllo

328Neusa Rita Perácio
Odenegus Gonçalves Leite
Pedro de Carvalho Müller
Raymunda Pompeu de Saboia Magalhães
Ren ato de Almeida Chermont
Romildo Fernandes Gurgel
Ro.~a Batista Miranda
Ruy Ribciro Cardoso
Sebastião Veiga
TAQuíGRAFOS

Taquígrafo Revisor
Aleixo Alves dc Souza
Clemcnte Watz
Braz Nicola Jordão
José Campo Bricio
JOSé Pereira de Carvalho
Taquígrafo
Classe «O ..
Alcind a Trivelino
Elenas Simas
Eth Vieira Kritz
Francisco Rodrigues Soares Pereira
Laura Bandeira Accioly
Luiza Bcrg Cabral
Taquígrafo
Classe cN "
Antônio Guimarães Santos
Joaquim Corrêa dc Oliveira Andrade
JOSé Bonifácio Diniz de Andrade
Martha dos Santos Crespo dc C astro .
Th erezinha dc Mello Bobány
Vera Moreira Ericson
Taquígrafo
Classe eM "
Bt>atriz Brandão Brígido
Irene Stella Homem cl.l Costa (int.)
JOSé Euvaldo P eixoto
Julieta Reis Josetti
Mari a Thereza Sant'Iago Fernandes
Auxiliar

de

Taquígrafo

«Padro cK"
A cy Fanaia
Áurea Diniz Gonçalves
Celina Franco Barretto da Rocha
Oalva Ribeiro Via nna

--- 329 E lza Freitas P o rta l e Sil va
M aria da Appa recida Jo rd ão
ARGOS ISOLADOS

Redator Anais e Documentos Parlamentares

Bibliote ário
Padrão eM ,)
Arélia Leite Coel ho
Eleonora Dusse Villasbôas Noronha
Luz _

Almoxarife
P adrão 'T "

Padrão «O "
Am érico F acó (fale ido 3- 1- 1953 )
Antônio C arlos Bandei ra
Arthur da Rocha Ribei ro
Auto de Sá ( ervindo como D iretor)
Bemvinda Maria Soares
Glória Fernandina Qu intell a
H ércu le de Macedo Rocha
Jo é Eu táchio Luiz Alves
José Sizenando Teixeira
Jo é da Silva Lisbôa
Muril o M rroquim de Souza (Tradut r)
Nerione
une C ardo o
Philadelpho Seal (Tradutor)
Ra ul W eg uelin. de A breu
V ital
la rtins Ferreira

Wilson Tartuci

Ajudante Almoxarife
p , drão eJ»
Cláud io
Neto

[debruque

Ajuclan(

eO~

AI illo Pereira de Abr u Filh
Antônio Júlio P ires
.
Ca io Cesar de Men ezes Pinh iro
Herculano Ru y V az Carneiro
Otávio
an ti ago d Silva
Pau lo
unes A ugu to de Figueiredo
JOSé Benicio T avares da C unha Mell o
M au r Cunha Campo de Moraes

Arquivi fll
Pa dr~o «K"

H elena Coll in Waddington
J ilCy de
uz a Lima

Zellldor

PlItrim ônio

Padrão eM »
Galdino Jo é da Silva

A ses ar T écn i o do Or BllI cnfo
P adrão "O "
João Manoel Rocha de M attos
Jo ' V icente de Oliveira
artins
Luciano de Figu icedo M squita

Leal

Zelador do Patrim ônio
Padrão «J»

Joaq uim da Costa

C on ervador da BibU te
Paul

fi

\Vegue lin Delp ech

R dafores-revisores
Padrão

Carneiro

PORTARIA

Chef

c/a Portaria

Luiz Gomes de Carvalho
Deocléci de Ara újo i1va

Ajudanfe

de

Ch

Ee da P rfllrill

H erédio Del Guidice
Pr pécio X avier da Silv

Auxiliar
Pad rão «I .,
Albino do Santo Lope
Arnaldo Batista d P aulo
Djalm a Pereira M adrug ,
Ernesto Alves de Souza
João Carlos da Cunha
João da Mata FI viano de Souza
JOSé Soares de Oli vei ra
Juventino Afonso da S ilveir,1
Uno da Silva
Luiz Galvão
M a nuel Jo é d
ilva
M a nu I Rabelo
Manue l Viríssimo Ramos
Miguel Casselli
imião Antônio da Costa
Vi ente Costa

I
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Classe «J"
Cesário da Silva
Elpidio Viana
Gonçalo Farias de Oliveira
João Aureliano Filho
João Ribeiro de Souza
Joaquim de Araújo Pinho
Joaquim Bastos
Joaquim dos Santos
José Celestino Pessoa
José Inocência Cavalcãnti
Newton Cleanto de Campos
Orlando Pinto de Souza
Teotônio Francisco Dutra

Contínuos
Classe «l"
Alcides de Oliveira
Alipio Ferreiras Dias
Carlos Braga
César Marins
Djalma Magano
Francisco Lopes Arêas
José de Freitas
Orlando de Sá Cavalcãnti
Otá vio José de An chieta
Murilo Edson Coelho de Souza

Roldão Pimentel Simas
Silvio Manuel de Morais
Virgilio José da Silva
Classe «G"
Alcebiades Ferreira
Arlindo Gomes da Silva
Antônio Luiz da Rocha
Antônio Menezes do
ascimento
Aristóteles Madruga
Arnaldo Gouvêa Castelo Branco
Ari Cardoso Feliciano
Cláudio dos Santos
DeocIecíano de Araújo Silva
Felipe Baroud
Francisco Olimpio Gomes
Hermes Peçanha Gomes
Joaquim Luiz da Rocha
Jorge Antunes
José Jurandi de Vasconcelos
Lázaro de Freitas
Liberato Pereira Pinto
Manuel Ribeiro de Marins
O svaldo Sampaio
Paulo Costa de Oliveira
Pedro Leão Gonella
Sebastião Miguel da Silva
Vitor Lobo
Mensageiro
Jaime Corrêa de Sft

Serventes
«Classe «H"

•

Altamiro Cruz
Antônio da Costa Bernardo
Antônio Machado Rosa
Benedito Afonso de Araújo
Cláudio de Queirós
Deusdedit de Araújo Silva
Geraldo Gomes
João Luiz da Rocha
José Honorato dos Santos
José Manuel Gomes
José Sales de Oliveira
Manuel José dos Santos
Marciano José da Silva
Mârio Martins Neto
Mário Mendes da Silva
Mercílio de Souza
Orlando Aires
Paulo de Araújo Silva
Paulo da Silva Carneiro
Pedro Rodrigues de Souza

AGÊNCIA POSTAL
SE ADO FEDERAL

TELEGRÁFICA DO
(DO D. C. T.)

Chefe da Agência
Ivan Ri' ys de Freitas
AI/xi/iares
Liceta Sampaio do Nascimento

Carteiros
Moacir Ferreira Sucupira
Prudente Beviláqua
Roberto Gonçalves dos Santos

Servente
Lauro de Carvalho

•
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2) -

Funcionamento

TRABALHO REALIZADO PELO SENADO NOS ANOS
DE 19 15, 1918, 1919. 1920, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929; 1946,
1947, 1948, 1949, 1950. 1951 e 1952

Sessões Ordiná rias . .. .. ........... ... .
Sessões Extraordinárias ............ . . . .
Projetos iniciados . . ... ... . .........•. .

1919

1920

61

122

148

244

375

?6 !

1915

1918

-

-

32

Projetos recebidos da Câmara:
Projetos de leis .................. .
Proj etos de decretos legislativos .. .

52

Projetos de resoluções apresentados '"
E scolha de autoridades . .. . . . ........ .
Ind icações .. . . ..... .... .. . .. ......... .
Requerimentos . ..... ..... • ...... . . . .. . .

-37

48

57

Atos promulgados:
Leis .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Decretos legislativos . . ... . . ..... .. .

1

Vetos do Presidente da República ... .. .
Vetos do Prefeito do Distrito F ederal . .

6
5

Trabalho das Comissões -

1

-

15

17

9

18

68

1

2

1

17

49

81

8

8
I1

11

2
188
10

9

8

252

374
37
97
62

374

2

3

18
12

406

675

772

P areceres:

Comissão de Agricultura, Indústria e
' rc'
.... ...... ..... .....
Co melO.
Comissão de Constituição e Justiça ..
Comissão D iretora ......... . ..... .
Comissão de Educação e Cultura . . .
Comissão de Finanças ...... . . ..... .
Comissão de F õrças Armadas . . ... .
Comissão de R edação .... .. . .. .... .
Comissão de Relações Exteriores ..
Comissão de Saúde ............ . .. .
C omissão de Trabalho e Previdência
Social ...... ... ... .... ...... . .
Comissão de V iação e Obras Públicas
Comissões Especiais ... . ... . ... ... . . . . .
Total dos Pareceres

• • • • • •

• • • • •

8

200
18
32
14

-

3
4

305

82

-

55

lOS

-
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Continuação

1949
183
20
50

1950
169
14
22

1951
179
9
37

1952
179
18
49

563
103

265
23

421
121

341
125

2
14

18
24
2
306

26
22
6
403

12

623

46
17

43
66
19

64
49
10

4
45

5
61

17
6

I1
2

Comissão de Agricultura. Indústria e
. .
Co merCIQ . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

32

35

31

30

Comissão de Constituição e Justiça ..

687

453

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

3

8

523
\40

Comissão de Educação e Cultura .. .

67
560
63
255
36
26

39
367
49
18\

556
198
48
437
42
168

\8

3\

12

22

470
42
167
25
16

22
29

24

46

Comissão de Viação e Obras Públicas

20
38

22

33

Comissões Especiais ....... .. ......... .

3

2

5

1

Tota! dos Pareceres .......... .

1.790

I .215

1 .584

1 531

. . . . . . . .. . ... .
Sessões Extraordinárias . . . .. . . . . . . . . . . .
Projetos iniciados . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .
Sessões Ordinárias . . . . . .

Projetos recebidos da Câmara:
Projetos de leis

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

Projetos de decretos legislativos

• •

•

Projetos de resoluções apresentados

• •

•

. . ... . .. . . . . ...
Indicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Requerimentos . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
• • •

Escolha de autoridades

• •

411

14
7

Atos promulgados:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Decretos legislativos . . . . . . . . . .. . . .
Resoluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Leis

Vetos do Presidente da República . . . . .
Vetos do Prefeito do Distrito Federal
Trabalho das Comissões -

Comissão Diretora

15
66

44

Pareceres:

Comissão de Finanças . . ....... . ... .
Comissão de Fôrças Arm adas ..... .
Comissão de Redação . . ......... .. .
Comissão de Relações Exteriores ..
Comissão de Sa úde .. ...... ....... .
Comi são de Trabalho e Previdência
Social . .. . .. ... ... ....... .. .. .

'38

,

.'

. .-

. .

ANEXO N.. 50

TEMPO DE DURAÇÃO DAS SESSõES
Duração
D ia

H oras

Março

17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31

1
1
2
1

·· • • · • • ·• ·• ·
• ·· • • • · • ··•
• ·
• · · • • • • ·
· •
• ··
• ··
··• ·
· · • · · ·· · ·
• · · ·• ·
·· ·
· · · · · •• • · · · • ·
··· · ·· · ·· • · · • ·
··· · • ··• · • · ··
· ·•
·• ·· ··•
·· ··· · · · · · ·
•

O

1
1
O

2
1
2

Minutos

10
35
35
45
20
10
40
40
20
40
10

Abril

1 ··· · ··· · · ·• ·· •
2 ·· · · ·· • • · ··· • ·
3 ··· ··· · ·· • ·• · •
· ··· · · ··• • ·· ·•
7 ··• ·• • • ·· ·· • ···
8 · ·· · ·· • · • ·• ·
14 · · · · • • · · • · • ·
15 · · • · · • · · • ·
16 · · • · • · • · · · · ·
17 · · · · · · · · · · · •
18 · · · • · · · • · • •
22 · · • • · • · · · · • •
23 · · · · · · • • • · · ·
25 · · • · · • · • • • • · · • ·
28 · • · · · · · • • · •
29 • • · · • • • · • · • · • •
30 · · · · · • • · · •

2
1
1
1

"

O

2
3
3
1
4
4
2
3
2
O

4
2

05
05
00
40
50
40
40
00
35
30
00
45
50
45
15
00
55

Maio
2 · · ··· · ···

5
6
7
8

.·
··· ·· • • ·• ·· · ··· ·
···• ·• · · · · ··
•
• •
·· ··· · ·•
• ·· ·
· ·· • ·

- - - - - - - - -- -

--

3
3
2
1
O

-- -

-

30
55
00
05
30

-
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-

•

Duração
Minutos
Horas

Dia

9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30

••

• •

• • • • • •

• • • • • •

•

•

•

• • • • • •

• • • • • • •

· ·. • • • • ·. ·. ·.• • •
• · . · . .. • • · . . . · . ·
· • • ·. · . · .·. . . • • •
··.• • • • • • ·. • • • • •
· · . · . · . • • ·. · .. . ·
• • • · . · . · . ·. • • • · •
• · . • • · .·. ·. • • • • ·
• • • • • • • ·. · . • • • • •
• • • • • • • • • ·. · . · . •
• • • ·.• • • • • • ·. • • •
· • • ·.·.·.• • • • • • ·
· · . ·. . . · . • • • • · . .
· · . • · • • · . · . · ... •
· · . · .·. · . · . · . • • ·

2
2
2
1
1
1
1
O
1

O
2
1

3
3
1
1

45
40
00

15
45
45
15
40
30
25
25
35
10
15
35
55

Junho

· • • • • ·. ·.·. • • • • ·
• · . · . • • ·. · .. . · . •
• · . · • • • • • · . · . .. •
• · . • • · . · ...· .· . •
· · . · . · . · . • • · . · ..
• ·. ·. • • · . · .· . • · •
· .. .. ·. • • • • · . • • •
• • • • • ·.• • • • ·.·..
· · . · . ·.. . • • • • • · ·
· · ...· . . .• • • • · • •
· ·. • • • • ·.·.• • • · •
• · . • • • • ·. · . · . • • ·
• ·.· • • • • ·. ·.• • •
· · . · . . . · . · . .. · . •
· · .·. · . · . • • • • ·. ·
·. · .· . · .·. · .· . •
2'5 · . · . • • · . . . • • • • •
27 • · . • • • • · . · . • • • • •
30 · · . · . • • · . · . · . • • •

2
4
5
6
9
lO
11
13
16
17
18
19
20
23
24
25

2
3
3
4
O
1
O

4
3
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2

30
55
30
05
35
30
50
00

45
00
00

15
15
30
15
30
10

30
25

Tulho

1
2
3
4
7
8
9
10

11
li

15
16
17

· ·. • · ·. ·.·.• • ·. .
• · . · • • • ·. • · · . · .
• ·.·.·. • • • • • • ·.·
· · .. . . • • • • · . • • •
· · • • ·. ·. ·. ·.·..
· · . · .. . · . • • · . . . ·
•
• · . · . · . ·. · . · .
· · . · . • • · ... • • • • •
· . .. · . . . · . · . . . ·
· · . · . · . · . · . . ·. ·
· · . • • • • ·. • • ·. · . •
· · . • • ·. · . · • ·. · . ·
• • • • • · . • • ·. . . • • •

2
3
2

15
30
40
55
40
lO
00
05
45

2

00

1

30
00
25

3
1
O
O

1
I

2
2

-- 337Duração
Horas
Minu tos

Dia

3
O

18 .........•......
21 · .. ...... . ... . .
22 • • • • • •• •• • • • • • •

23
24
25
28
29
30
31

•

••••••••••••••

• •

• • • •

•

•

• ••

• • •

· . . . . . . . . . . . . . ..
•

• •

•

•

• •

• •

• o.

O"

· ... . . . . . . . .. .. .
• •• ••

• • • • • • • • •

•

· . . .. . . . . .. . . . . .

1
•

3
I
2
3
3
O
1

05
55
45
20
30
25
20
35

30
30

Agõsto

1 . ...... ... ..... .
4 · . . . . . . . . .. . .. . .
5 · . . . .. . . . . . . . . .
7 . . ... . .. ... ..
8 · . . . . . .. .....
· . . . . . . . . .. .
II
13 . . .. .. . .. .... .
18 · . . . . . . . . . . . . . . .
19 · . . . . . . . . . . . . . . .
20 · . . . . . . . . . . . . . . .
21 · . . .. ......... .
22 · . . .. .. . o···
25 · . ........ .. .
26 · . . . . . . . . . . .
27 · . . . . . . . . . . . . . . .
28 · . . . . . . . . . .. ..,
28 · . ......... ... .
..
29 · . . . . . . . .
29 · ..... . . . . . .

.

..

1

05

I

05

O
O

20

O

45
00
45
55
40
40
30
40
45
45
20

3
1
I
2
O
1
I
I

I

3
2
3
3
3

25

50

40
05

25

Setembro

1 . . .. . . ... . ..
2 · . . .. . . . . .. .. .
3 · . . .. .... .... .

.

4

5
8
9
10
II
15
16

· .. . ... .. .. . . .. .
· . . . . . . .. ... .. .
· .. . . .. .... .. . . .
· . .. .... . . . . ..
· . . .. . . .. . . ... ..
· . .. . . . . . .. .. .
· . .. . . . . . . . . .
· . . . . . . . ... ..

· .. .. .. .. . ... .
.. . . . . . .. .
· . . . . . . .. . . . . . . .
22 · . . . . . . . . . . . . . . .
23 · . . . . . . . . . . . . . . .

17
18
19

25
26
29
30

· . . • . . .. o..

..

· . . .. .... . .. .
· ...... ... ..
.. .. ... . . . . . .

2
3
3
I
I
I
1

3
2
2
1
1
I
1

( noturna)

25
40
15

40
45
00
35
10
10
55
35
10
15
05

45

O
O

40

1

lO

O
3
2

55

30
':15

(noturna)

- 338Duração
Dia

Horas

Minutos

Outubro
1

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

2 · . .. . . . . . . . . . . . .
3 · .... . . . . . . . . . . .
6 · . . . . . . •. . . . . . . . .
7 · . . . . .. . . . . . . . . .
8 · . . .. . . . . . . . . . . .
9 · . . .. . . . . . . . . . ..
10 · . . . . . . . . . . . . . . .
13 · . . . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . . . . . .
15 · . . . . . . . . . . . . . . .
16 · . . . . . . . . . . . . . . .
17 · . . . . . . . . . . . . . . .
20 · . . . . . . . . . . . . . . .
21 · . . . . . . . . . . . . . . .
22 · . . . . . . . . . . . . . . .
23 · . . . . . . . . . . . . . . .
24 · . . . . . . . . . . . . . . .
27 · . . . . . . . . . . . . . . .
29 · . . . . . . . . . . . . . . .
30 · . . . . . . . . . . . . . . .
31 · . . . . . . . . . . . . . . .

2
1

2
1
1
4

50
45
00
00
40
00
55

1
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
4
3
2
3
2

55
35
20
40
15
05
40

4

25

4

00

3
O
2
2
3
3
2
3
O
2

15
15
40
40

30

05
25
40
10

00
20
10

Novembro

3 ............... .
4 · . . . . .. . . . .. . . . .
5 · . . . . . . . . .. . . . . .
6 · . . . . .. .. . . . . . ..
7 · . . . .... . . . . ... .
10 · . . . . . . . . . . . . . . .
11

12
13
14
14
17
17
18
18
19
19
19

21
21

22
22
23
24
25
25
26

•

•

• • •

•• • •

• • • • • • •

· . . . . . . . . . ... . . .
· . ... . . . . . . . ....
·.. . . . . . . . . . . . . .
· . . .. . . . . ... . . ..
· . . . . . . . . . . . . .. .
· . . . . . ... . . . . . . .
· . . . . . . . .. . . . . ..
· . . . . . . .. . . . . . . .
·. . . . . . . . . . .... .
· . . . . . . . . . . . . .. .
· .... . . . . . . . . . ..
· . . . . . . . . . . . . . ..
· . . .... . . . . . . . . .
· . . . . .. . . . . . . . . .
· . . .. . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . .. .
· . . . . . . . . . . .. . . .
. . ... . .. . . .. . . .
· . . . . ... . . . . . ...
· . . . . .. .. . . .. . ..

1

1
O
O
1
1

3
1

4
4
4

O
1
3
4

00

40
40
40
45
20
15
50
35
20
55
00

45
35
00
00
10

50
45
35
15

(noturna)
(noturna)
(noturna)
(especial)
(ordinária)
(noturna)
(noturna)
(extraordinária)
(extr. noturna)
(extraordinária)
(extraordinária)
(noturna)

- 330Duração
Minutos
Horas

D ia

26 · · . . . . . . . . . • • • ·
27 · . . . · . . . · . . . . . ·
28 · . · . · . . . · . · . · .
28 · . . . . . . · . . . . . · . .
•

1

3
3
1

50
15
10
50

(noturna)

Dezembro

1 · .. .. ·. . . ·. ·. ·. ·
2 · . . . . . . · . . . . . . ..
3 · · .. . · . · . . . . . . ..
4 · . . . . · . . . · . · . · ..
5 · ·.. . · . . . ·. ·. · . .
8 · . . . .... . · . · . · . .
9 • · . . · . · . .. . . . .. . .
la • · . · . · . . . . . . . · .
la · . . . . · . · . • • · . · . .
11• • · . . · . · . . . . . · . ·
11 · . . . . . . . . . . . . . . ·
12 · . . · . · . · . . . · . • •
13 · . . . . . . . . · . · . . . ·
13 · . . . . . . . . · . . . · . .
15 · · . · . . . . . . . . . · . .
15 · . . . . · . . . . . . . . . .

.

•

.

Total . .. · . . ·

O

4
2
2
2

2
4

4
3
4
3
4

"

4
2

457

50
00
40
30
20
10
30
05
45
05

la

30
10
40
25
50
.
45

(prorrogada )
(not urna )
(noturna)
( noturna )
(not.

•

•

-

ence rram ento)

ANEXO N : 51

PRESIDgNCIA DAS SESSõES
CAFr!. FILHO
Presidente

Presidência

•

17-3-52 24-3-52 25-3-52 26-3-52
27-3-52 31-3-52 1-4-52 2-4-52 3-4-52 4-4-52
7-4-52 8-4-52 15-4-52
16-4-52
18-4-52
22-4-52
23-4-52
24-4-52
junta) .
25-4-52
28-4-52 29-4-52 30-4-52 2-5-52
5-5-52
6-5-52
7-5-52
8-5-52 9-5-52 12-5-52
13-5-52
15-5-52
16-5-52
19-5-52
20-5-52 21-5-52 -

Tôda a sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão (conParte da sessão .
Tôda a sessão.
Parte da sessllo.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessllo.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.

22-5-52 28-5-52 29-5-52 30-5-52 2-6-52
3-6-52 4_6_52 5_6_52 6_1J_52 20_6_52
26_6_52 27_6_52
30_6_52
1_7_52
2_7_52 4_7_52 13_8_52
14_8_52
junta) .
18_8_52
19_8_52
21_8_52
26_8_52
27 _8_52
28_8_52
29_8_52
29_8_52 turna) .
1_9_52 2_9_52
3_9_52
4_9_52
5-9-52
9_9_52
10-9_52
11_9_52
12-9-52
junta) .
15_9_52
16_9_52
17_9_52

Tôda a sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da Sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessllo .
Parte da sessão.
Parte da sessllo.
Parte da sessão (con_
Parte da sessão .
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessllo.
Parte da sessllo .
Parte da sessllo.
Parte da sessão.
Parte da sessão

(no_

Parte da sessão.
Parte d a sessllo.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão (conParte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.

-
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19_9_52 Parte da sessão.
22_9 _52 - Pa rte da sessão.
24-9-52
P a rte da essão (011junta) .
25_9_52
P a rte da _ ssão .
26_9~5 2
Parte da sc são.
Parte da essão.
29-9-52
Parte da se ão .
I ~ lO-52
2~ 1 0_52
Pa rte da sessão .
3~ 1 0~52
Pa rtc da sessão .
8~ 1 0_52
Parte da se~sã o.
9~ 1O~5 2
Pa rtc da sessão .
13_10_52
Pa rte da sc iio .
14_1 0~52
Pa rte da sessão .
15~1 0_52
Parte da scssão.
1 6~ 1 0_52
Partc da sessão .
IU O_52
Parte da sessão.
20~ 1 0_52
P arte da ses ão.
2UO_52
P a rte da se são.
22_10_52
Parte da sessão .
- Par tc da es ão.
23~ 1 0~52
24_ 10_52
Parte da se são.
26~11_52 Parte da essão.
2U l-52 - Parte da sessão .
2 _11-52 PartI' ela ~ess ão.
l_1 2~52
T õda a sessão.
2_12 _52 Pa rte d sessão.
2_12 _52 Tôda a se são (notur_
na conjunta).
3_ 12_52
Par te da sessão.
4_12 _52
Par te da sessão.
5_12_52
P arte da sessão.
_ 1 2~52
Parte da sessão .
9_ 12_52
Parte da sessão.
9-12~52 Tôda a scssão (conjun_
ta - noturna ) .
IO~ 1 2 ~52
Parte da sessão .
1 0~ 1 2_ 52
Parte da sessão (no~
turna ) .
11-1 2_52
Parte da sessão .
11· 12-52
Parte da sessão (no turn a) .
12 - 12_52
P artc da sessão.
12. 12-52
Pute da sessão (con.
junta noturn a) .
I _12-52
Parte da ses ão.
1 _12 ~ 52
Partc da sessão (no~
turna) .
15_12_52
Parte da sessão.
15 ~ 1 2_52
Tôda a se são (no tu rna encerramento) .

MARCONDE

FILHO

Vi ce~ Pr esidente

Presidência da sessão
18~3 ~52
1 9~3-52
20~3~52
21 ~3_52
25~ _52

Tôda a sessão .
Tôda i:I sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
P arte da sessão .
26_3~52
P arte da sessão .
27 ~3 ~52
P arte da sessão .
28~3 ~52
Tôda a sessão.
J~1 ~52 Parte da se são.
V1~52 Parte da essão.
3A~52 Pa rte da sessão .
4A~52 Pa rte da se ão.
16_7_52
T ôda a se sã
J 7~7 ~52 - Parte da sessão.
1 ~7 ~52
Parte da sessão.
2 ~7 ~52
Parte da sessão .
29~7 ~52
Parte da sessão .
30~7 ~5 2
Tôda a sessão.
3 1_7 ~52
Pa rte da sessão.
J ~ ~5 2 - Tôda a sessão.
4 _ _52 Parte da sessão.
11_ ~ 52
Parte da ses ão.
1 2-8 ~52
Tôda ases ão.
J 4~8~52
Parte da sessão (con _
junta) .
J ~ ~52
Parte da sessão.
19~ ~52
Parte da sessãc.
20_8~52
Tôda a sessão.
21 ~ ~52
P a rte da se ão.
22_ _52
Parte da se são.
25 __ 52
P arte da sessão.
26~8_52
Parte da sessão .
27 __ 52
Partc da sessão.
1~9~52 - Parte da sessão .
2~9~52 Parte da sessão.
3-9-52
Parte da sessão.
4 ~9~52
Parte da sessão.
5_9_52
Parte da sessão.
8_9-52
'T ôda a sessão .
9~9_52
Parte da sessão.
I0_9~ 5 2
Parte da sessão.
1 1 _9~52
Partc da sessão.
1 6~9~52
Parte da sessão.
J 7 _9~52
Parte da sessão.
I ~9~52
Tôda a sessão.
22~9_52
Partc da se são.
23-9~52
Tôda il sessão.
24_9~52
Parte da sessão (conjunta ) .
25_9_52
Pa rte da sessão.
30_9~52
P arte da sessão .
1~ I O_52
Parte da sessão.

- 3422~ I0~52
3~1O~52
6~ 1O~52
7~ I 0~52
8~ I 0~52
9~ I 0~52
15~ 1O~52
16~ I 0~52
17 ~ 1O~52
20~10~52 -

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
- Parte da sessão.
- - Parte da sessão.
Parte da sessão.
21 ~ I O~52
Parte da sessão.
22~ I 0~52
Parte da sessão.
23~ 1O~52
Parte da sessão .
27 ~ 10~52 - Parte da sessão.
29~ 1O~52
Parte da sessão.
30~ 1O~52
Parte da sessão.
3~ 1i ~52 Tôda a sessão .
4~ 11 ~52 -- Parte da sessão.
5~• I 1-52 Parte da sessão .
6~11~52 _.- Tôda a sessão .
7~ 1I ~52 -- Parte da sessão.
1O~ Ii ~52
Parte da sessão.
1 I ~ 1I ~52
Parte da sessão.
12~ 1i ~52
Parte da sessão.
13~ 1i ~52
Parte da sessão.
14~ 1i ~52
Parte da sessão.
14~11~52 Tôda a sessão (no~
turna) .
17 ~ 11-52 - T ôda a sessão.
17~11~52 Tôda a sessão (no~
turna) .
18~11~52 Parte da sessão.
18~11~52
Tôda a sessão (no~
turna) .
19~ 1i ~52
Tôda a sessão (espe~
cial) .
19~ 1i ~52 Tôda a sessão.
19~11~52 Tôda a sessão (noturna) .
20-11-52
Parte da sessão (conjunta) .
21-11-52
Parte da sessão.
21 ~ 1i ~52 Tôda a sessão (no~
turna) .
22~11~52 Parte da sessão (extra~
ordinária) .
22~1 1-52
Parte da sessão (no~
turna) .
23~11~52
Tôda a sessão (extra~
ordinária) .
24~1 1-52
Parte da sessão (con~
junta) .
25~11~52
Parte da sessão.
25~11~52
Parte da sessão (no~
turna) .

26~ 11 ~52

26~ 1i ~52

Parte da sessão.
Parte da sessão

(no~

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão

(no~

Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão

(no~

turna) .

27-11-52
28~11~52
28~ 11-52

-

turna) .
8~ 12~52 9~ 12~52 1O~ 12~52 1i ~ 12~52
1i ~ 12~52

turna) .
12~ 12~52
12~ 12~52

-

Parte
Parte
junta - noturna) .
13~ 12~52 Parte
15~ 12~52 Parte

da sessão.
da sessão (con~
da sessão.
da sessão.

ETELVINO LINS
I.· SECRETARIO
Presidência

31 ~3~1952 2~4~52
3~4~52 7-4~52 14~4~52
15-4 ~52
17~4~52

18-4~52
22-4~52
23~4~52
24~4~52

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
(Parte da sessão (con~

junta) .

29-4_52
2~5~52
5~5~52
9~5~52
12~5_52
13~5~52
14~5~52
15~5_52
16~5~52
21 ~5~52
23~5~52
27 ~5_52
28_5~52
29~5_52
2 ~6~52
5~6~52
6~6~52
9~6~52
10~6~52
1i ~6~52
13~6~52

-

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Tõda a sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.
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16.6.52
Parte da sessão.
• .
18.6.52
Parte da sessao
19_6_52
Tôda a sessão.
•
25.ó.52
Tôda a sessão.
•
30.6_52
Parte da sessao.
•
1.7_52
P arte da sessao.
2.7.52
Parte da sessão.
3.7_52
Tôda a sessao.
•
4.7_52
Parte da sessao.
•
7.7_52
Tôda a sessao.
8.7.52
Tôda a s essão.
9.7_52
Tôda a sessão.
10.7_52
Parte da sessão.
•
14_7 _52
Parte da sessao.
15.7_52
Parte da sessão .
18_7.52
Parte da sessão .
•
•
2 L7 -52
Tôda a sessao.
•
23_7_52
Parte da sessao.
•
24.7.52
Parte da sessao.
25_7_52
Parte da sessão .
•
28_7_52
Parte da sessao.
29.7.52
P arte da sessão.
•
5.8.52 - Tôda a sessao
.
•
15.8_52 - Parte da sessao
(con_
junta) .
•
7-8-52 - T ôda a sessao
.
8.8.52 - Tôda a sessão.
11_8.52 - Parte da sessão.
18_8.52 - Parte da sessão .

VESPASIANO MARTINS
2. 0 Secretári o
Presidência

20.3_52 - Parte da sessão.
•
8_4_52 - Parte da sessao.
16A.52
17 A.52

25-4.52
30.4.52
2.5.52 9.6.52 16-5·52 19.5.52
24.6.52
26.6_52
27.6.52
30.6.52
10.7.52
I L7.52
14.7.52
17.7.52
18_7.52
22_7.52
23_7.52
24.7.52

Parte da
Parte da
Parte da
Parte da
Parte da
Parte da
Parte da
Parte da
Tôda a
Parte da
Pa rte da
Parte da
Parte da
Tôda a
Parte da
Parte da
Parte da
Tôda a
Parte da
Pa rte da

•
sessao.
sessão.
•
sessao.
sessao.
•
sessao.
•
sessao
.
•
sessao.
sessão.
essão .
sessão .
sessão.
sessão .
sessão.
parte.
sessão.
sessão.
sessão.
sessão.
sessão.
sessão.

25.7.52
29_7_52
31-7.52
4_8_52
6.8_52 -

Parte
Parte
Parte
Parte
Parte

da
da
da
da
da

sessão.
sessão.
sessão.
sessão.
sessao

(con.

Parte da sessão.
•
Parte da sessao

( con.

-

Parte da sessão .
Parte da essão.
Tôda a sessão

(no -

29.8.52 29_8.52 -

Parte da sessão .
Parte da sessão

(no.

junta) .

13_8_52
I 'L8_52

junta) .

22_8_52
28.8.52
28.8-52
turna) .
turna) .

2.9_52 19_9.52
24_9_52

Pa rte da sessão .
Parte da sessão.
•
Parte da sessao

(con .

junta) .

25.9_52
26_9_52
1-10_52
UO_52
8.10.52
9.10.52
10_ 10_52
13_10_52
14.10_52
15.10.52
17 _10.52
21.10.52
23.10.52
24.10.52
27_10_52
29.10.52
31-10_52
14-11.52
10. 11.52
11.11.52
12.11.52
13.11.52

Parte da sessão.
•
Parte da sessao.
Parte da sessão .
Parte da sessão .
•
Parte da se sao.
Parte da sessão.
Tôda a sessão.
Parte da sessão.
Parte d a sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Tôda a sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
•
Parte da sessao.
Parte da sessão.

WALDEMAR PEDROSA
3.0 Secretário
Presidência

15.5.52
Parte da sessão.
23.5.52
Parte da sessão.
26.5.52
Parte da sessão.
27.5. 52
Pa rte da sessão .
2.6.52
Parte da sessão .
4.6.52 - Parte da sessão.
5.6.52 - Parte da se são .
•
10.6.52
Parte da sessao.
13.6.52 - Parte da sessão.

•

•
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•

16.6.52
17.6.52
20.6.52
23.'0 .52
25.8.52
10.9.52
12.9.52
junta) .
15.9.52
19.9. 52
24.9.52
junta) .
26.9.52
29.9.52
14.10.52
22.10.52 30.10.52 5.11.52 7.11.52 18.11.52 20.11.52 junta) .
21.11.52
22.11.52
ordinária) .
22.11.52
turna) .
24.11.52
ordinária) .
24-11.52
junta) .
25.11.52
25.11.52
turna) .
26.11.52
26.11 . 52
turna) .
27.1 1.52
28.11.52
2.12.52
3-12-52 9.12.52 10.12.52
turna) .
12.12.52
13.12.52 13.12.52
turna) .
15.12.52

Parte
Parte
Parte
Tôda
Parte
Parte
Parte

da sessão.
da sessão.
da sessão.
a sessão.
da sessão.
da sessão.
da sessão

(con.

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão

(con.

Parte da sessão.
Pa rte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão (con.
Parte da sessão.
Parte da sessão (extra.
Parte da sessão

(no.

Tôda a sessão (extra.

26.5.52 30.5.52 4.6.52
5.6.52 6.6.52 13.6.52
17.6.52 18.6.52 1.7.52 10.7.52
15.7.52
15.7.52
24.7.52
30.10.52 7.11.52 10.11.52 20.11.52
junta) .
22.11.52
turna) .
26.11.52 2.12.52
3.12.52
4.12.52
5.12.52
8.12.52
10.12.52 -

Parte da sessão
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte

da
da
da
da
da
da
da

sessão.
sessão.
sessão.
sessão.
sessão.
sessão.
sessão.

Parte da sessão (con.

L" Suplente

Parte da sessão.
Parte da sessão (no.

Presidência

Parte da sessão.
Parte da ~essão

(no.

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão .
Parte da sessão

(no.

Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão
Parte da sessão.

(no.

7.5.52 23.5.52
27.5.52
28.5.52
11.9.52
15.9.52
19.9.52
14-10.52 24.10.52 5.11.52 24.11.52
junta) .
28.11.52
2.12.52 -

Presidência

Parte da sessão .
Parte da sessão.

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte dil sessão (con.
Parte da sessão.
Parte da sessão.

PRISCO DOS SANTOS
2.° Suplente
Presidência

4.° Secretário
I

(no_

FRANCISCO GALLOl'T1

HAMILTON NOGUEIRA

18.4.52
21.5.52 -

Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão .
Parte da sessão .
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão.
Parte da sessão (con.

18.6.52
10.7.52
15.7.52
18.7.52

Parte
Parte
Parte
Parte

da
da
da
da

sessão.
sessão .
sessão.
sessão.

