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198ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 11 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 
Às 21 horas acham-se presentes os Srs. 

Senadores: 
 
Vivaldo Lima 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Àlvaro Adolpho 
Lameira Bittencourt 
Sebastião Archer 
Leônidas Mello 
Onofre Gomes 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Reginaldo Fernandes 
Ruy Carneiro 
Apolônio Salles 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha 
Freitas Cavalcanti 
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Lourival Fontes 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães 
Lima Teixeira 
Carlos Lindenberg 
Attílio Vivacqua 
Ary Vianna 
Sá Tinoco 
Paulo Fernandes 
Tarcísio de Miranda 
Alencastro Guimarães 
Caiado de Castro 
Gilberto Marinho 
Bernardes Filho 
Lineu Prestes 
Lino de Mattos 

Moura Andrade 
Benedicto Valladares 
Domingos Vellasco 
Coimbra Bueno 
Pedro Ludovico 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Filinto Müller 
Othon Mäder 
Gaspar Velloso 
Alô Guimarães 
Nereu Ramos 
Saulo Ramos 
Primio Beck 
Daniel Krieger 
Mem de Sá – (54) 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata 
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que posta em discussão, e sem debate 
aprovada. 

O Sr. Quarto Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
TELEGRAMA 

 
Senador Freitas Cavalcanti  
Senado Federal – Rio DF 
Queira V. Exa. e dignos membros mesa e demais 

Senadores aceitarem nossos comovidos agradeci- 
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mentos pelas honrosas homenagens prestadas à 
memória de meu irmão. Thomas Rodrigues Alberto 
de Paula Rodrigues e família. 

 
OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, sob nº 1.839 e 

1.840, encaminhando autógrafos dos seguintes 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 142, DE 1957 

 
(Nº 2.620-1957, na Câmara dos Deputados) 
 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1958. 
 
4.10 – Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia. 
(Será publicado em Suplemento) 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 142, DE 1957 

 
(Nº 2.620-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1958. 
 
4.20 – Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. 
(Será publicado em Suplemento). 
 

PARECER 
Nº 1.106, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o  

Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 1957, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1958 (Anexo 2 – Poder 
Legislativo). 

 
Relator: Sr. Domingos Vellasco 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do  
Senado ao Projeto de Lei da Câmara; nº 
 

142, de 1957, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1958 – 
Anexo 2 – Poder Legislativo. 

Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
1957. Álvaro Adolpho, Presidente. – Domingos 
Vellasco, Relator. – Fausto Cabral. – Ary Vianna. – 
Gaspar Velloso.– Juracy Magalhães – Daniel 
Krieger. – Othon Mäder. – Novaes Filho. – Lino de 
Mattos. – Lameira Bittencourt. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 2 
– Poder Legislativo – Subanexos 2.01 – Câmara dos 
Deputados e 2.02 – Senado Federal. 

 
Nº 1 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de 

recortes de publicações periódicas. 
Onde se diz – Cr$ 300.000,00. 
Diga-se – Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 2 
 

2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.18 – Gratificação pela representação de 

Gabinete. 
Substitua-se a discriminação como se segue: 

 
  Cr$ 

1) Gabinete do Presidente 360.000,00 
2) Gabinete do 1º Secretário 240.000,00 
3) Demais Gabinetes 1.320.000,00 
4) Secretaria 237.600,00 

 Total........................................ 2.157.600,00 
 

Nº 3 
 

2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
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Acrescente-se: 
1.1.05 – Salários de contratados – Cr$ 

564.000,00. 
 

Nº 4 
 

2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: 
 

  Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 

Interparlamentar ........................ 4.000.000,00 
 

Diga-se: 
 
  Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 

Interparlamentar, inclusive para 
a realização da 47ª Conferência 
Interparlamentar no Rio de 
Janeiro ....................................... 5.000.000,00 

 
Nº 5 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: 
 

  Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 

Interparlamentar .................... 4.000.000,00 
 

Diga-se: 
 
  Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 

Interparlamentar, inclusive 
para a realização da 47ª 
Conferência Interparlamentar 
no Rio de Janeiro .................. 5.000.000,00 

 
Nº 6 

 
2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 

Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
1) Para despesas de qualquer 

natureza com os encargos 
da Lei nº 3.273, de 1º de 
outubro de 1957 .................... 5.000.000,00 

 
Nº 7 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.8.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
1) Para despesas de qualquer 

natureza com os encargos da 
Lei nº 3.273, de 1º de outubro 
de 1957 ................................... 5.000.000,00 

 
Nº 8 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.02 – Subsídios e representações. 
– Parte variável 
Onde se lê: 
Cr$ 16.896.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 17.841.000,00. 

 
Nº 9 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se lê: 
Cr$ 100.000.00. 
Leia-se: 
Cr$ 2.400.000,00. 
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Nº 10 
 

2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e de 

transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde se lê: 
Cr$ 350.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 700.000,00 

 
Nº 11 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça-motriz e gás. 
Onde se lê: 
Cr$ 300.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 500.000.00. 

 
Nº 12 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefones, telegramas, telefonemas, 

radiogramas, porte-postal e assinaturas de caixas 
postais. 

Onde se lê: 
Cr$ 300.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 600.000,00. 

 
Nº 13 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.13 – Seguros em Geral. 
Onde se lê: 
Cr$ 180.000,00. 

Leia-se: 
Cr$ 250.000,00. 

 
Nº14 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
Cr$ 61.782.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 58.914.000,00. 

 
Nº 15 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Acrescente-se: 
 

  Cr$ 
3) Para reequipamento e Instalação 

de novos serviços na Diretoria do 
Arquivo  500.000,00 

 
Nº 16 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 17, 

DO PLENÁRIO 
 

2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.8.00 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: 
3) Diversos – Cr$ 500.000,00. 
Leia-se: 
3) Diversos – Cr$ 1.000.000,00. 
E inclua-se: 
4) Para a VIII Conferência Interparlamentar 

Pró-Govêrno Mundial – Cr$ 500.000,00. 
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Nº 17 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 17 
DO PLENÁRIO 

 
2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.01 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: 
3) Diversos – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
3) Diversos – Cr$ 1.000.000,00. 
E inclua-se: 
4) Para a VIII Conferência Interparlamentar 

Pró-Govêrno Mundial – Cr$ 500.000,00. 
Senado Federal, ... de novembro de 1957. 

 
PARECER 

Nº 1.107, DE 1957 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a  
Redação Final das emendas do Senado ao  
Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957 –  
Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.09 – 
Conselho de Segurança Nacional. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
A Comissão de Finanças apresenta  

a fôlhas anexas a Redação Final das emendas  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 142,  
de 1957, que estima a Receita e fixa a Despesa  
da União para o exercício financeiro de  
1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo  
4.09 – Conselho de Segurança Nacional. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Gaspar 
Velloso. Relator. – Lameira Bittencourt. – Fausto 
Cabral. – Lino de Mattos. – Daniel Krieger. – Juracy 
Magalhães. – Ary Vianna. – Novaes Filho. – Othon 
Mäder. 

Emendas do Senado ao Projeto  
de Lei da Câmara, que 
 

estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 – Subanexo 
4.09 – Conselho de Segurança Nacional. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de Mensalistas. 
Suprima-se a dotação de Cr$ 1.245.600,00 

atribuída à Comissão Especial de Faixa de 
Fronteiras. 

 
Nº 2 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-família. 
Suprima-se a dotação de Cr$ 100.000,00 

atribuída à Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
 

Nº3 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação Adicional por tempo de 

serviço. 
Suprima-se a dotação de Cr$ 39.000,00 

atribuída à Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
 

Nº 4 
 

1.0.00 Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e 

desinfecção. 
2) Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
Onde se diz: 
Cr$ 6.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 10.000,00. 

 
Nº 5 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Material de Consumo e Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente etc. 
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2) Comissão Especial de Faixa de  
Fronteiras. 

Onde se diz: 
Cr$ 18.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 6 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos 

e acessórios; roupa de cama, mesa e banho. 
1) Secretaria-Geral. 
Onde se diz: 
Cr$ 25.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 7 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.03 – Material bibliográfico em geral;  

filmes. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: 
Cr$ 50.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 200.000.00. 

 
Nº 8 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: 
Cr$ 50.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 100.000,00. 

 
Nº 9 

 
1.0.00 – Custeio. 

1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça-motriz e gás. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 35.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 50.000,00. 

 
Nº10 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e 

de encadernação. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 20.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 200.000,00. 

 
Nº 11 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e 

de encadernação. 
2) Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
Onde se diz: – Cr$ 5.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 10.000,00. 

 
Nº 12 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte-postal e assinatura de caixas 
postais. 

1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 35.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 13 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.8.00 – Encargos Diversos. 
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto 

pagamento. 
Acrescente-se: 
2) Comissão Especial de Faixa de Fronteiras – 

Cr$ 5.000,00. 
 

Nº 14 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2) Governos Municipais. 
1) Para aplicação etc. 
Onde se diz: – Cr$ 250.000.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 500.000.000,00. 
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Nº 15 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2) Governos Municipais. 
Onde se diz: 
1) Para aplicação, a cargo da Comissão 

Especial de Faixa de Fronteiras, em face do disposto 
nos artigos 3º e 4º da Lei nº 2.597, de 12 de 
setembro de 1955, em obras da competência dos 
Municípios – Cr$ 250.000.000,00. 

Diga-se: 
2) Para aplicação, a cargo da Comissão de 

Faixa de Fronteiras, em face do disposto no artigo 3º 
da Lei nº 2.597, de 12 de setembro de 1955 – Cr$ 
100.000.000,00. 

1) Para aplicação, a cargo da Comissão 
Especial de Faixa de Fronteiras, em face do  
disposto no artigo 4º da Lei nº 2.597, de  
12 de setembro de 1955 – Cruzeiros  
150.000.000,00. 

 
PARECER 

 
Nº 1.108, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a  

Redação Final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara, nº 142, de 1957 – Anexo 4 – 
Poder Executivo – Subanexo 4.14 – Ministério da 
Fazenda. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
A Comissão de Finanças apresenta  

a fôlhas anexas a Redação Final das emendas  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 142,  
de 1957, que estima a Receita e fixa a Despesa  
da União para o exercício financeiro de  
1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo  
4.14. – Ministério da Fazenda. 

Sala das Comissões, em 11 de novembro  
de 1957. Alvaro Adolpho, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Lameira Bittencourt. – Fausto 
Cabral. – Lino de Mattos. – Daniel Krieger. – 
 

Juracy Magalhães. – Ary Vianna. – Novaes Filho. – 
Othon Mäder. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Unido para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.14 – Ministério da 
Fazenda. 

 
Nº 1 

 
15 – Casa da Moeda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Aumente-se: Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
15 – Casa da Moeda. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesa de emergência com bens imóveis. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000,00. 

 
Nº3 

 
15 – Casa da Moeda. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
4.2.04 – Autocaminhões, auto-bombas, 

camionetas de carga; auto-socorro. 
Inclua-se: Cr$ 1.800.000,00. 

 
N 4 

 
20 – Serviço de Estatística Econômica e 

Financeira. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.03 – Assinaturas de órgãos oficiais e de 

recortes de publicação. 
Onde se diz: – Cr$ 12.800,00. 
Diga-se: – Cr$ 24.600,00. 

 
Nº 5 

 
23-02 – Diretoria de Despesa Pública. 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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Inclua-se: 
5) Para integralização do capital da 

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, 
nos têrmos do artigo 10 item V, da Lei nº 2.874, de 
19-9-56 – Cruzeiros 195.000.000,00. 

 
Nº 6 

 
30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 1.220.000,00 para 

Coletoria Fiscal de Minas Gerais. 
 

Nº7 
 

31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
04 – Amazonas. 
Acrescente-se: 
Construção de prédios para as Coletorias 

Federais na sede dos Municípios de São  
Paulo de Olivença, Autazes e Careiro – Cr$ 
3.000.000,00. 

 
Nº 8 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 500.000,00 para contrução de 

prédio da Coletoria Federal de Aracati – Estado do 
Ceará. 

 
Nº 9 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 500.000,00 para construção do 

prédio da Coletoria Federal de Icó – Estado do 
Ceará. 

Nº 10 
 

31 – Coletorias Federais. 
13 – Minas Gerais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 

1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de Imóveis; 
foros. 

Reduza-se: Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 11 
 

31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 500.000,00 para a construção 

do prédio da Coletoria Federal de Jaboatão – Estado 
de Pernambuco. 

 
Nº 12 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
1) Para construção de prédio da Coletoria 

Federal de Alegrete – Rio Grande do Sul – Cruzeiros 
1.000.000,00. 

 
Nº 13 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 - Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Acrescente-se: Construção de prédio para 

Coletoria Federal de Brodowski, Estado de São 
Paulo – Cr$ 800.000,00. 

 
Nº 14 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Construção de prédio da Coletoria Federal de 

Estância - Estado de Sergipe – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 15 
 

31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 –Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Construção do prédio da Coletoria Federal de 

Propriá – Estado de Sergipe – Cr$ 500.000,00. 
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Nº 16 
 

32 – Estações Aduaneiras. 
32-01 – Alfândegas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Aumente-se – Cr$ 499.200.00. 

 
Nº 17 

 
32-01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento de Obras. 
32 – Estações Aduaneiras. 
01 – Alfândegas. 
24 – Santa Catarina. 
02 – Itajaí. 
Aumente-se de Cr$ 2.000,000,00. 

 
Nº 18 

 
32-03 – Mesas de Rendas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
04 – Amazonas. 
Inclua-se: 
Para a construção de um prédio destinado  

à Mesa de Rendas Alfandegárias de Capacete, 
Município de Benjamin Constant – Cr$ 600.000,00. 

 
Nº 19 

 
32-03 – Mesas de Rendas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Aumente-se de Cr$ 10.416.200,00 para Cr$ 

10.615.400,00, fazendo-se a seguinte modificação 
no quadro discriminativo: 

22 – Rio Grande do Sul. 
03 – Itaqui. 
Onde se diz: Cr$ 390.000,00. 
Diga-se: Cr$ 589.200,00. 

 
Nº 20 

 
32-03 – Mesas de Rendas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 

Aumente-se de Cr$ 4.000.000,00 para Cr$ 
4.084.850,00, fazendo-se a seguinte modificação no 
quadro discriminativo: 

22 – Rio Grande do Sul. 
93 – Itaqui. 
Onde se diz: Cr$ 133.550,00. 
Diga-se: Cr$ 218.400,00. 

 
Nº 21 

 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.18 – Gratificação pela representação de 

Gabinete. 
Acrescente-se: Cr$ 1.600.000,00. 

 
Nº 22 

 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou 

reservado. 
Acrescente-se: Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 23 

 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Inclua-se: 
Fundo de Reaparelhamento das Repartições 

Aduaneiras – Cr$ 20.000.000,00. 
 

Nº 24 
 

01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Inclua-se: 
1) Para despesas de qualquer natureza e 

proveniência necessárias a complementar o 
funcionamento do Conselho de Política Aduaneira 
(Lei nº 3.244, de 14-8-1957) – Cr$ 5.000.000,00. 

 
Nº 25 

 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
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1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas com o financiamento da 

Comissão de Financiamento da Produção (Lei nº 
5.212, de 21 de janeiro de 1943; Lei nº 1.506, de 19 
de dezembro de 1951). 

Acrescente-se: Cr$ 3.000.000,00. 
 

Nº 26 
 

01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
1) Despesas com o financiamento da 

Comissão de Financiamento da Produção (Lei nº 
5.212, de 21 de janeiro de 1943 e Lei nº 1.506 de 19 
de dezembro de 1951). 

Leia-se: 
1) Para despesas de qualquer natureza e 

proveniência a cargo da Comissão de Financiamento 
da Produção (Lei nº 5.212, de 21 de janeiro de 1943, 
e Lei nº 1.506, de 19 de dezembro de 1951). 

 
Nº 27 

 
08.01 – Caixa de Amortização. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.06 – Materiais e acessórios para 

instalações, conservação e segurança dos serviços 
de transporte, de comunicação, de canalização e de 
sinalização; material para extinção de incêndio. 

Acrescente-se: Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 28 
 

08.01 – Caixa de Amortização. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Acrescente-se: Cr$ 150.000,00. 

 
Nº 29 

 
08.01 – Caixa de Amortização. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 

4.1.04 – Reparos, adaptações conservação  
e despesas de emergência com bens  
imóveis. 

Acrescente-se: Cr$ 1.450.000,00. 
 

Nº 30 
 

10.02 – Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior (Encargos Gerais). 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.08 – Comissões e corretagens. 
1) Dívida Pública. 
Acrescente-se: Cr$ 6.476.000. 
2.0.00 – Transferências. 
2.5.00 – Juros da Dívida Pública. 
2.5.01. – Dívida Externa. 
1) Para os empréstimos em dólares. 
Acrescente-se: Cr$ 41.957.150. 
2) Para os empréstimos em libras. 
Acrescente-se: Cr$ 11.609.900. 
Despesas de Capital. 
6.0.00 – Amortização da Dívida Pública. 
6.1.00 – Dívida Externa. 
6.1.01 – Empréstimos em dólares. 
Acrescente-se: Cr$ 125.121.250. 

 
Nº 31 

 
11 – Departamento Federal de Compras. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens imóveis. 
Acrescente-se: Cr$ 230.000,00. 

 
Nº 32 

 
12 – Direção Geral da Fazenda  

Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.09 – Ajuda de custo. 
Inclua-se: Cr$ 150.000,00. 

 
Nº 33 

 
12 – Direção Geral da Fazenda  

Nacional. 
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01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.10 – Diárias. 
Inclua-se: Cr$ 150.000,00. 

 
Nº 34 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.18 – Gratificação pela representação de 

Gabinete. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 35 

 
12 – Direção Geral da Fazenda  

Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.02 – Passagens. transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Inclua-se: Cr$ 120.000,00. 

 
Nº 36 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Cuteio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.10 – Serviço de caráter secreto ou 

reservado. 
Inclua-se: – Cr$ 500.000,00. 

 
Nº 37 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Para despesas de qualquer natureza e 

proveniência indispensáveis ao funcionamento dos 
Cursos de Aperfeiçoamento (Decreto-lei nº 7.311, de 
3 de fevereiro de 1945). 

Inclua-se: Cr$ 960.000,00. 

Nº 38 
 

13 – Administração do Edifício da Fazenda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça-motriz e gás. 
Acrescente-se: Cr$ 280.000,00. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte-postal e assinatura de caixas 
postais. 

Acréscimo: Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 39 
 

13 – Administração do Ministério da  
Fazenda. 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparehamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) – Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com a manutenção de serviços e 
instalações do Edifício-Sede do Ministério da 
Fazenda. 

Acrescente-se: Cr$ 3.000.000,00. 
 

Nº 40 
 

18 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.12 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva. 
Inclua-se: Cr$ 1.728.000,00. 

 
Nº 41 

 
18 – Procuradoria Geral da Fazenda  

Nacional. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
Inclua-se: Cr$ 200.000,00. 

 
Nº 42 

 
18 – Procuradoria Geral da Fazenda  

Nacional. 
1.0.00 – Custeio. 
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1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e aparelhamento das Procuradorias Geral 
e Regionais, tendo em vista a Lei nº 2.642, de 9 de 
novembro de 1955. 

Leia-se: 
2) Para despesas de qualquer natureza e 

proveniência necessárias à Procuradoria Geral e 
Regionais, bem como a Comissão de Defesa dos 
Capitais Nacionais, como decorrência da Lei nº 
2.642, de 9-11-1955 e do Decreto nº 41.427, de 25-
4-1957. 

 
Nº 43 

 
19 – Serviço de Comunicações. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 2.780.800,00. 

 
Nº 44 

 
21.01 – Serviço do Pessoal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salário de tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 1.472.000,00. 

 
Nº 45 

 
21.01 –Serviço do Pessoal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e de 

transformação. 
1.3.05 – Materiais e acessórios de máquinas, 

de viaturas e de aparelhos. 
Inclua-se: Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 46 

 
22 – Serviço do Patrimônio da União. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e de 

transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes. 
Acrescente-se: Cr$ 70.000,00. 

Nº 47 
 

24 – Diretoria das Rendas Internas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.10 – Diárias. 
Acrescente-se: Cr$ 3.800.000,00. 

 
Nº 48 

 
24 – Diretoria das Rendas Internas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.1.02 – Passagens, transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Acrescente-se: Cr$ 1.500.000,00. 

 
Nº 49 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.02 – Encargos Diversos. 
1.6.02 – Diferenças de Câmbio. 
Acrescente-se: Cr$ 45.000.000,00. 

 
Nº 50 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
2.0.00.–Transferências. 
2.3.00 – Inativos. 
2.3.02 – Extranumerários aposentados. 
Acrescente-se: Cr$ 315.000.000,00. 

 
Nº 51 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.05 – Diversos. 
Inclua-se: 
Para pagamento ao Banco do Brasil S. A., em 

liquidação de empréstimo vencível em 15-1-58, nos 
têrmos do contrato de abertura do crédito por aquêle 
Banco em favor da União Federal assinado com o 
Tesouro em 22 de janeiro de 1957 e em 
cumprimento da Lei nº 2.453, de 18 de abril de 1955 
– Cr$ 500.000.000,00. 

 
Nº 52 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública. 

(Encargos Gerais). 
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3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em Regime Especial de 

Financiamento. 
3.1.14 – Fundo Federal de Eletrificação. 
Substitua-se o item 2 pelo seguinte: 
10% de produto de taxa aduaneira criada pela 

Lei nº 3.244, de 14. de agôsto de 1957 – Cr$ 
320.183.400,00. 

 
Nº 53 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública 

(Encargos Gerais). 
5.0.00 – Participações de Financeiras. 
5.1.00 – Sociedades de Economia Mista. 
5.1.01 – Diversos. 
1 – Para integralização da parte da União no 

Capital do Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. 
Suprima-se o item 3 assim redigido: 
3 – Impôsto sôbre remessas de valores para o 

exterior, correspondente à importação de veículos, 
automóveis em geral, peças e acessórios, Lei nº 
2.004, de 3 de outubro de 1953, art. 14 – Cr$ 
128.420,00. 

 
Nº 54 

 
25 – Recebedoria do Distrito Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação. 
Aumente-se: Cr$ 650.000,00. 
 

Nº 55 
 

28 – Recebedoria Federal em São Paulo. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene, taxas 

de água, esgôto e lixo. 
Aumente-se-: Cr$ 100.000 00. 
S/C 1.5.08 – Reparos, adaptações, 

recuperação e conservação de bens imóveis. 
Aumente-se: Cr$ 100.000,00. 

Nº 56 
 

27 – Divisão do Impôsto de Renda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Acrescente-se: Cr$ 36.000,00. 
 

Nº 57 
 

27 – Divisão do Impôsto de Renda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
Acrescente-se: Cr$ 800.000,00. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.01 – Acondicionamento e transporte de 

encomendas, cargas e animais em geral. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000.00. 
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene; taxas de 

(água, ,esgôto e lixo. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000,00. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperações e 

conservação de bens móveis. 
Acrescente-se: Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 58 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Inclua-se: Cr$ 14.143.200,00. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.14 – Outros serviços contratuais. 
Acrescente-se: Cr$ 3.195.000,00. 
 

Nº 59 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Acrescente-se: Cr$. 288.000,00, modificando-

se no quadro discriminativo correspondente as 
dotações relativas às seguintes Delegacias Fiscais: 
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  Cr$ 
30.04 – Amazonas........................... 48.000.00 
30.04 – Bahia................................... 48.000,00 
30.06 – Ceará.................................. 48.000,00 
30.17 – Pernambuco....................... 48.000,00 
30.22 – Rio G. do Sul...................... 96.000,00 

  288.000,00 
 

Nº 60 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
30.13 – Minas Gerais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Acrescente-se: Cr$ 96.000,00. 
 

Nº 61 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
30.16 – Paraná. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Acrescente-se: Cr$ 96.000,00. 
 

Nº 62 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
1.0:00 – Custeio. 

1.3.00 – Material de Consumo e de 
Transformação. 

1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes. 
Aumente-se de Cr$ 30.000,00. 
 

Nº 63 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 5.000.000,00 para construção 

do prédio da Delegacia Fiscal de Minas Gerais. 
 

Nº 64 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e consertos de obras. 
30.13 – Minas Gerais. 
Reduza-se: Cr$ 4.000.000,00. 
 

Nº 65 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.00 – Vencimentos. 
Façam-se as seguintes modificações: 

 
UNIDADES ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

   
30.02 – Alagoas........................................................................................... 4.959.368 4.959.200 
30.04 – Amazonas....................................................................................... 4.723.943 4.723.900 
30.05 – Bahia.............................................................................................. 9.613.644 9.613.600 
30.06 – Ceará.............................................................................................. 8.427.468 8.427.800 
30.08 – Espírito Santo................................................................................. 3.827.465 3.827.400 
30.10 – Goiás.............................................................................................. 3.357.368 3.358.400 
30.11 – Maranhão....................................................................................... 4.518.673 4.518.600 
30.12 – Mato Grosso................................................................................... 3.768.326 3.768.300 
30.13 – Minas Gerais.................................................................................. 18.299.144 18.299.100 
30.14 – Pará................................................................................................ 5.188.400 5.188.400 
30.15 – Paraíba........................................................................................... 4.227.132 4.227.100 
30.16 – Paraná............................................................................................ 5.356.022 5.536.00 
30.17 – Pernambuco................................................................................... 10.482.637 10.482.600 
30.18 – Piauí............................................................................................... 3.895.654 3.895.600 
30.20 – Rio de Janeiro................................................................................ 11.029.597 11.029.500 
30.21 – Rio Grande do Norte...................................................................... 3.910.701 3.910.700 
30.22 – Rio Grande do Sul.......................................................................... 11.847,726 11.847.700 
30.24 – Santa Catarina................................................................................ 3.589,393 3.589,300 
30.25 – São Paulo....................................................................................... 20.508.762 50.508,700 
30.26 – Sergipe...........................................................................................         3.796.577         3.796.500 

 TOTAL............................................................................................     145.328.400     145.328.400 
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Nº 66 
 
30 – Delegacias Fiscais. 
30.25 – São Paulo. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Acrescente-se: Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 67 
 
31 – Coletorias Federais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de Mensalista. 
 
Façam-se as seguintes modificações: 
 

 UNIDADES ONDE SE 
LÊ: 

 LEIA-SE: 

     
31.02 – Alagoas........................................................................................... 793.066  793.000 
31.03 – Amapá............................................................................................ 44.890  44.800 
31.04 – Amazonas....................................................................................... 93.522  94.400 
31.05 – Bahia.............................................................................................. 1.317.724  1.317.700 
31.06 – Ceará.............................................................................................. 1.218.590  1.218.500 
31.08 – Espírito Santo................................................................................. 1.223.262  1.223.200 
31.10 – Goiás.............................................................................................. 770.621  770.600 
31.11 – Maranhão....................................................................................... 370.347  370.300 
31.12 – Mato Grosso................................................................................... 901.552  901.500 
31.13 – Minas Gerais.................................................................................. 6.484.815  6.484.800 
31.14 – Pará................................................................................................ 291.788  291.700 
31.15 – Paraíba........................................................................................... 1.378.514  1.378.500 
31.16 – Paraná............................................................................................ 2.141.650  2.141.600 
31.17 – Pernambuco................................................................................... 1.509.440  1.509.400 
31.18 – Piauí............................................................................................... 920.250  920.200 
31.20 – Rio de Janeiro................................................................................ 4.724.731  4.724.700 
31.21 – Rio Grande do Norte...................................................................... 871.620  871.600 
31.22 – Rio Grande do Sul.......................................................................... 3.985.907  8.985.900 
31.23 – Rondônia........................................................................................ –  – 
31.24 – Santa Catarina................................................................................ 2.288.489  2.388.400 
31.25 – São Paulo....................................................................................... 9.347.523  9.347.500 
31.26 – Sergipe........................................................................................... 321.715  321.700 

 TOTAL............................................................................................ 41.000.000  41.000.000 
 

Nº 68 
 

32 – Estações Aduaneiras. 
32.01 – Alfândegas. 
32.12.01 – Corumbá. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Acrescente-se: Cr$ 2.500.000,00. 
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Nº 69 
 

32 – Estações Aduaneiras 
32.01 – Alfândegas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
 

UNIDADES ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 
   

02 – Alagoas.   
01 – Maceió.............................................................................................. 4.746.250 4.746.300 

04 – Amazonas.   
01 – Manaus............................................................................................. 7.386.470 7.386.500 

05 – Bahia.   
01 – Salvador............................................................................................ 15.532.070 15.532.100 

06 – Ceará.   
01 – Fortaleza........................................................................................... 12.311.150 12.311.200 

07 – Distrito Federal.   
01 – Rio de Janeiro................................................................................... 94.426.300 94.426.300 

08 – Espírito Santo   
01 – Vitória................................................................................................ 6.231.800 6.231.800 

11 – Maranhão   
01 – São Luís............................................................................................ 5.909.170 5.909.200 

12 – Mato Grosso   
01 – Corumbá........................................................................................... 3.514.385 3.514.400 

14 – Pará   
01 – Belém................................................................................................ 14.743.760 14.745.000 

15 – Paraíba.   
01 – João Pessoa..................................................................................... 4.671.796 4.671.800 

16 – Paraná.   
01 – Paranaguá......................................................................................... 4.973.750 4.973.800 

17 – Pernambuco.   
01 – Recife................................................................................................ 24.440.360 24.440.300 

18 – Piauí.   
01 – Parnaíba............................................................................................ 3.096.409 3.096.400 

20 – Rio de Janeiro   
01 – Niterói................................................................................................ 4.749.990 4.749.900 

21 – Rio Grande do Norte.   
01 – Natal.................................................................................................. 4.858.500 4.858.500 

22 – Rio Grande do Sul   
01 – Jaguarão........................................................................................... 1.155.830 1.155.800 
02 – Livramento........................................................................................ 3.050.300 3.050.300 
03 – Pelotas.............................................................................................. 4.515.790 4.515.800 
04 – Pôrto Alegre...................................................................................... 18.839.640 18.839.600 
05 – Rio Grande........................................................................................ 8.324.310 8.324.300 
06 – Uruguaiana........................................................................................ 3.324.310 8.324.300 

24 – Santa Catarina   
01 – Florianópolis...................................................................................... 4.065.500 4.065.500 
02 – Itajaí.................................................................................................. 1.236.200 1.236.200 
03 – São Francisco do Sul........................................................................ 3.207.500 3.207.500 

25 – São Paulo.   
01 – Santos............................................................................................... 61.488.740 61.488.700 

26 – Sergipe   
01 – Aracaju..............................................................................................         3.732.230         3.732.200 

 TOTAL..................................................................................................     325.318.800     325.318.800 
 



– 595 – 
 

Nº 70 
 
32 – Estações Aduaneiras. 
32.01 – Alfândegas, 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
 

UNIDADES ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 
   

02 – Alagoas.   
01 – Maceió............................................................................................... 1.477.00 1.477.00 

04 – Amazonas.   
01 – Manaus............................................................................................. 1.529.000 1.529.000 

05 – Bahia.   
01 – Salvador............................................................................................ 3.643.150 3.643.200 

06 – Ceará.   
01 – Fortaleza........................................................................................... 2.045.800 2.045.800 

07 – Distrito Federal.   
01 – Rio de Janeiro................................................................................... 16.126.400 16.126.400 

08 – Espírito Santo.   
07 – Vitória................................................................................................ 383.300 385.300 

11 – Maranhão.   
01 – São Luís............................................................................................ 868.500 868.500 

12 – Mato Grosso.   
01 – Corumbá........................................................................................... 706.400 706.400 

14 – Pará.    
01 – Belém................................................................................................ 1.775.120 1.775.400 

15 – Paraíba.   
01 – João Pessoa..................................................................................... 1.096.270 1.096.300 

16 – Paraná.   
01 – Paranaguá........................................................................................ 1.439.500 1.439.500 

17 – Pernambuco   
01 – Recife................................................................................................ 3.237.790 3.237.800 

18 – Piauí.   
01 – Parnaíba........................................................................................... 628.400 628.400 

20 – Rio de Janeiro   
01 – Niteroí............................................................................................... 2.189.100 2.189.100 

21 – Rio Grande do Norte.   
01 – Jaguarão........................................................................................... 279.800 279.800 
02 – Livramento........................................................................................ 174.300 174.300 
03 – Pelotas.............................................................................................. 406.000 406.000 
04 – Pôrto Alegre...................................................................................... 1.714.400 1.714.400 
05 – Rio Alegre......................................................................................... 736.200 736.200 
06 – Uruguaiana....................................................................................... 509.150 509.100 

24 – Santa Catarina   
01 – Florianópolis...................................................................................... 733.900 733.900 
02 – Itajaí.................................................................................................. 252.300 252.300 
03 – Sao Francisco do sul........................................................................ 435.800 435.800 

25 – São Paulo.   
01 – Santos............................................................................................... 7.431.600 7.431.600 

26 – Sergipe   
01 – Aracaju..............................................................................................            880.766            880.700 

 Total......................................................................................................       52.000.000         52.000.00 
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Nº 71 
 
32 – Estações Aduaneiras. 
32.01 – Alfândegas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
 

UNIDADES ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 
   

02 – Alagoas.   
01 – Maceió.............................................................................................. 240.000 240.000 

04 – Amazonas.   
01 – Manaus............................................................................................. – – 

05 – Bahia.   
01 – Salvador............................................................................................ 180.000 180.000 

06 – Ceará   
01 – Fortaleza........................................................................................... 513.160 513.100 

07 – Distrito Federal.   
01 – Rio de Janeiro.................................................................................. – – 

08 – Espírito Santo.   
07 – Vitória................................................................................................ 110.530 110.500 

11 – Maranhão.   
01 – São Luís............................................................................................ – – 

12 – Mato Grosso. – – 
01 – Corumbá........................................................................................... – – 

14 – Pará.   
01 – Belém................................................................................................ – – 

15 – Paraíba.   
01 – João Pessoa..................................................................................... – – 

16 – Paraná.   
01 – Paranaguá........................................................................................ – – 

17 – Pernambuco.   
01 – Recife................................................................................................ 1.026.300 1.026.300 

18 – Piauí.   
01 – Parnaíba........................................................................................... 205.290 205.300 

20 – Rio de Janeiro.   
01 – Niterói............................................................................................... 193.420 193.500 

21 – Rio Grande do Norte.   
01 – Natal................................................................................................. – – 

22 – Rio Grande do Sul.   
01 – Jaguarão........................................................................................... – – 
02 – Livramento........................................................................................ – – 
03 – Pelotas.............................................................................................. – – 
04 – Pôrto alegre...................................................................................... – – 
05 – Rio Grande....................................................................................... – – 
06 – Uruguaiana....................................................................................... – – 

24 – Santa Catarina.   
01 – Florianópolis..................................................................................... – – 
02 – Itajaí.................................................................................................. 51.300 51.300 
03 – São Francisco do Sul........................................................................ – – 

25 – Sao Paulo.   
01 – Santos............................................................................................... 480.000 480.000 

26 – Sergipe.   
01 – Aracaju.............................................................................................. – – 

 TOTAL..................................................................................................        3.000.000       3.000.000 
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Nº 72 
32.03 — Mesas de Rendas. 
1.0.00 — Custeio. 
1.1.00 — Pessoal Civil. 
1.1.04 — Salários de Mensalistas. 
 

UNIDADES ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 
01 –  Acre.   

01 – Rio Branco........................................................................................ – – 
02 – Alagoas.   

01 – Penedo............................................................................................. 177.580 177.600 
03 – Amapá   

01 – Macapá............................................................................................. 290.580 290.600 
04 – Amazonas.   

01 – Capacete.......................................................................................... 105.800 105.800 
05 – Bahia.   

01 – Alcobaça........................................................................................... – – 
02 – Caravelas.......................................................................................... – – 
03 – Ilhéus................................................................................................ 77.050 77.000 

06 – Ceará.   
01 – Camocim......................................................................................... – – 

11 – Maranhão   
01 – Tutóia................................................................................................ 211.340 211.300 

12 – Mato Grosso.   
01 – Bela vista.......................................................................................... 233.100 233.100 
02 – Ponta Porã........................................................................................ 205.500 205.500 
03 – Pôrto Esperança............................................................................... 70.500 70.500 
04 – PôrtoMurtinho................................................................................... 449.800 449.800 

16 – Paraná.   
01 – Antonina............................................................................................ 149.700 149.700 
02 – Foz do Iguaçu................................................................................... – – 

19 – Rio Branco.   
01– Boa Vista............................................................................................ – – 

20 – Rio de Janeiro.   
01 – Angra dos Reis.................................................................................. 375.970 376.000 

21 – Rio Grande do Norte   
01 – Areia Branca...................................................................................... 208.400 208.400 
02 – Macau................................................................................................ 140.900 140.900 
03 – Mossoró............................................................................................. 62.400 62.500 

22 – Rio Grande do Sul.   
01 – Aceguá................................................................................................... – – 

02 – Dom Pedrito...................................................................................... – – 
03 – Itaqui................................................................................................. 133.550 133.500 
04 – Pôrto Lucena.................................................................................... 126.200 126.200 
05 – Quaraí............................................................................................... – – 
06 – Santa Vitória de Palmar.................................................................... 91.200 91.200 
07 – São Borja.......................................................................................... 206.930 206.900 

23 – Rondônia.   
01 – Pôrto Velho....................................................................................... 176.100 176.100 

24 – Santa Catarina.   
01 – Laguna.............................................................................................. – – 

25 – São Paulo.   
01 – São Sebastião.................................................................................. 507.400 507.400 

 TOTAL.       4.000.000       4.000.000 
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Nº 73 
 

32 – Estações Aduaneiras. 
32.03 – Mesas de Rendas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 700.000 00. 
4.1.03 – Prosseguimento com obras. 
Suprima-se: Cr$ 700.000,00. 
 

Nº 74 
 
32.07 – Superintendência do Serviço de 

Repressão ao Contra-bando. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Acrescente-se Cr$ 7.112.000,00. 
 

Nº 75 
 

32 – Estações Aduaneiras. 
32.03 – Mesas de Rendas. 
1.1.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06–Salários de tarefeiros. 
Inclua-se: Cr$ 1.690.800,00. 
 

Nº 76 
 

32. – Estações Aduaneiras. 
32.01 – Alfândegas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.08 – Salários, de tarefeiros. 
Aumente-se para, Cr$ 4.560.000,00. 
 

Nº 77 
 

33 – Conselho de Política Aduaneira. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01– Vencimentos. 
Inclua-se: Cr$ 432.000,00. 
S/C 1.1.12 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva Cr$ 4.320.000,00. 
 

Nº 78 
 

24 – Diretorias das Rendas Internas. 
1.1.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 Salários de tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 1.000.000.00. 

O SR. PRESIDENTE: – Esta finda a leitura do 
expediente. 

Constaram, do expediente há pouco lido, os 
Subanexos ao projeto de lei orçamentária para 1958, 
referentes. 

– ao Ministério da Viação e Obras Públicas (nº 
4.20). 

– à Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia (nº 4.10). 

Os avulsos respectivos já foram distribuídos. 

Nessas condições, de acôrdo com art.  
167. § 1º, do Regimento Interno, a matéria fica  
sôbre a mesa pelo prazo de três sessões, a partir da 
que se seguir à presente, para recebimento de 
emendas. 

Continua a hora do Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Domingos 
Vellasco, primeiro orador inscrito. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO (*): – Sr. 
Presidente, aproveito a oportunidade de  
falar nestes vinte e cinco minutos da hora  
do Expediente, para cumprir promessa que  
fiz ao Senado, em discurso pronunciado  
há algumas semanas – de prestar informações a 
respeito de minha viagem à Ásia. 

Sr. Presidente, quando se visita um  
país – e V. Ex.ª o sabe muito bem, porque  
conhece grande parte do mundo – apreende-se  
que nossa capacidade nos possibilita  
discernir. É claro que, se V .Ex.ª visita o Estado  
de Israel, e observa a transformação, pela  
técnica, de terras áridas em solos produtivos,  
V. Ex.ª, grande conhecedor da agronomia,  
o faz, com mais profundeza que um leigo,  
como o orador que no momento ocupa a atenção do 
Senado. 

Assim, também, quando algum socialista vai a 
um país socialista, como a China, certamente vê 
coisas que a um leigo em socialismo passarão 
despercebidas. 

Certa feita declarei, desta tri- 
 

__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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buna, ao regressar de minha primeira viagem à 
China que, dentro de vinte a trinta anos, a República 
Popular da China seria uma das maiores potências 
do globo, porque raramente uma nação conta com 
idênticas possibilidades de auto-suficiência. 

Há poucos dias o Presidente do Conselho de 
Portugal, Sr. Salazar, declarava que apenas três 
países podem bastar-se a si mesmos: os Estados 
Unidos da América do Norte, a União Soviética e a 
República Popular da China. 

Penso estar o Chefe do Govêrno português 
coberto de razão. 

Sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, que a República 
Popular da China – e faço, questão se consigne a 
designação da República Popular da China, porque é 
como aquela nação denomina a si mesma – adotou 
um regime que, evidentemente, não é o soviético, 
não será o socialista da Tcheco-Eslováquia, ou da 
Polônia, nem, como V. Ex.ª, Sr. Presidente, não 
desconhece, o socialismo do Estado de Israel ou dos 
países escandinavos. É, entretanto, o caminho que o 
povo chinês escolheu para seguir. 

Quando, se fala na República Popular da 
China, parece que é um pequeno país: mas tem 
nove milhões de quilômetros quadrados de 
superfície, e 600 milhões de habitantes. Dizem que é 
um país pobre. 

A receita, no entanto, arrecadada em 1956 
atingiu a 29 milhões e várias centenas de milhares 
de yuans, ou seja, em dinheiro brasileiro, 
aproximadamente, novecentos bilhões de cruzeiros, 
o que significa dez vêzes a receita do Brasil. 

A produção agrícola atingiu, em 1956, a cêrca 
de noventa bilhões de cruzeiros. 

Extraí êsses "dados do relatório apresentado 
ao Congresso chinês em julho último pelo Vice-
ministro do Conselho e Ministro das Finanças. 

A produção da indústria de aço, 
 

na China. atingiu, em 1958, a cifra de quatro milhões 
de toneladas, ou seja, mais do dôbro da produção do 
Brasil. 

O que é muito significativo, porém, no 
progresso da indústria de aço da China é que. 
durante o plano qüinqüenal, que vai de 1952 a 1958, 
a China produziu 16 milhões e 300 mil toneladas de 
aço, algarismos que significam três vêzes e meia 
mais que a produção alcançada nos últimos 
cinqüenta anos. 

O ritmo da produção industrial de aço é que 
tem importância. Se durante cinqüenta anos a média 
de produção do aço foi de quatrocentas mil 
toneladas anuais, e se incluirmos a produção da 
zona da Mandchúria, industrializada durante a 
ocupação pelo imperialismo japonês; a produção 
atingirá oitocentas mil toneladas. Em cinco anos, a 
produção do aço foi de dezesseis milhões e 
trezentas mil toneladas de aço, registrando-se, 
sómente em 1956, segundo o discurso The correct 
handling of the people's, pronunciado em 27 de 
fevereiro dêste ano pelo Chairman Mao-Tsé-Tung, a 
cifra de quatro milhões de toneneladas. 

No campo educacional, não menos importante 
foi o progresso da China. Basta dizer, durante o 
primeiro plano qüinqüenal, duzentas e sessenta mil 
pessoas terminaram os cursos superiores naquela 
República, o que significa um grande avanço,  
porque durante os últimos trinta anos – ou para  
ser mais preciso, nos últimos vinte e nove anos – 
apenas haviam concluído êsses cursos duzentas  
e dez mil pessoas. Quer dizer que em cinco  
anos, as universidades formaram técnicos em 
número muito superior ao que conseguira nos 
últimos trinta anos. 

Quanto aos transportes, durante o primeiro 
plano qüinqüenal foram construídos ou  
reparados oito mil e trezentos quilômetros de es- 
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tradas-de-ferro – mais, creio, do que possui o Brasil. 

Na indústria altamente especializada, como a 
de aparelhos de precisão, a China enveredou pelo 
caminho da eletrônica, fabricando hoje microscópios 
eletrônicos e demais instrumentos requeridos pelas 
técnicas modernas. 

O regime instaurado naquele país no dia 7 de 
outubro de 1949 tem levado a todos os ramos da 
produção industrial progresso realmente 
surpreendente. Tive ocasião de visitar fábrica de 
caminhões em Xarbin, na Mandchúria, na qual se 
produzem trinta mil dêsses veículos por ano. 
Compare-se êsse desenvolvimento com o de nossa 
Fábrica Nacional de Motores, da qual sai um 
caminhão por dia, ou seja, trezentos e sessenta e 
cinco por ano. 

Com êsses dados, que poderia tornar 
completos se estivesse preparado para hoje trazê-los 
ao Senado, desejo mostrar, que, naquela terra de 
civilização milenar, dirigida por homens dotados da 
alta visão dos problemas nacionais e Internacionais, 
existe desejo veemente – manifestado nas 
conferências com o mundo oficial e, também, em 
contato com o próprio povo – de melhores relações 
culturais, econômicas, comerciais e políticas com 
todos os povos. 

É lastimável, Sr. Presidente, que o Brasil 
desconheça a existência da República da China – e 
poderemos ficar o resto da vida sem conhecê-la – 
mas isso não evitará que daqui a vinte ou trinta anos 
seja uma das maiores potências do mundo. Cabe-
nos despertar a atenção dos brasileiros para êste 
problema. 

Povo de govêrno estável, regido por uma 
Constituição que pode não ser agradável a nós do 
ponto de vista político, mas a êle adequada e 
contendo uma série de afirmações que não estão de 
acôrdo com as idéias dominantes no Brasil, o chinês 
obedece a princípios resultantes de uma cultura 
 

multimilenar, que lhes parecem verdades 
incontestáveis. 

Não é possível, Sr. Presidente, seguirmos a 
política caudatária, semi-analfabeta, que adotamos 
com relação á Ásia. 

Mantemos uma embaixada em Taipé, Ilha 
Formosa, colônia americana, guarnecida por tropas 
americanas e garantida pela Sétima Esquadra e 
declaramos que temos relação com a China; 
entretanto, desconhecemos aquêle mundo de nove 
milhões de quilômetros quadrados com seiscentos 
milhões de habitantes, com o Govêrno estável que 
está assombrando o mundo com sua capacidade de 
transformar um país, onde morriam, anualmente, 
milhares de pessoas de fome e frio, num país em 
que todo mundo tem o que comer e vestir. 

Não é possível desconhecer-se êsse fato 
histórico dos nosso dias, Após vários governos 
instáveis, dirigidos por generais que se digladiavam e 
viviam espoliando o povo chinês naquela rapinagem 
que todos conhecem, e denunciada pelo 
Departamento de Estado da América do Norte – e 
capitaneados pelo Generalíssimo Chiang-Kai-Chek, 
desmoralizado perante o mundo precisamente por 
documentos publicados por aquêle, Departamento, 
encontram-se, hoje, à. testa daquele povo, homens 
da altitude moral do Presidente Mao-Tsé-Tung, 
respeitado no mundo inteiro por sua dignidade 
pessoal e cuja cultura o coloca entre os filósofos e os 
maiores poetas do seis país, homens contra os quais 
nem o próprio. Departamento de Estado da América 
do Norte pode argüir, ato de desonestidade ou má 
política, como aconteceu com o Marechal Chiang-
Kal-Chek. 

A política do Brasil, entretanto, está 
inteiramente cega a êsse fenômeno, a êsse fato 
social que sacode tôda a Asia, que é precisamente o 
formidável desenvolvimento que tem tido a  
República Popular da China; que escolheu 
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seu caminho. Pouco importa que êsse não seja o 
nosso caminho. Não estou advogando para o Brasil 
a trilha seguida pela China, mas sim, aquêle que 
forjamos, através do nosso processo histórico. Não 
vejo em parte alguma do mundo sistema de vida 
melhor que o que criamos em nosso País, graças à 
doçura e inteligência do povo brasileiro e à sua 
capacidade de improvisação ao resolver os seus 
problemas, o que deixa perplexos vários países. 

Não desejo para o meu País o regime da 
China, nem o dos Estados Unidos, nem o da União 
Soviética. Quero, sim, que forjemos o nosso sistema. 
Não posso, porém, desconhecer que a China 
encontrou, o sistema mais adequado aos seus 
sentimentos, às suas aspirações e às suas 
necessidades. 

É inútil querermos transformar o american way 
of life, porque o americano acha que é o sistema que 
lhes deu ,a atual pujança; como é inútil querermos 
modificar o sistema soviético que, em 40 anos, 
transformou a Rússia, fazendo-a passar de potência 
de quinta categoria a uma potência de primeira 
grandeza; como é inútil querermos mudar o regime 
da China, que, em oito anos, a transformou numa 
pátria nova, onde o trabalho é duro, sem dúvida, mas 
onde o povo já não mais morre de fome, como 
acontecia anos antes, pois sua produção agrícola 
quase decuplicou e a de tecidos, para abrigar o 
chinês, quase quintuplicou, graças ao sistima que 
engendraram e que nada tem com o soviético, como 
não tem nada com o iugoslavo ou com o polonês! 

Para isto, Sr. Presidente, é que é preciso se 
chame a atenção, corajosamente, virilmente, sem 
mêdo de passar por comunista. Já conheço as 
prisões por causa disso. É preciso que o povo 
brasileiro não se iluda. que a opinião pública do 
Brasil não seja tapeada. 

Processa-se, naquele mundo todo  
da Ásia – V. Ex.ª o sabe, Sr. 
 

Presidente, porque acaba de vir de lá – um 
movimento que pode ser encontrado em Israel, 
como nos povos Árabes, na Índia como na 
Indonésia, nas Filipinas, em Ceilão ou na Birmânia. 
É a tomada de consciência dêsses povos, que não 
mais querem submeter-se ao regime colonialista, 
imperialista, que ali predominou durante séculos. 
São povos que querem ter o direito de viver como 
qualquer outro, neste mundo. E nós ficamos com a 
política do Exterior na rabada, política 
desmoralizada em todo o mundo porque não temos 
senão analfabetos à testa dessa política. – 
Analfabetos ou covardes que não têm a coragem de 
reconhecer os fatos, com mêdo de serem tachados 
de pró-comunistas, pró-russos, pró-soviéticos, 
quando, antes de tudo, devemos ser favoráveis à 
nossa Pátria, favoráveis ao Brasil! 

Ora veja, Sr. Presidente: por V. Ex.ª me ter 
concedido a palavra inesperadamente, para 
completar o tempo – fui levado a estas 
considerações! Peço desculpas a V. Ex.ª pela 
veemência das minhas palavras, como peço 
desculpas ao Senado. 

Depois, entretanto, que um homem medíocre 
de inteligência como sou eu... 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não apoiado! 
O SR. DOMINGOS VELLASCO: – ...pôde 

observar as coisas que tenho visto neste mundo, 
enquanto neste pais predomina a política 
caudatária que tem jungido o Brasil a uma política 
antibrasileira, antinacional, na realidade não sabe 
conter o ímpeto em dizer claramente que o 
Itamarati está demodé, está atrasado, inteiramente 
fora do ponto de dirigir a política da nossa Pátria. 
Por isso não quer o Itamarati que Senadores e 
Deputados percorram o mundo e o vejam com os 
próprios olhos. 

Antigamente, a política internacional  
era uma coisa hermética, 
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esotérica, só um pequeno grupo se interessava por 
ela; hoje, os parlamentares vão por êste mundo e 
verificam a incapacidade do Itamarati, salvante as 
raras exceções pessoais, que encontramos por aí. 
Então, o Senado da República pode ouvir um 
Senador, em pleno conhecimento de causa, dizer 
que, na realidade, precisamos modificar a política do 
Itamarati, colocando à testa das missões brasileiros 
que sintam como nós, que esta Pátria está em 
progresso, que não mais comporta a servidão e as 
limitações que lhe são impostas pela política dos 
trustes, pela política dos monopólios internacionais. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Juracy Magalhães, para explicação pessoal. 

O SR. JURACY MAGALHAES (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, trago ao 
conhecimento do Senado fatos de extrema gravidade 
que se desenrolaram no Maranhão e me foram 
transmitidos em telegramas que passo a ler: 

"Senador Juracy Magalhães. Rio. 
Denunciamos a V. Ex.ª que a bancada do PSD na 
Assembléia, integrada por vinte e um deputados, 
está inexplicàvelmente no propósito de impedir a 
participação da bancada oposicionista, composta de 
dezenove representantes e do Vice-Governador, de 
dirigir as sessões, atribuição que lhe confere a 
Constituição. 

Considerando que nos últimos dias o 
edifício da Assembléia está cercado por policiais 
armados e as dependências internas invadidas 
pelos capangas do govêrno, sentimo-nos  
sem garantias para o exercício das funções. 
Comparecemos às sessões no local desig- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto peto orador. 

nado, responsabilizando o govêrno pelas violências 
que venhamos a sofrer. Saudações. Alexandre 
Costa, Veracruz Marques, Maurício Jansen, Manoel 
Gomes, Ribamar Machado respectivamente Vice-
Governador, Presidente da Assembléia e líderes do 
PDC, PSP, PR, UDN". 

Outro telegrama, Sr. Presidente, tem o 
seguinte teor: 

"Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que os 
vereadores da UDN, os suplentes de deputado da 
oposição, jornalistas e o povo em geral estão 
impedidos pela fôrça policial e capangas do 
govêrno de assistir a sessão de hoje, na 
Assembléia do Estado. A Assembléia foi 
tumultuada pela bancada do govêrno. Peço 
denunciar a Nação, tudo fazendo para restituir a 
tranqüilidade ao povo maranhense. Abraços, João 
Itapary, Presidente em exercício". 

Sr. Presidente, depois dos acontecimentos de 
Alagoas e no próprio Maranhão, as paixões políticas 
revelam que a liderença nacional precisa influir no 
desarmar espíritos em casos dessa natureza, para 
que não tenhamos que lamentar, dentro em pouco, 
novas tragédias que enlutem a vida pública 
brasileira. 

Peço a especial atenção dos Senhores 
representantes do Maranhão nesta Casa do 
Parlamento, para que todos possamos aconselhar 
nossos correligionários naquele Estado a não se 
deixarem dominar pelas paixões políticas, a ponto de 
sacrificar a tranqüilidade do nobre povo daquela 
grande terra. 

De minha parte, atuei junto à União 
Democrática Nacional, para que todos queiram na 
melhor forma a estabilidade do regime e o 
funcionamento das instituições livres. Desejo que 
também os ilustres Senadores do Partido Social 
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Democrático, com assento nesta Casa, cuidem de 
evitar a consecução de violência naquela terra. 

O Vice-Governador Alexandre Costa foi eleito 
para êsse cargo. Assiste-lhe, portanto, o direito de 
presidir à Assembléia Estadual Maranhense. Não é 
possível que, por um golpe de fôrça, a Maioria 
daquela Assembléia casse-lhe êsse direito 
constitucional. Seria o mesmo que nós, no Senado, 
com maioria eventual, delíberássemos cassar o 
direito do Vice-Presidente da Repúblilca de presidir 
os nossos trabalhos. 

É preciso haver sensatez no exercício da vida 
pública, para que as instituições funcionem com 
regularidade. 

Dirijo, neste instante, apêlo ao povo do 
Maranhão, para que não se deixe englobar nesse 
redemoinho de paixões políticas, de conseqüências 
sempre danosas para a família brasileira. 

Em especial, espero tome a Bancada do 
Maranhão, nesta Casa, o devido cuidado, para que não 
se reproduzam, naquele Estado, os acontecimentos que 
enlutaram a grande terra dos marechais. (Muito hem). 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Sebastião Archer, para explicação pessoal. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER (para explicação 
pessoal) (*): – Sr. Presidente, acabo de receber 
telegrama do Estado do Maranhão em resposta a 
pedido meu de informações, motivado por observação, 
hoje a mim feita pelo nobre Senador Juracy Magalhães, 
sôbre acontecimentos no meu Estado. 

Diz o telegrama: 
"Posso informar ao prezado  

amigo ser destituída de qual- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

quer fundo de verdade a informação transmitida ao 
eminente Senador Juracy Magalhães, podendo ainda 
esclarecer aos Deputados da Oposição que o Vice-
Governador e o Presidente da Assembléia 
compareceram ontem e hoje à Assembléia, que 
funcionou normalmente, votando, inclusive, Ordem 
do Dia. 

O Secretário da Mesa, para evitar perturbação 
à ordem proibiu a entrada no recinto de elementos 
estranhos armados, única restrição posta em prática 
naquela Casa, isto mesmo de parte do Primeiro-
Secretário. 

Peço convidar o eminente Senhor Juracy 
Magalhães, em meu nome, para visitar, 
novamente, o nosso Estado, para que constate, 
como da primeira vez, a situação de tranqüilidade 
e segurança em que vivem os maranhenses. 
Abraços. (a.) Matos Carvalho – Governador do 
Estado". 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Com muito 
prazer. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Agradeço 
a V. Ex.ª a presteza com que pediu informações 
ao seu Govêrno sôbre os fatos a mim 
comunicados. Não tenho dúvida de que a 
serenidade do Espírito de V. Ex.ª muito há de 
contribuir para a manutenção da paz em sua 
terra. Não deve, entretanto, o honrado 
Governador Mattos Carvalho considerar 
infundadas as informações transcritas; mas, ao 
contrário, trabalhar para que elas não tenham 
mais razão de ser. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos 
dias, elementos da Oposição, ou melhor, três 
Deputados intranqüilizaram o Plenário da As- 
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sembléia Legislativa do meu Estado, com tiros, 
pontapés e bofetões. Não trouxe o fato ao 
conhecimento do Senado, pois não desejava 
perturbar os nossos trabalhos com notícias dessa 
natureza, que envergonham e desprestigiam o nosso 
regime. 

Estou certo de que, as de ambas as partes, 
elementos exaltados deram motivo à noticia, que 
acredito, como o Governador do Estado, um tanto 
exageradas. 

Não havia, portanto, a meu ver, razão  
para comentários no Senado nem para a 
expedição de telegramas alarmantes aos nobres 
pares. 

Asseguro ao ilustre colega, Senador Juracy 
Magalhães, que as informações a S. Ex.ª 
transmitidas carecem de fundamento. (Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o .exercício 
financeiro de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – 
Subanexo 4,15 – Ministério da Guerra, tendo 
pareceres (nº 1.022 e 1.088, de 1957) pela 
aprovação do projeto e das emendas nº 1 a 7 e 24 a 
26 e oferecendo as de nº 8-C a 23-C, da Comissão 
de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se votar, em 

primeiro lugar, as emendas com pareceres 
favoráveis, em conjunto. 

O SR. RUI PALMEIRA (pela  
ordem): – Senhor Presidente, requeiro seja 
retificada a Emenda nº 26, que tem, como as 
demais, parecer favorável da Comissão de 
Finanças. 

Foi ela elaborada com o objetivo de aumentar 
a dotação destinada à construção de um ginásio 
 

militar em Maceió, no Estado de Alagoas. Na 
realidade, entretanto, foi redigida como se se 
destinasse à construção de um colégio militar; e não 
de um ginásio. 

O meu desejo, ao apresentar essa emenda, foi 
elevar a dotação constante do Anexo, na verba 4.000 – 
Consignação, 4.100 – Subconsignação, 4.102 – Início de 
Obra, nº 1 – Construção do Ginásio Militar de Maceió, no 
Estado de Alagoas, de 5 milhões para 10 milhões. 

Na oportunidade, portanto, em que V. Ex.ª, Sr. 
Presidente, anuncia a votação das emendas, requeiro 
seja feita e conste dos Anais a retificação aludida. 

Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Submeto à votação as 
emendas com a retificação requerida pelo nobre 
Senador Rui Palmeira. 

Em votação as Emendas nº 1 a 7, com 
pareceres favoráveis; oferecidas pela Comissão de 
Finanças; de 8-C a 23-C, da própria Comissão; de 24 
a 26, de Plenário, com pareceres favoráveis. 

Os Senhores Senadores que as aprovam, 
queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

Nº 1 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Para construção de uma capela dedicada a N. 

S. do Brasil, no Cemitério Brasileiro de Pistóia, na 
Itália – Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 2 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Subanexo 15. 
Acrescente-se: Para a construção do Colégio 

Militar de Pernambuco – Cr$ 20.000.000,00. 
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Nº 3 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais. 
1) Despesas de qualquer natureza com as 

atividades da Biblioteca do Exército. 
Onde se diz: – Cr$ 600.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 4 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis: 
2) Reforma, ampliação e conservação  

do Quartel do Regimento Ipiranga (6º  
Regimento de Infantaria) em Caçapava, no 
Estado de São Paulo, inclusive construção de 
novos pavilhões, estande de tiro,  
estádio para educação física e casas para 
sargentos. 

Onde se diz: Cr$ 5.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 5 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 1.000.000,00 para construção 

da sede para o Tiro de Guerra 228, Pederneiras, 
Estado de São Paulo. 

 
Nº6 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
13) Construção do Ginásio Militar de Aracaju, 

no Estado de Sergipe – Cr$ 5.000.000,00. 
 

Nº 7 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Construção da sede do 4º Batalhão de 

Caçadores na cidade de Lins, Estado .de são Paulo: 
Cr$ 15.000.000,00. 

Nº 8-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de Contratados. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 15.476.000,00. 
 

Nº 9-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 60.000.000,00. 
 

Nº 10-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.0.00 – Pessoal Militar. 
1.2.05 – Ajuda de custo. 
Eleve-se para Cr$ 57.000.000,00. 
 

Nº 11-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.03 – Etapas para alimentação. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 

3.550.103.000,00. 
 

Nº 12-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo. 
1.3.07 – Forragem e outros alimentos para 

animais. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 

400.160.000,00. 
 

Nº 13-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo. 
1.3.10 – Matérias-primas etc. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 

299.536.395,00. 
 

Nº 14-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo. 
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos etc. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 52.790.000,00. 
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Nº 15-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo. 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos, 

acessórios, roupas de cama, mesa e banho. 
Eleve-se a dotação para cruzeiros 

666.122.595,00. 
 

Nº 16-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.05 – Materiais e acessórios para 

instalações elétricas. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 25.955.000,00. 
 

Nº 17-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.15 – Representação e propaganda no 

exterior. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 17.000.000,00. 
 

Nº 18-C 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.01 – Estudos e projetos. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 

25.200.000,00. 
 

Nº 19-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Eleve-se para Cr$ 277.990.000,00. 
 

Nº 20-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimentos etc. Inclua-se: 
– Para prosseguimento das obras do 

Ministério da Guerra, em Manaus – Cr$ 
15.000.000,00. 

 
Nº 21-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, 

 

conservação e despesas de emergência com bens 
imóveis.  

Eleve-se a dotação para Cruzeiros 
167.250.000,00. 

 
Nº 22-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos. 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com equipamentos. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 

15.000.000,00. 
 

Nº 23-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de 

imóveis. 
4.3.02 – Prosseguimento etc. 
Eleve-se a dotação para Cruzeiros 

40.000.000,00. 
 

Nº 24 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas gerais com a Defesa 

Nacional. 
Inclua-se: 
Prosseguimento das obras de construção dos 

quartéis no Rio Javari, fronteira do Peru, inclusive 
estudos, projetos, levantamentos, equipamento 
dessas unidades com barcos de transporte e 
navegação, tratores e máquinas outras destinadas 
aos trabalhos de desmatação e preparo do terreno, a 
cargo da Comissão Especial de Obras Nº 9, da 
Diretoria de Obras e Fortificações – Cr$ 
10.000.000,00. 

 
Nº 25 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Para a construção do Colégio Militar de Mato 

Grosso, em Cuiabá – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 26 
 

Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação 4.1.02 – Início de Obras. 

 



– 607 – 
 
Inclua-se: 
Para construção do Colégio Militar de Alagoas, 

em Maceió – Cr$ 10.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). Está aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Finanças, para 

redação final. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 142, DE 1957 
 

(Projeto nº 2.620-B, de 1957, 
Na Câmara Dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1958. 
 
4.15 – Ministério da Guerra. 
 

(Publicado em Suplemento) 
 
Votação, em discussão única, do 

Requerimento nº 600, de 1957, do Sr. Filinto Müller e 
outros Senhores Senadores, solicitando urgência, 
nos têrmos do art. 156, § 3º do Regimento 
Interno,.para o Projeto de Lei da Câmara, nº 193, 
1957, que retifica a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro 
de 1956, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1957. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do Dia da primeira 

sessão ordinária que se seguir à presente. 
Votação, em discussão única, do Requerimento 

nº 601, de. 1957, do Sr. Filinto Müller e outros Senhores 
Senadores, solicitando urgência, nos têrmos do art.  
156, § 3º, do Regímento Interno, para o Projeto de 
 

Lei da Câmara, nº 237, de 1957, que retifica a Lei nº 
2.996 de 10 de dezembro de 1956, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União, para o exercício 
financeiro de 1957. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária que se seguir à 
presente. 

 
Discussão única do Parecer da Comissão 

de Relações Exteriores, sôbre a Mensagem nº, 
320, de 1957, pela qual o Sr. Presidente da 
República submete à apreciação do Senado o 
nome do Sr. João Luiz Guimarães Gomes, 
Ministro Plenipotenciário de 1ª classe para o 
cargo de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário dos Estados Unidos do  
Brasil junto ao Govêrno da República da 
Guatemala. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tratando-se de 

matéria de deliberação secreta, peço aos 
funcionários da Mesa tomem providências nesse 
sentido. 

A sessão transforma-se em secreta às 21 
horas e cinqüenta minutos e volta a ser pública às 22 
horas e 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está encerrada a 
sessão secreta. 

Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Sôbre a mesa a Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 233, de 1957. Como se trata de 
matéria em regime de urgência, vou submetê-la 
ao plenário. 

Em discussão a redação final – (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
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Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam a 

redação final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.109, DE 1957 

 
Redação final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 233, de 1957. 
 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a redação final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
nº 233, de 1957, da iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Sebastião Archer. Saulo Ramos. 
– Daniel Krieger. Vencido quanto à manutenção da 
palavra "tipo" no § 1º, por estar em desacôrdo com a 
emenda aprovada (nº 4, de Plenário). 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.109, DE 1957 

 
Redação Final das Emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 233, de 1957, que 
dispõe sôbre a emissão de letras e obrigações do 
Tesouro Nacional e dá outras providências. 

 
EMENDAS Nº 1 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 5 de Plenário). 
No corpo dêste artigo: 
Onde se lê: "...3 (três) anos de data, ..." 
Leia-se: "...5 (cinco) anos de data, ..." 
 

EMENDA Nº 2 
 
Ao art. 1º o (Emenda nº 1-C). 
No corpo dêste artigo, in fine. 
Onde se lê: "Cr$ 15.000.000.000,00 

 

(quinze bilhões de cruzeiros)". 
Leia-se: "... Cr$ 30.000.000.000,00 (trinta 

bilhões de cruzeiros)". 
 

EMENDA Nº 3 
 
Ao art. 1º (Emenda nº 4 do Plenário). 
1) O parágrafo único, dêste artigo, passará a § 1º. 
2) Acrescente-se, como 2º, o seguinte 

parágrafo: 
" § 2º O lançamento dos títulos será sempre 

ao par". 
 

EMENDA Nº 4 
 

Ao art. 2º (Emendas nº 2-C, 8 e Subemenda à 
Emenda nº 6). 

1) Acrescente-se, como 1º, o seguinte 
parágrafo: 

"§ 1º A aplicação de que trata êste artigo será 
efetuada à medida que o Govêrno Federal fôr 
levantando os recursos através da colocação dos 
títulos, não computadas, para êsse fim, as aquisições 
eventualmente feitas pelo Banco do Brasil". 

2) Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo, a 
seguinte redação: 

"§ 2º Enquanto não fôr aprovado o plano de 
aplicação a que se refere êste artigo, é facultado ao 
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da 
Fazenda, adiantar recursos aos governos estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, até o limite de 20% 
(vinte por cento) do valor total dos títulos em 
circulação, observadas as seguintes normas: 

a) na distribuição dêsses recursos deverá o 
Poder Executivo atender eqüitativamente ao maior 
número de unidades federativas, levando em 
consideração, objetivamente, as condições 
econômicas e a situação financeira de cada uma; 

b) o adiantamento a qualquer unidade 
federativa, compreendido cada Estado como o 
conjunto de govêrno estadual mais os respectivos 
municípios, não poderá ser de quantia superior a 
10% (dez por cento) do total dos recursos previstos 
neste parágrafo; 

c) até 15 de março e 15 de 
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setembro de cada ano, o Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional a relação dos adiantamentos 
feitos aos Estados e Municipios. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Ao projeto (Emenda nº 3-C)  
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. – Os títulos correspondentes a 

empréstimos de prazo não inferior a 1 (um) ano, 
emitidos num período de 3 (três) anos a contar da 
vigência desta lei, poderão conter cláusula de 
garantias contra eventual desvalorização da moeda, 
de acôrdo com índices que foram sugeridos pelo 
Conselho Nacional de Economia". 

O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 
Senador Ary Vianna, para acompanhar, naquela 
Casa do Congresso, as emendas do Senado. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da segunda discussão do 

Projeto de Lei do Senado, nº 36, de 1953, que 
dispõe sôbre o Código Brasileiro de Radiodifusão, 
em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 
3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento  nº 558, de 1957, do Sr. Cunha. 
Mello e outros Senhores Senadores (projeto apro- 
 

vado em 1ª discussão, sem emendas, na sessão de 
5 do mês em curso). 

2 – Discussão única da redação final do 
Projeto de Lei do Senado, nº 15, de 1956, emendado 
pela Câmara dos Deputados, que estabelece em 
novos moldes a aposentadoria ordinária, dispõe 
sôbre a aposentadoria por invalidez dos 
trabalhadores vinculados ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários e dá outras 
providências (redação oferecida pela Comissão de 
Redação, em seu Parecer nº 1.101, de 1957). 

3 – Discussão única da redação final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 150, de 1957, que cria o Quadro da Secretaria 
da Procuradoria Geral da Justiça Militar, e dá 
outras providências (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.081, 
de 1957). 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara. nº 151, de 1957, que estende aos 
ferroviários e marítimos das emprêsas 
incorporadas ao patrimônio da União os 
benefícios da licença-prêmio, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob nº 918 a 920, de 1957, das 
Comissões: de Transportes. Comunicações e 
Obras Públicas; de Serviço Público Civil; e de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas e 10 

minutos. 
  



199ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SRS. APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 
As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Álvaro Adolpho  
Lameira Bittencourt 
Sebastião Archer 
Arêa Leão 
Mathías Olympio 
Leônidas Mello 
Onofre Gomes 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora 
Kergínaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Reginaldo Fernandes 
Ruy Carneiro 
Apolônio.Salles 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha 
Freitas Cavalcanti 
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Lourival Fontes 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães 
Lima Teixeira 
Carlos Lindenberg 
Attílio Vivacqua 
Ary Vianna 
Sá Tinoco 
Paulo Fernandes 
Tarcísio de Miranda 
Alencastro Guimarães 
Caiado de Castro 
Gilberto Marinho 
Eenedicto Valladares 

Lima Guimarães 
Lineu Prestes 
Lino de Mattos 
Moura Andrade 
Domingos Vellasco 
Coimbra Bueno 
Pedro Ludovico 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Filinto Müller 
Othon Mäder 
Gaspar Velloso 
Alô Guimarães 
Nereu Ramos 
Saulo Ramos 
Primio Beck 
Daniel Krieger 
Mem de Sá – (56). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto; declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Suplente; servindo de Segundo 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Primeiro 
Socretario, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, sob nº 1.843 

encaminhando autógrafo do seguinte: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 142, DE 1957 

 
(Nº 2.620-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1958. 
 
4.13 – Ministério da Educação e Cultura. 
(Será publicado em Suplemento). 
Ainda da Câmara dos Deputados. 
– Nº 1.835, 1.836 e 1.837, encaminhando 

autógrafos, já sancionados, dos seguintes Projetos 
de Lei da Câmara: 

– Nº 356, de 1958, que cria a Fundação de 
Assitência aos Garimpeiros, e dá outras providências; 

– Nº 54, de 1957, que cria cargos no Quadro 
do Pessoal da Justiça do Trabalho da 8ª Região e dá 
outras providências; 

– Nº 145, de 1957, que declara de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, as quotas da 
Sociedade Serviço Marítimo Sul Brasil Ltda., e dá 
outras providências. 

– Do Chefe do Gabinete Civil da Presidência 
da República, encaminhando informações de 
requerimentos, como seguem. 

Em 9 de novembro de 1957. 
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário: 
Passo às mãos de Vossa Excelência, em 

anexo, as informações prestadas pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em atenção 
ao solicitado pelo Senhor Alencastro Guimarães. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha elevada 
estima e consideração. – Victor Nunes Leal, Chefe 
do Gabinete Civil. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1957. 
– Nº 1.559. 
Senhor Chefe do Gabinete Militar: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa 

Excelência, atendendo aos têrmos do Ofício nº 236, 
de 8 do corrente, as informações em anexo que 
foram solicitadas ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República pelo nobre Senador 
Alencastro Guimarães e consubstanciadas na 
Mensagem 208 de 1957. 

Valho-me do ensejo para renovar a V. Exa. os 
protestos do meu alto aprêço e consideração. – 
Israel Pinheiro, Presidente. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1957. 
Senhor Presidente: 
Em Mensagem de nº 208, datada de 4 de 

outubro de 1957 o Senhor Presidente do Senado 
Federal transmite a Vossa Excelência pedido de 
informações formulado pelo nobre Senador 
Alencastro Guimarães, constante de três itens, 
vazados nos seguintes têrmos: 

1 – Quais as quantidades de cimento e outros 
materiais transportados para Brasília. 

As quantidades de material de construção 
transportado para Brasília foram: 

– de cimento –72.138 sacos; 
– de ferro redondo – 894 toneladas; 
– de perfis de aço de Volta Re- 
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donda para estrutura metálica do Hotel –1.200 
toneladas; 

– de madeira, tábua de pinho de 3ª – 3.000 
toneladas;. 

2 – Quais os fretes pagos por unidades de 
pesos ou de volume. 

O transporte utilizado foi rodo-ferroviário. O 
frete, por quilo, foi: 

Ferroviário 
– Cimento: 
Belo Horizonte-Vianópolis – Cr$ 1,30. 
Uberaba-Vianópolis – Cruzeiros 0,75. 
– Ferro: 
Belo Horizonte-Vianópolis – Cr$ 2,20. 
– Madeira: 
Caçador-Vianópolis – Cr$ 2,40. 
Rodoviário 
– O material desembaraçado em Vianópolis, 

qualquer que seja, é transportado para Brasília pelo 
frete de Cr$ 0,80 por quilo. 

3 – Qual o custo, por metro quadrado, das 
construções provisórias ou definitivas já realizadas. 

Para suas instalações em Brasília a NOVACAP 
construiu obras de madeira, de vários tipos, de acôrdo 
com sua destinação específica, tais como alojamentos 
e casas. Os primeiros para pessoal solteiro, 
(operários, funcionários administrativos e técnicos); as 
segundas para o pessoal casado. 

O custo médio do m2 das casas de madeira 
para operários casados foi de Cr$ 922,00. As casas 
para engenheiros casados, com bom acabamento, 
paredes duplas, banheiros, etc., têm um custo 
médio de Cr$ 3.600,00 por m2. Estas casas, porém, 
não são provisórias, pois serão aproveitadas 
 

pela Administração do futuro Jardim Zoológico da 
Nova Capital, de vez que essa área atualmente 
ocupada lhe será reservada. 

Quanto às construções definitivas de 
alvenaria, dentro do perímetro urbano da cidade, 
com bom acabamento, o preço conseguido, 
mediante concorrência realizada foi de Cr$ 6.875,20 
por metro quadrado. 

Estão ainda em construção duas obras de 
grande vulto: o Palácio Residencial do Presidente 
da República e o Grande Hotel de Brasília, ambas 
realizadas sob o regime de administração 
contratada. O Grande Hotel é de estrutura metálica 
produzida pela Usina de Volta Redonda e montada 
por seus técnicos. Ao serem iniciadas essas obras, 
nenhuma firma possuía ainda dados exatos sôbre o 
custo da construção, situação de transporte, 
condições de mão-de-obra e outros detalhes de 
ordem técnica que lhe permitissem prefixar preços, 
razão pela qual as firmas idôneas desta praça, de 
São Paulo e Belo Horizonte se desinteressaram de 
realizá-las, por preços fixos. Nestas condições, o 
Conselho de Administração da NOVACAP, 
conforme se verifica da Ata em anexo, autorizou a 
Diretoria a construí-Ias em regime de administração 
contratada. Por êsse sistema, o preço das 
construções em aprêço sòmente poderá ser 
exatamente conhecido depois de concluídas as 
obras. 

Renovo a Vossa Excelência, Senhor 
Presidente, os protestos da minha, alta estima e 
maior aprêço. – Israel Pinheiro – Presidente. 

Ata da Sexta Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia Urbanizadora 
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da Nova Capital do Brasil, sob a presidência do Dr. 
Israel Pinheiro da Silva. 

(a) – Israel Pinheiro. – Epílogo de Campos. – 
Ernesto Dornelles. – A. Junqueira Ayres. – Barbosa 
Lima Sobrinho. 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano 
de mil novecentos e cinqüenta e sete, à Avenida 
Almirante Barroso, cinqüenta e quatro nesta cidade 
do Rio de Janeiro, às dez horas, reuniu-se o 
Conselho de Administração da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, sob a 
presidência do Dr. Israel Pinheiro da Silva e com a 
presença dos Conselheiros supra-assinados. Lida e 
aprovada a Ata da sessão anterior, o Senhor 
Presidente expôs que o Conselho, em sua segunda 
sessão, realizada em 3 de novembro de 1956, 
autorizou a realização de obras sob o regime de 
administração, sendo ainda declarado que 
oportunamente, quando da lavratura dos respectivos 
contratos, submeteria o assunto ao Conselho. Assim, 
deu, conhecimento ao Conselho do teor dos 
contratos a serem lavrados com as seguintes firmas: 
Pacheco Fernandes, Construtora Rabelo S.A., Cia. 
Metropolitana de Construções, Coenge S.A. e 
Emprêsa de Construções Gerais, contratantes 
respectivamente da Construção do Hotel de Brasília, 
da residência presidencial, do Aeroporto de Brasília e 
da sede e escritórios da Novacap. O Conselho 
ratificou a autorização anterior, aprovando o  
regime de administração para, as obras e a  
dispensa de concorrência administrativa para as 
mesmas, na forma do art. 21 da Lei 2.874, de 19-9-
1956. Em seguida, o Senhor Presidente fêz uma 
exposição sôbre a edição do Boletim da Novacap,  
a fim de dar cumprimento ao art. 19 da Lei 
 

2.874, de 19-9-1956. Ao Senhor Conselheiro General 
Ernesto Dorneles foi distribuída para estudo e 
parecer a minuta do convênio a ser firmado com o 
Ministério da Agricultura sôbre atividades 
agropecuárias em Brasília. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, da 
qual, para constar, eu, Erasmo Martins Pedro, 
Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata, que 
vai encerrada pelo Sr. Presidente. (a) Erasmo 
Martins Pedro. – Confere com o original. (a) Erasmo 
Martins Pedro, Secretário do Conselho. 

Ao Requerente. 
Em 9 de Novembro de 1957. 
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário: 
Passo às mãos de Vossa Excelência, em 

anexo, as informações prestadas pela Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, em atenção 
ao solicitado pelo Senhor Senador Alencastro 
Guimarães. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha elevada 
estima e consideração. – Victor Nunes Leal, Chefe 
do Gabinete Civil. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1957. 
Nº 1.560. 
Senhor Chefe da Casa Militar. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa 

Excelência, atendendo aos têrmos do Ofício 237, de 
8 do corrente, as informações que foram solicitadas 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
pelo nobre Senador Alencastro Guimarães e 
constantes da Mensagem 209, de 1957. 

Valho-me, do ensejo para renovar a Vossa 
Excelência os protestos do meu alto aprêço e 
consideração. – Israel Pinheiro, Presidente. 
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Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1957. 
Senhor Presidente. 
Em Mensagem de nº 209, do corrente ano, o 

Senhor Presidente do Senado Federal encaminhou 
a V. Exa. o pedido de informações formulado pelo 
nobre Senador Alencastro Guimarães, relacionado 
com as obras de terraplenagem e pavimentação 
que esta Companhia vem executando na 
construção de Brasília, vazado nos seguintes 
têrmos: 

1 – Quais os preços unitários estipulados 
ou contratados para as obras de  
terraplenagem efetuadas e em curso na área de 
Brasília? 

2 – Quais as firmas contratantes? 
3 – Qual o volume de terraplenagem  

a efetuar ou efetuada pelas firmas  
contratantes? 

4 – Qual o valor de cada contrato? 
5 – Se houve concorrência e se não houve, 

por quê? 
Além do relatório que tenho o prazer de 

juntar ao presente para esclarecimentos mais 
minuciosos, passo, em seguida, a responder aos 
quesitos contidos no pedido de informações de 
referência. 

1. Os preços unitários decorrentes da 
concorrência administrativa levada a efeito na 
execução dos serviços de terraplenagem 
mecânica da rodovia Brasília-Anápolis, foram os 
seguintes: 

Nos 1º e 2º, trechos (km 0/27 e  
27/53). 

Terraplenagem de 1ª categoria – Cr$ 20,40 
p/m3. 

Terraplenagem de 2ª categoria – Cr$ 93,50 p/m3. 
Terraplenagem de 3º categoria – Cr$ 143,00 

p/m3. 
No 3º trecho (km 53/78) 
Terraplenagem de 1ª categoria.– Cr$ 19,80 p/m3. 
Terraplenagem de 2ª categoria – Cr$ 90,80 p/m3. 
Terraplenagem de 3ª categoria – Cr$ 138,80 

p/m3. 
Nos 4º e 5º trechos (km 73/104 e 104/130) 
Terraplenagem de 1ª categoria – Cr$ 26,60 p/m3. 
Terraplenagem de 2ª categoria – Cr$ 121,50 

p/m3. 
Terraplenagem de 3ª categoria – Cr$ 185,90 

p/m3 
2. Entre as 18 firmas presentes à concorrência 

administrativa procedida, tôdas elas inscritas no 
DNER, as vencedoras pela ordem dos trechos 
mencionados, foram: 

Emprêsa Beta de Construções 
Construtora Rabelo S.A. 
Coenge, S.A. Engenharia e Construções 
Construções Camargo Corrêa, S.A. 
Emprêsa de Engenharia Rodoférrea, S.A. 
3. O volume de terraplenagem a ser executado 

na rodovia em questão será de 2.640.000 m3, 
distribuindo-se, por trechos, da maneira seguinte: 

1º trecho – 200.000 m3 
2º trecho – 800.000 m3 
3º trecho – 900.000 m3 
4º trecho – 600.000 m3 
5º trecho – 150.000 m3 
4. Os contratos foram firmados, incluindo 

pavimentação, nos valores abaixo: 
Emprêsa Beta de Construções – Cr$ 

56.000.000,00 
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Construtora Rabelo S.A. –Cr$ 67.000.000,00 
Coenge S.A. Engenharia e Construções – Cr$ 

85,000.000,00 
Construções Camargo Corrêa S.A. – Cr$ 

66.000.000,00. 
Emprêsa de Engenharia Rodoférrea – Cr$ 

48.000.000,00. 
5. Foi procedida concorrência administrativa 

devidamente autorizada pelo Conselho de 
Administração, conforme se poderá ver da cópia 
autêntica da Ata da 16ª reunião, entre 18 firmas 
registradas no DNER, sendo as contratantes aquelas 
que a Comissão de Concorrência julgou de 
propostas mais vantajosas. 

6. Além dêsse empreendimento, outras 
operações de terraplenagem de urbanização foram 
realizadas na área destinada à implantação da futura 
capital, pelo sistema de administração contratada, na 
base de 12%, com as firmas e nos quantitativos 
seguintes: 

Cia Construtora Brasileira de Estradas 
(terraplanagem de urbanização) – Cr$ 30.000.000,00. 

Cia. Metropolitana de Construções 
(terraplanagem de urbanização e aeroporto, 
incluindo pavimentação) – Cr$ 28.000.000,00. 

Coenge S.A. (terraplanagem de urbanização e 
aeroporto) – Cr$ 15.000.000,00. 

Não foi possível a execução dêsses serviços na 
base de preços unitários ou globais, de acôrdo com a 
exposição feita ao Conselho e por êste aprovada, 
tendo em vista a multiplicidade dos serviços, 
espalhados em grande área e não disporem os 
empreiteiros, quando do início das obras em Brasília, 
dos elementos necessários aos cálculos dos custos. 

Os custos, por êste sistema, ficaram mais 
reduzidos, além da vantagem de os acampamentos 
 

ali edificados pelas firmas construtoras, no final 
das obras, passarem à propriedade da 
NOVACAP. 

Renovo a V. Exa., Senhor Presidente, os 
protestos da minha alta estima e maior aprêço. –
Israel Pinheiro, Presidente. 

 
RELATÓRIO 

 
Brasília, 14 de outubro de 1957. 
Exmo. Sr. Presidente da Companhia 

Urbanizadora da Nova Capital. 
Em cumprimento a vossa recomendação para 

fornecermos os dados necessários à informação 
solicitada pelo Senador Alencastro Guimarães, 
através de requerimento apresentado ao Senado 
Federal, e encaminhado a essa Presidência pelo Sr. 
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da 
República, organizamos o presente relatório sôbre 
tôdas as obras de terraplanagem executadas e em 
execução pela NOVACAP. 

I –Ligação Brasília –Anápolis 
Decorrente do Convênio de atribuições e 

recursos, firmados entre o D.N.E.R. e NOVACAP, 
esta Companhia em 26-XII-1957, expediu a carta 
convite nº 1, para 18 firmas selecionadas entre as 
inscritas regularmente no D.N.E.R., como 
empreiteiras de terraplanagem e pavimentação, 
convidando-as para tomarem parte na 
concorrência administrativa, apresentando 
proposta com base na tabela de preços para 
serviços mecanizados, em vigor no D.N.E.R., 
publicada no D.O. de 30-8-55 página 16.570, 
tabela essa cujos preços são: 

Escavação em 1ª. categoria – Cr$ 20,40 p/m3 
Escavação em 2ª. categoria – Cr$ 93,50 p/m3 
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Escavação em 3ª categoria – Cr$ 143,00 p/m3 
Das propostas apresentadas, a comissão de 

concorrência classificou as mais baratas para cada 
trecho, tendo como resultado de concorrência a 
seguinte distribuição: 

1º Trecho: do Km 0 ao 27 – Volume – 200.000 
m3. 

Empreiteira: Emprêsa Beta de Construções. 
Valor do Contrato: Cruzeiros 56.000.000,00. 
Preços: – Terraplenagem: igual à Tabela. 
Pavimentação: – Refôrço do subgrade Cr$ 

165,00 p/m3. 
2º Trecho: Do Km 27 ao 53 – Volume 800.000 

m3. 
Empreiteira: Construtora Rabello S/A. 
Valor do contrato: Cruzeiros 67.000.000,00. 
Preços: Terraplenagem: igual ao da  

Tabela. 
Pavimentação: Refôrço do subgrade Cr$ 

170,00 p/m3. 
Sub-base e base Cr$ 280,00 p/m3. 
3º Trecho: Do Km 53 ao 78 – Volume: 900.000 

m3. 
Empreiteira: Coenge S.A. Engenharia e 

Construções. 
Valor do contrato: Cruzeiros 85.000.000,00. 
Preços: Terraplenagem: 0,3% de abatimento 

sôbre a tabela.  
Pavimentação: Refôrço do sub-grade Cr$ 

165,00 p/m3. 
Sub-base e base Cr$ 250,00 p/ m3. 
4º. Trecho: Do Km 78 ao 104 – Volume: 

600.000 m3. 
Empreiteira: Construções Camargo Corrêa 

S.A. 
Valor do contrato: Cruzeiros 66.000.000,00 

Preços: Terraplanagem: 30% de acréscimo 
sôbre a tabela. 

Pavimentação: Refôrço do sub-grade Cr$ 
150,00 p/m3. 

Sub-base e base Cr$ 300,00 p/ m3. 
5º Trecho: Do Km 104 ao 131 – Volume: 

150.000 m3. 
Empreiteira Emprêsa de Engenharia 

Rodoférrea S.A. 
Valor do contrato: Cruzeiros 66.000.000,00: 
Preços: Terraplanagem: 30% de acréscimo 

sôbre a tabela. 
Pavimentação: Refôrço da sub-grade Cr$ 

80,00 p/m3. 
Sub-base e base Cr$ 200,00 p/m3. 
II – Entradas de Serviço 
Para iniciar as obras da Nova Capital, era 

indispensável a construção de estradas de acesso aos 
canteiros de serviço, e como a topografia local é 
apenas ondulada, a construção dessas estradas 
consistia apenas no desmatamento, capina e 
ensaibramento das pistas, donde não ser aconselhável 
uma concorrência para empreitar aquêles serviços, 
porque as firmas que concorressem dariam preços 
muito elevados, além disso não teríamos liberdade de 
deslocarmos as máquinas de um ponto para outro de 
acôrdo com as necessidades do momento, assim, 
sendo, a NOVACAP convidou a Coenge S.A. 
Engenharia e Construções, que na época possuía 
próximo daqui um equipamento mecânico apropriado 
para trabalhar sob o regime de administração 
contratada, pagando aluguel horário de trabalho efetivo 
e 12% de total como taxa de administração. Os 
aluguéis das máquinas foram calculados em função do 
custo e "vida útil" das mesmas. 

III – Aeroporto Comercial de Brasília. 
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Em se tratando de uma obra especializada, de 
grande urgência, e a primeira a ser iniciada, a 
NOVACAP procurou entre as empreiteiras, qual a 
mais experiente no assunto, e de tôdas a Companhia 
Metropolitana de Construções é, no Brasil, a que 
construiu maior número de aeroportos, Destarte, foi 
aquela firma convidada para executar as obras por 
administração contratada, fornecendo tôda 
maquinaria necessária com pagamento de aluguel 
horário e 12% sôbre o total como taxa de 
administração. A obra foi realizada, em tempo 
excepcional e com elevado padrão técnico. 

IV – Terraplanagem do Plano-Pilôto 
Sòmente na futura Praça dos Três Poderes 

e Esplanada dos Ministérios é que existia um 
maior volume de terraplanagem a executar; no 
restante, ou sejam as avenidas, ruas, e outros 
futuros logradouros públicos, que aliás atingem 
uma área multo grande, os serviços serão apenas 
de desmatamento, limpeza e regularização. 
Separar em dois serviços era contra-indicado 
porque sòmente o primeiro despertaria interêsse 
nas firmas empreiteiras, e juntados num só para 
pôr em concorrência, poucas firmas teriam 
capacidade material para executar no tempo 
previsto, e essas poucas concorreriam com preços 
elevados devido à grande área a desmatar. Então 
a NOVACAP convidou a Companhia Construtora 
Brasileira de Estradas (C.C.B.E.) para trabalhar no 
regime de administração contratada com bases 
idênticas às outras já em serviço, no que tem sido 
uma considerável economia para a NOVACAP, 
pois a terraplanagem da Praça dos Três Poderes, 
cujo material escavado e transportado  
a uma distância média de 800 metros, 
 

está custando Cr$ 34;65 p/m3, enquanto a atual 
tabela do D.N.E.R. estipula para condições idênticas 
Cr$ 42,23 p/m3. 

V – Pavimentação do Eixo Monumental e 
Residencial 

Para tais trabalhos foi, no mês passado, 
aberta concorrência administrativa, que previa a 
divisão dos serviços em três trechos; as firmas 
vencedoras da concorrência já assinaram contrato 
para execução, com os seguintes preços: 

1º colocado: 20% de abatimento sôbre a 
tabela do D.N.E.R. 

2º colocado: 19% de abatimento sôbre a 
tabela do D.N.E.R. 

3º colocado: 6% de abatimento sôbre a tabela 
do D.N.E.R. 

Tôdas elas já estão se instalando para iniciar 
os trabalhos. 

VI – Estradas-de-Ferro 
Para construção de trecho ferroviário entre 

Brasília e o Rio São Bartolomeu, foi aberta 
concorrência em 5-9-1957, cujas propostas deviam 
tomar como referência a tabela do D.N.E.R., 
aprovada pelo Sr. Ministro de Viação pela portaria nº 
573 de 24-7-57 cujos preços são: 

1ª categoria – Cr$ 30,10 p/m3. 
2ª categoria _ Cr$ 132,00 p/m3. 
3ª categoria – Cr$ 215,00 p/m3. 
A concorrência previa a divisão dos serviços 

em 5 subtrechos e as firmas vencedoras foram: 
1º. Subtrecho: 
Volume: 1.000.000 m3. 
Firma: Empreiteira Rodobrás S.A. 
Valor do contrato: Cruzeiros 35.000.000,00 
Preço: 22% de abatimento sôbre a tabela. 
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2º Subtrecho: 
Volume: 950.000 m3. 
Firma: Construtora Faviterra Ltda. 
Valor do contrato: Cruzeiros 33.850.000,00 
Preço: 18% de abatimento sôbre a tabela. 
3º Subtrecho: 
Volume: 1.500.000 m3. 
Firma: Engenharia Civil e Portuária S.A. 
Valor do contrato: Cruzeiros 90.000.000,00 
Preço: 15% sôbre a tabela. 
4º. Subtrecho: 
Volume: 800.000 m3. 
Firma: Construtora e Fornecedora Meton Ltda. 
Valor do contrato: Cruzeiros 30.000.000,00 
Preço: 21,2% de abatimento sôbre a tabela. 
5º Subtrecho: 
Volume: 750.000 m3. 
Firma: J. Dantas S.A. 
Valor do contrato: Cruzeiros 27.150.000,00 
Preço: 24,3% de abatimento sôbre a tabela. 
Saudações – Moacyr Gomes e Souza – Chefe 

do D.V.O. 
Ata da Quarta Reunido do Conselho de 

Administraçdo da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil, sob a presidência do Dr. Israel 
Pinheiro da Silva. 

(a) Barbosa Lima Sobrinho. – A. Junqueira 
Ares. – Ernesto Dornelles. – Epílogo de Campos. –
Israel Pinheiro. 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 
do ano de mil novecentos e cinqüenta e  
seis, à Avenida Almirante Barroso, cinqüenta  
e quatro, décimo oitavo andar, nesta cidade  
do Rio de Janeiro, às dez horas, reuniu-se o 
 

Conselho de Administração da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil sob a 
presidência do Dr. Israel Pinheiro da Silva, com a 
presença dos Conselheiros supra-assinados. Lida e 
aprovada a ata da sessão anterior o Sr. Presidente 
esclareceu que na sua terceira sessão realizada em 
vinte do corrente mês, o conselho aprovara a dispensa 
da concorrência administrativa para aquisição de dois 
aviões "Cessna 180". No entanto por haver maior 
conveniência para a Companhia, deveria ser feita a 
Compra de um "Cessna 180" – monomotor, e um 
"Cessna 310" – bimotor, para o que o Conselho 
ratificou a autorização anteriormente dada. Em seguida 
o Sr. Presidente expôs ao Conselho que dentre as 
obras básicas para a construção da Nova Capital, está 
a ligação rodoviária Brasília-Anápolis, em condições 
permanentes de tráfego. Nesse sentido o Diretor do 
Departamento de Obras da NOVACAP, Dr. Moacir 
Gomes de Souza, propôs a dispensa da concorrência 
administrativa, assim justificando sua proposta: 
"Concorrências públicas, além de mais demoradas, 
trariam o risco de sermos forçados a entregar o serviço 
ou parte dêle, a uma firma que não estivesse em 
condições de executar a obra no prazo previsto por 
mais cuidado que tomássemos na redação do  
edital de concorrência". Aprovada a proposta em 
reunião da Diretoria de 21-11-56 vem submetê-la ao 
Conselho, pois, segundo o disposto no art. 21, item b, 
da Lei 2.874, de 19 de setembro de 1956, nos 
contratos de obras e serviços de valor superior a Cr$ 
10.000.000,00 a concorrência pública sòmente poderia 
ser dispensada pelo Conselho de Administração. O 
Conselho, por unanimidade, dispensou a. concorrência 
pública, devendo, no entanto, serem presta- 
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dos esclarecimentos posteriores sôbre a forma e 
processo da concorrência administrativa. Comunicou o 
Sr. Presidente ao Conselho que, ainda, em 
cumprimento do mesmo dispositivo legal, dará ciência 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Ouviu, ainda, o Conselho uma exposição do Sr. 
Presidente sôbre o uso experimental de estruturas 
metálicas para construção, autorizando a dispensa de 
concorrência administrativa para sua aquisição uma 
vez que a mesma será feita à Companhia Siderúrgica 
Nacional, entidade governamental e a única companhia 
nacional em condições de fazer o fornecimento. Nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a 
sessão da qual, para constar, eu, Erasmo Martins 
Pedro, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata, 
que vai encerrada pelo Sr. Presidente. 

Ata da Décima Sexta Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil, sob a presidência do Doutor Israel 
Pinheiro da Silva. 

(a) A. Junqueira Ayres – Bayard Lucas de 
Lima – Epílogo de Campos – Barbosa Lima Sobrinho 
– Israel Pinheiro. 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e cinqüenta e sete, nesta cidade do Rio 
de Janeiro à Avenida Almirante Barroso cinqüenta e 
quatro, décimo oitavo andar, às dez horas, reuniu-se 
o Conselho de Administração da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil,  
sob a presidência do Doutor Israel Pinheiro da Silva 
e com a presença dos Conselheiros supra-
assinados. Lida e aprovada a Ata da sessão anterior, 
o Senhor Presidente distribuiu ao Conselhei- 
 

ro General Ernesto Dornelles, para relatar, o 
processo referente ao acôrdo entre a NOVACAP, o 
Escritório Técnico da Agricultura e o Ministério da 
Agricultura, referente à produção pecuária em 
Brasília. Em seguida, o Senhor Presidente 
solicitou ao Conselho autorização para realizar por 
administração contratada o movimento de terras 
na zona urbana de Brasília, esclarecendo que 
dada a urgência e a natureza do serviço, esta 
seria a forma que melhor atenderia aos interêsses 
da Companhia. O Conselho, na forma do art. 21, 
letra a, da Lei nº. 2.874, de 19 de setembro de 
1956, autorizou a Diretoria a proceder na forma 
proposta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a sessão, da qual, para 
constar, eu, Erasmo Martins Pedro, secretário do 
Conselho, lavrei a presente Ata que vai por mim 
assinada e encerrada, pelo Senhor Presidente. 
Confere com o original. Erasmo Martins Pedro, 
Secretário do Conselho. 

Ao Requerente. 
Em 6 de novembro de 1957. 
Excelentíssimo Sr. Primeiro Secretário: 
Passo às mãos de V. Exa., em anexo, as 

informações prestadas pelo Conselho de Segurança 
Nacional, relativas a requerimento do Senhor 
Senador Lino de Mattos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha elevada 
estima e consideração. – Victor Nunes Leal, Chefe 
do Gabinete Civil. 

Oficio nº 527-3ª seção. 
Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1957. 
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Do Secretário-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Ao Exmo. Sr. Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República. 

Assunto: Hidrelétrica de Caraguatatuba – 
Informações (Presta). 

Ref: Ofício nº 822, de 3 de outubro de 1957, 
do 1º Secretário do Senado Federal, encaminhando 
requerimento do Senador Lino de Mattos, solicitando 
informações. 

1. Em resposta ao encaminhamento dêsse 
Gabinete, datado de 7 de outubro de 1957, relativo 
ao requerimento formulado pelo Senhor Senador 
Lino de Mattos, solicitando informações referentes "a 
manifestação do Conselho de Segurança Nacional" 
sôbre a construção da Hidrelétrica de 
Caraguatatuba, esta Secretaria tem a declarar: 

a) que dentre as conclusões constantes do 
Parecer desta Secretaria Geral, constava: 

– a revogação do Decreto de concessão ao 
Govêrno de São Paulo, para execução do projeto de 
Caraguatatuba; 

– a constituição de uma Comissão, com 
representantes dos Ministérios da Saúde e da 
Agricultura, dos Estados interessados do Distrito 
Federal, com a finalidade de realizar um estudo 
completo de tôda a bacia do Rio Paraíba, tendo em 
vista principalmente, o seu aspecto sanitário; 

b) que em vista da aprovação do Parecer 
desta Secretaria Geral, pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, foi dada ciência ao 
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado de São 
Paulo e solicita a designação do representante dêsse 
Estado para fazer parte da Comissão (ofício número 
417, de 5 de setembro de 1957, do Secretário-
Geral); 

c) que no ofício s/nº de 12 de 
 

setembro de 1957, do Secretário-Geral, foi 
comunicado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de 
São Paulo haver o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República cancelado o "aprovo" dado 
ao Parecer da Secretaria Geral, a fim de que fôsse 
revista a matéria. 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a 
V. Exa. os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Gal. Div. Nelson de Mello, 
Secretário-Geral. 

Ao Requerente. 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 

requerimento que vai ser lido, já estando  
apoiado pelo número de assinaturas que  
contém. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 603, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado com 

o art. 126, letra j, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 178, de 
1957, que concede auxílio de Cruzeiros 
1.000.000,00, à Casa do Pequeno Jornaleiro. 

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 
1957. – Lourival Fontes – Gilberto Marinho – Juracy 
Magalhães – João Villasbôas – Daniel Krieger – 
Mourão Vieira – Ary Vianna – Filinto Müller – Cunha 
Mello – Caiado de Castro – Leônidas Mello – Lino 
de Mattos – Carlos Lindenberg – Fausto Cabral – 
Onofre Gomes – Ezechias da Rocha – Vivaldo 
Lima. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido, será votado no final da Ordem do 
Dia. 

Está finda a leitura do expediente. 
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Dou a palavra ao nobre Senador Alencastro 
Guimarães, primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. Dou a palavra ao nobre 
Senador Cunha Mello, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Também não está presente. Dou a palavra ao 
nobre Senador Attílio Vivacqua, terceiro orador 
inscrito. (Pausa). 

S. Exa. também está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senador Rui Palmeira 

quarto orador inscrito. (Pausa). 
Também não se encontra presente. 
Não há mais orador inscrito. 
O SR. ALÔ GUIMARÃES (*): – Sr. Presidente, 

Senhores Senadores, em dias da semana transata, 
tratei nesta Casa do problema dos índios da Serra 
dos Dourados, no norte do Estado do Paraná. 

Quando se procurou, há cêrca de três anos, 
pela colonização, povoar essa zona do Nordeste do 
Paraná, houve um fato que realmente impressionou 
não só os estudiosos como à administração e ao 
povo da terra paranaense – a existência de 
silvícolas. 

Não parecia crível que, ainda nessa época, 
fôsse possível, em solo tão rico do território nacional 
e já povoado numa longa e vasta extensão, 
encontrarem-se indígenas vivendo a vida mais 
primitiva que se possa admitir em um agremiado 
humano, mas essa a verdade. 

Na zona do Ivaí, na vasta região do chamado 
Município do Cruzeiro do Oeste e na Serra dos 
Dourados que, geograficamente, não é pròpriamente 
uma serra mas um cêrro, por se tratar de pequena 
elevação de terra, mas se convencionou chamar  
de Serra dos Dourados, foram encon- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

trados nativos, circunstância que criou problema 
de natureza administrativa e social. Não se sabe 
como a administração estadual conseguirá 
resolver o problema da localização dos índios da 
Serra dos Dourados, e por quê? Porque as terras 
entre os Rios Avaí, Ribeirão Duzentos e Quinze e 
o Indo-avaí ou Ribeirão dos Hidros foram 
adquiridos por uma Companhia Colonizadora que, 
por fôrça de seu comércio, as terá que vender. 
Nessa contingência há que se encontrar uma 
solução para o problema dos índios daquela 
zona. 

Os técnicos em antropologia, os indianistas e 
sertanistas procuraram a melhor fórmula de 
solucionar a difícil questão que se criou para os 
Governos estadual e federal. 

Sr. Presidente, essa parte do território 
paranaense é realmente rica. Presta-se a várias 
culturas já existentes no norte do Paraná, como a do 
café e dos cereais, além de propiciar a formação de 
pastagens para o gado vacum. 

Ocorre, entretanto, que essas terras 
compreendem zonas de aluvião, compostas de 
terrenos de arenito, que, por contingências 
naturais da formação geológica, foram a  
elas levadas, desde o Paranavaí até Xambrê, 
Cruzeiro do Oeste e Foz do Iguaçu; e de tal  
sorte que aos técnicos da especialidade – o 
Professor Mack, do nosso Instituto de Tecnologia, 
e outros – ocorreu a idéia de não  
serem desvastadas as matas nessa zona 
paranaense, porque a destruição das florestas 
determina, com muita facilidade, a ocorrência do 
fenômeno da erosão. 

Só quem conhece Nova Esperança, Paranavaí 
e mesmo Cruzeiro do Oeste, nessa zona do território 
paranaense, compreende a gravidade do problema 
da erosão. 
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Sr. Presidente, V. Exa., que visitou os Estados 
Unidos e estêve, sem dúvida, no Tennessee ou na 
Califórnia, sabe quão sério é êsse fenômeno no 
Brasil, constituindo, na região norte do Paraná, 
problema angustioso das populações das cidades e 
dos núcleos agrícolas do interior. 

Verificaram os técnicos que enquanto nas 
terras de arenito puro existem florestas, nelas não se 
processando o fenômeno erosivo, nos solos 
manipulados, privados, portanto, de matas e 
pastagens e sulcados pelo arado, a erosão 
processa-se ràpidamente. 

Aventaram, então, analisando, com a maior 
isenção, o problema de localização dos índios da 
Serra dos Dourados, que se devia propiciar a 
formação, nessa zona, de um parque, de uma 
reserva florestal, da União ou do Estado, para se 
reunir dois problema – o da sediação dos índios e o 
da sua localização no próprio habitat. 

Pergunta-se seriam essas terras devolutas, se 
lá já estão os silvícolas, sabe o Destino há quantos 
anos? 

A Constituição Federal estabelece, num de 
seus capítulos, que a terra dos silvícolas lhes 
pertence. Assim argumentando, chegar-se-ia à 
conclusão de que ao Estado não caberia delas 
dispor. 

Sr. Presidente, num parêntesis, desejo dar 
conhecimento à Casa de que não houve má-fé do 
Govêrno estadual – então exercido pelo honrado Dr. 
Bento Munhoz da Rocha Neto – quando pretendeu 
fôssem essas terras devolutas, podendo ser loteadas 
e vendidas, de acôrdo com a legislação estadual. 

Desconhecia S. Exa, a existência da densa 
floresta da zona da Serra dos Dourados. A 
Administração estadual não tinha conhecimento de 
que havia, nessa zona, povoamento natural, cons- 
 

tituído dos silvícolas mais humildes e primitivos da 
densa floresta brasileira. 

Acontece, que a solução está na cogitação 
administrativa, e se o Govêrno estadual já alienou 
essas terras se as companhias colonizadoras lá 
estão a devastar a mata, a empurrar os índios e a 
vender ditas terras, é preciso que o Govêrno da 
República, ou o do Estado, se preocupe com a 
grave questão de natureza social e, mais do que 
isso, de natureza humana, procurando dar-lhe 
solução. 

Os índios têm que ser sediados em uma 
região; e como a terra é propÍcia à erosão, por ser de 
arenito de aluvião, a melhor solução seria a 
preconizada pelo eminente Prof. Loureiro Fernandes, 
do Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas da 
Universidade do Paraná. Admitindo, de uma parte, a 
boa-fé do Govêrno Estadual, e, de outra, que a 
Constituição garante a terra ao índio, seu primitivo 
habitante; e sabendo-se, também, que as glebas são 
de arenito e possibilitam a erosão, sugeriu S. Sª se 
adotasse como melhor fórmula para acautelar os 
interêsses de todos, nessa zona, um parque ou 
reserva florestal. A providência, além de vantajosa, 
por permitir a continuidade de suas florestas, traria a 
possibilidade de que lá permanecessem êsses 
índios. 

Nesse sentido Sr. Presidente, daqui formulo, 
mais uma vez, veemente apêlo a S. Exa., o Sr. 
Presidente da República, através dos órgãos 
apropriados – Ministério da Agricultura e Serviço de 
Proteção aos índios – para que, examinando 
atentamente êsse problema fundamental e social da 
terra paranaense, adote a solução adequada, qual a 
de criar um parque .florestal de caráter federal que 
irá proporcionar moradia aos índios, primitivos 
habitantes da terra brasileira. 
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Sei, Sr. Presidente, que D. Heloisa Tôrres, 
Presidente do Conselho Federal de índios, já adotou 
providências preliminares para a solução do 
problema criado com o afastamento do indianista 
Villasbôas para a zona norte do Paraná, que para lá 
seguiu com a incumbência de apurar, em Guajará-
Mirim, junto aos Pacaás-Novos, o que há de verdade 
sôbre o Tenente Fernando de Oliveira cuja 
possibilidade de reaparecimento vem emocionando a 
população brasileira. 

Por êsse motivo, o grande indianista 
Villasbôas ainda não foi destacado para estudar, no 
norte paranaense, o problema da fixação dos índios, 
o que fará, creio eu, dentro de poucos dias. 

Sôbre o asunto, provavelmente o Serviço de 
Proteção aos índios dirá sua palavra definitiva, que, 
esperamos, seja favorável à desapropriação, pelo 
Poder Federal, das glebas daquela zona, a fim de ali 
ser instalado um parque florestal, sede definitiva dos 
índios da Serra de Dourados, no Estado do Paraná. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

O SR. NOVAES FILHO (*): – Sr. Presidente, 
por mais profunda que seja a nota de agnosticismo 
no espírito de qualquer brasileiro, jamais chegará ao 
ponto de desviá-lo de alto sentimento de justiça, qual 
o de reconhecer que, em todos os fastos da nossa 
História, em todos os acontecimentos que disserem 
respeito à formação da nacionalidade, ai está, 
através de serviços marcantes, a orientação, o 
denôdo, o invulgar apostolado da Igreja Católica. 

Se lançarmos uma vista retrospectiva sôbre 
dias bem distantes dêstes em que nos 
encontramos, depararemos o trabalho meritório 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

e afanoso da catequese dos índios, para trazê-los à 
civilização, esfôrço que não se deteve ai, mas teve 
alto sentido econômico; porque os grandes 
apóstolos, com a beleza de sua palavra, o exemplo 
da renúncia e da fé, trouxeram àqueles primeiros 
tempos tão dignos de menção em que atraiam os 
indígenas procurando levá-los a uma atividade 
operosa e frutífera, a nacionalidade que começava a 
florescer. 

Mais uma vez, então, crescerão a admiração, 
o reconhecimento e a gratidão de todos nós pela 
grande obra civilizadora em que os sacerdotes 
católicos se empenharam, no Brasil do após-
descoberta. 

Êsse apostolado não cuidou simplesmente de 
integrar os indígenas na civilização, incutir-lhes no 
espírito a fé católica, dar-lhes rudimentares 
ensinamentos e encaminhá-los para o trabalho; foi 
além: desbravou terras, criou riquezas, construiu 
grandes centros urbanísticos, esplendentes cidades 
como São Paulo, plantada pelas mãos apostolares 
de um dêsses grandes conquistadores do Brasil de 
ontem. 

Sr. Presidente, fixemo-nos apenas nos 
tempos atuais, passando sôbre aquelas quadras 
magníficas em que a Igreja Católica ofereceu  
ao nosso País exemplos magníficos de 
combatividade, de sacerdotes que empenharam  
o sangue e a vida pelos ideais de nacionalidade, 
por essas batinas líberais que os maiores inimigos 
da Igreja jamais conseguirão fazê-las esquecidas 
no julgamento da Pátria. Lá mesmo, no  
nosso Pernambuco, quem, quer que leia a  
sua história, que constitui página das  
mais fulgurantes e audazes da História do Brasil, 
há de encontrar padres, frades e monges 
empenhados na defesa daqueles grandes ideais 
liberdade e democracia, que triunfaram 
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graças ao seu sacrifício, ao sangue e à vida que êles 
ofereceram para que o Brasil desse às gerações 
futuras o clima magnífico que hoje respiramos, de 
liberdade de pensamento e respeito à pessoa 
humana. 

Não pretendo lançar agora uma vista 
retrospectiva sôbre os fatos a que aludo, porque 
muito teria que dizer, e – quem sabe? – até exaltar 
meu coração já envelhecido... 

O SR. SÁ TINOCO: – Não apoiado! 
O SR. NOVAES FILHO: – ...ao reviver 

aquelas marchas trepidantes de sangue e idealismo 
que o Brasil tanto ficou a dever aos grandes padres 
da Igreja de nós todos. 

Sr. Presidente, observando-se 
imparcialmente os dias que vivemos, verifica-se 
que não há nenhum brasileiro – seja qual fôr sua 
orientação filosófica, o negativismo de seu espírito 
em face da fé – capaz de regatear aplausos à 
grande obra que ai está, de educação, de 
instrução e de assistência social. Nisto, nenhuma 
religião das que se desenvolvem e conduzem 
sôbre a terra, oferece os exemplos comovedores 
da Igreja Católica; da nossa igreja, porque ela foi 
dos nossos pais, e Deus há de permitir que seja a 
dos nossos filhos. 

No setor assistencial, é digno de nota o poder 
do catolicismo, retirando moças e rapazes do maior 
gôzo dos bens materiais, do fausto, das riquezas, 
das vitórias fáceis na vida, em qualquer caminho que 
êles queiram palmilhar. Recolhem-se aos claustros, 
às modestas casas paroquiais, aos colégios no 
interior do nosso Pais, com pequena noção de 
confôrto, a fim de que as crianças e a mocidade 
encontrem melhores elementos para se educarem, 
para se instruírem. 

Se lançarmos uma vista sôbre aquelas 
criaturas, moças altamente educadas, descendentes 
das melhores estirpes, como acontece em nossa 
terra, e que se despojam de tudo aquilo por 
exaltação à sua fé, renunciam tôdas as facilidades 
de uma vida terrena cheia de esplendores e se 
internam no Hospital, vivendo aquela vida de todos 
os minutos de dor, de sofrimento, de lágrimas e de 
desditas, sentiremos a beleza com que se 
apresentam, tendo abdicado, ao mundo de 
opulências, confôrto e luxo, à cabeceira dos 
mendigos mais desprotegidos da sorte e dos doentes 
portadores dos males mais repugnantes da terra. 

Sr. Presidente, estou apenas fixando traços 
admiráveis de renúncia e elevação de alma que só o 
poder da fé católica poderia incutir no espírito 
sempre ansioso dos prazeres terrenos, de tôda 
criatura. 

Apenas abri um parêntesis para satisfazer, no 
curso destas minhas considerações, ao desejo de 
render uma homenagem a tanta bondade, a tanta 
caridade. Desejo, porém, declarar que nos tempos 
de hoje a Igreja Católica do Brasil, com ou sem 
auxilio dos poderes públicos, representa uma das 
maiores alavancas na propulsão do nosso progresso, 
e, sobretudo, na preparação de dias melhores para 
as gerações de amanhã. 

Vimos há pouco tempo, a reunião, dos bispos 
do Nordeste, muitos dos quais conheço 
pessoalmente e, por isso, posso afirmar que são 
homens da melhor intelectualidade, são brasileiros 
que enfeixam em sua personalidade qualidades de 
exceção, de inteligência, de cultura, de amor à 
Pátria. Estão integrados nos seus apostolados, mas 
ciosos do cumprimento de um outro dever, além  
da assistência; ao espírito, que é a 
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preparação de melhores condições para o 
desenvolvimento do corpo. 

Assim, Sr. Presidente, êsses bispos do 
Nordeste, homens cultos e brilhantes, muitos dêles 
acompanhando-se de vasta cultura, revelam na 
direção de seus bispados uma imensa concepção de 
ordem administrativa e conhecem bem de perto as 
necessidades de tôda aquela zona entregue ao seu 
pastoreio. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Pois não. 
O SR. CUNHA MELLO: – São pastores da 

Igreja Católica já credenciados pelas mais opulentas 
realizações sociais e humanas, nas suas dioceses. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito agradeço o 
valioso aparte do nobre Senador Cunha Mello, que, 
como estudioso dos múltiplos problemas nacionais... 

O SR. CUNHA MELLO: – Falo especialmente 
da região amazônica. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...não poderia 
deixar de trazer êste depoimento autorizado no 
que diz respeito à Amazônia, onde as condições 
de meio são até perigosas; mas nem por isso a 
Igreja Católica deixa de marchar até lá, levando 
todo o seu empenho, tôda a sua capacidade de 
trabalho em busca de melhores dias e de outras 
condições de vida para as populações que ali têm 
o seu labor. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Exa dá 
licença para um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – infelizmente, 

a maioria dos brasileiros ainda não aprendeu  
a reverenciar êsse, estóicos pioneiros 
 

da religião católica, que se sacrificam para o 
benefício das populações que êles integram, nem 
tampouco dessas extraordinárias irmãs de caridade 
que nos abrem constantemente os caminhos 
eternos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Multo obrigado pela 
valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Queira V. 

Exa. também dizer que a civilização brasileira foi, é, 
e continua a ser, em grande parte, obra dos 
missionários, obra dos apóstolos de Cristo. É o que 
vemos hoje na Amazônia; atravessando aquêles rios 
e florestas, vão pregando a palavra de Deus, levando 
àquelas regiões ignotas os primores da civilização. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado pelo 
alto depoimento que me traz o eminente Senador 
pelas Alagoas. 

Mas, Sr. Presidente, continuando o que vinha 
dizendo, os eminentes prelados do Nordeste, na 
memorável reunião de Campina Grande, 
exteriorizaram um alto pensamento e deram ao 
Brasil mostras inequívocas de que um bispo não é só 
dirigente de vida espiritual, é também homem 
integrado nos problemas econômicos e financeiros 
da região a que serve na sua grande missão 
apostólica. 

Sr. Presidente, vejo que V. Exa, já anuncia 
estar a terminar o tempo de que eu dispunha para 
essas ordens de considerações, de modo que 
procurarei ser breve; mas quero render, nesta hora, 
a homenagem da minha admiração aos notáveis 
bispos do meu Nordeste. Alguns nordestinos, outros 
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do sul, outros do extremo norte, e outros do centro, 
porque até aí, Sr. Presidente, nesse particular, a 
Igreja Católica serve, talvez, mesmo sem se 
aperceber, aos fortes elos necessários ao espírito de 
unidade nacional. Quando leva homens eminentes 
do Sul para chefiar um bispado do Norte, quando 
traz eminentes figuras do Norte para a chefia da 
Igreja no Sul, ai, Sr. Presidente, até aí, nesse 
particular, a Igreja revive aquêle contingente 
extraordinário que deu quando da guerra da 
Restauração, para que se fincasse o memorável e 
inconfundível marco dos Guararapes, que é o maior 
sentido de unidade nacional. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá Vossa 
Excelência licença para mais um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não é 

sómente o clero nacional dos diversos pontos dêste 
grande País que trabalha pelo bem nacional. V. Exa. 
deve lembrar, também, os religiosos de tôdas as 
Ordens, que vêm de todos os pontos do mundo para 
fazer a catequese dos silvícolas, para viverem dentro 
das florestas, abandonadas pelos Poderes Públicos, 
a beneficiarem êste País, que ainda não aprendeu a 
reconhecer-lhes os méritos. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado 
pela oportuna interferência do nobre representante 
do Ceará, a qual me lembra facêta das mais 
curiosas da Igreja. Os sacerdotes católicos não 
renunciam ao amor da Pátria, mas sacrificam 
certos interesses de seu país natal, porque 
recebem, como sua, a Pátria onde servem. Desde 
que V. Exa. recorda o trabalho extraordinário de 
evangelização e de elevação cultural e 
 

econômica, levado a efeito pelos grandes 
missionários estrangeiros, na sua penetração pelas 
terras mais ingratas do interior do Brasil, quero 
também lembrar a figura de Dom Malan, salesiano 
francês. Nomeado Bispo de Petrolina, Comarca 
última dos sertões de Parnambuco, integrou-se de tal 
modo naquele meio que, angariando donativos nos 
grandes centros da Europa, erigiu uma Catedral – 
verdadeira jóia de civilização, de rigorosas linhas 
góticas. Suas tôrres relembram sempre ao povo 
sertanejo o extraordinário sacerdote, que serviu, com 
tanto fervor, ao Brasil, a ponto de se tornar um 
autêntico e exaltado brasileiro. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dou meu 

testemunho da grandeza dêsse apóstolo que foi Dom 
Malan. S. Em.ª fêz surgir Petrolina – pode-se dizer – 
do nada. Eu a conheci como pequeno povoado; hoje 
é uma grande cidade. 

O SR. NOVAES FILHO: – Obrigado pelo 
testemunho que V. Exa. traz à minha asserção. 

Voltando aos Bispos do Nordeste, Sr. 
Presidente, êsses eminentes prelados, servidos de 
cultura, talento e excepcionais virtudes para o 
desempenho do sacerdócio, apresentam-se, nos 
quadros da vida brasileira, como grandes e 
profundos conhecedores dos problemas regionais e 
nacionais. Ainda hoje, não desmentem a figura 
extraordinária que passou pela mitra de  
Olinda, enriquecendo-lhe as tradições – Dom 
Azeredo Coutinho. S. Em.ª transformou o velho 
Seminário de Olinda mais numa escola econômica 
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do que mesmo num estabelecimento de preparação 
sacerdotal. 

Os Bispos de hoje imitam os de ontem, no 
estudo, no exame, na preciosa documentação que 
apresentam sôbre os problemas da vida temporal, à 
qual não podem permanecer indiferentes. Nenhum 
pastor sentirá felicidade completa sem que, 
encaminhando bem o seu rebanho no setor do 
espírito, não o acompanhe de perto nas suas 
grandes necessidades da vida quotidiana. 

Através da magnífica reunião dos Bispos do 
Nordeste, em Campina Grande, o Brasil pôde 
inteirar-se do Episcopado magnífico que a Igreja 
possui no Brasil, dos extraordinários valores que os 
Bispos brasileiros representam, de modo que todos 
nós a êles devemos aprêço e admiração, não só pelo 
que representam no que diz respeito à vida do 
espírito, mas, sobretudo, pela alta competência, 
pelos estudos, pela valiosíssima contribuição que 
oferecem no exame dos maiores problemas da 
economia das zonas a que estão servindo. 

E agora, Sr. Presidente, os Bispos da região 
amazônica, a exemplo do que fizeram na região 
nordestina, reuniram-se em Belém do Pará, onde 
existem altas tradições católicas e onde um rastro 
extraordinário de fé nunca se apagou no espírito 
daquela gente, que se norteia, que vive e que luta 
sempre votada ao grande amparo da Virgem dos seus 
sonhos e dos seus sofrimentos: a Virgem de Nazaré. 

Sr. Presidente, nessa nova reunião, os Bispos 
da Amazônia, os prelados que se embrenham pelas 
florestas a dentro, pelas margens daqueles rios tão 
insalubres, tão cheios de perigo, levando a fé  
e assistência às suas populações, revelaram-se 
também profundos conhecedores dos problemas  
da região, ofereceram sugestões mag- 
 

nificas e deram provas nobilitantes do empenho em 
que todos se encontram pela valorização daquela 
terra e pela assistência e melhoria de condições de 
vida de sua gente. 

Quando nós brasileiros somos obrigados a 
reconhecer que a população da Amazônia exerce 
alta missão patriótica; que é verdadeira reserva que 
mantém bem fiscalizadas as fronteiras do Brasil no 
extremo Norte, devemos ser gratos à alta e meritória 
ajuda que a Igreja Católica oferece aos Parques 
nacionais, ensinando, assistindo e defendendo os 
justos interêsses das populações distantes da zona 
amazônica. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Pois não. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Poderia o 

nobre colega repetir os têrmos com que os 
nordestinos exprimem sua pertinácia e valentia: "que 
amassaram a Amozônia". Realmente, foram os 
amassadores daquelas terras. 

O SR. NOVAES FILHO: – Diz Vossa 
Excelência muito bem. 

Em face, entretanto, do que nos ensina a 
História do Brasil, nos acontecimentos de ontem 
como nos de hoje, as populações do Nordeste e do 
extremo norte se confundem nos mesmos anseios, 
na mesma pertinácia e nos extraordinários serviços 
prestados ao Brasil de hoje, e mais do que isso, ao 
Brasil de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar, ao nobre orador 
que está para terminar a hora do Expediente. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (pela 
ordem): – Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. 
consulte à Casa sôbre se consente na pror- 
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rogação da hora do Expediente, a fim de que o nobre 
Senador Novaes Filho termine seu brilhante 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – A Casa acaba de 
ouvir o requerimento do nobre Senador Ezechias da 
Rocha. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Novaes Filho. 
O SR. NOVAES FILHO: – Sr. Presidente, 

agradeço ao nobre Senador Ezechias da Rocha a 
gentileza do requerimento; e a Casa o tê-lo 
aprovado, a fim de que eu conclua minha oração. 

Quando o nobre Senador Fernandes Távora, 
com tôda a propriedade, me chama a atenção para 
os serviços que as populações do Nordeste têm 
prestado no desbravamento da região amazônica, 
age sob o impulso de sua qualidade de cearense. 
Devemos, realmente, ao povo do Ceará, talvez o 
melhor contingente humano para o trabalho e o 
desdobramento econômico daquela longínqua zona. 
Nenhum brasileiro desconhece a tenacidade, o 
espírito de sacrifício e de renúncia com que os 
cearenses têm sempre demandado àquelas 
distantes paragens, levando-lhes seu esfôrço e 
dedicação. 

A Amazônia tem retribuído, como pode, aos 
nordestinos, êsse quinhão de devotamento e ajuda. 
De memória, acodem-me ao espírito dois altos 
valores do Nordeste, que o povo daquela região nos 
enviou para que dignificassem a cultura brasileira 
nesta Casa e honrassem as elevadas tradições de 
caráter de nossa gente: os nobres Senadores Cunha 
Mello e Alvaro Adolpho. Um de Pernambuco, outro 
do Ceará, ambos neste Senado autênticos represen- 
 

tantes da Amazônia, de tal modo a ela se dedicaram 
que têm hoje aos rincões em que nasceram o amor e 
as homenagens devidas a seus pais; mas 
pertencem, de coração, à terra que representam e 
que tanto ilustram no Senado da República. 

Cito êsses exemplos para comprovar o que 
declarei ao iniciar a minha resposta ao aparte do 
nobre Senador Fernandes Távora. Nordestinos e 
filhos do extremo Norte se confundem nas 
mesmas aspirações, nos mesmos direitos e nas 
mesmas reivindicações em prol do Norte do 
Brasil, ao qual a nossa Igreja tem servido com 
tanto empenho e sacrifício. A despeito das 
mutações do clima, das sêcas periódicas e das 
enchentes devastadoras, o Norte do Brasil 
reserva, para os dias do futuro, caminhos 
magníficos de progresso e de estabilidade à 
própria economia nacional. 

Não se arreceiem e nem se entristeçam os 
brasileiros egoístas do Sul – felizmente 
pouquíssimos, representando quase nada – do 
pouco que a Nação tem distraído para solucionar 
os mais imperativos problemas do Norte do 
Brasil. Na nossa região certamente o futuro há de 
encontrar excelentes reservas, próprias ao nosso 
clima e ao nosso meio, as próprias condições que 
ali existem, reservas que virão completar, por 
certo, muitas outras necessidades das grandes 
riquezas que já florescem pelo Sul e pelo Centro 
do Brasil. 

Sr. Presidente, se nos detivermos nos 
quadros da própria Amazônia, verificaremos que, 
através da borracha, o País teve também dias 
áureos; constatamos que hoje deixamos já de 
importar juta, fibra indispensável à nossa indústria 
de sacaria, graças às condições daquele meio, 
cultura que, no Brasil, tem como grande de- 
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fensor o eminente Senador Mourão Vieira. Vemos 
agora o manganês, extraído das imensas reservas do 
Amapá, já servindo também à nossa balança de divisas 
e muitas outras riquezas, como a florestal e a da pesca, 
aguardam, sem dúvida, os dias do futuro, para serviços 
imensos a todos os anseios das vastas populações do 
Brasil. Quantas plantas oleaginosas, como a oiticica, o 
babaçu e a carnaúba, realmente nativas daquelas 
longínquas regiões, irão constituir, em futuro próximo, 
extraordinárias reservas para o revigoramento das 
condições econômicas da nossa Pátria! 

Nenhum brasileiro se desespere nem perca as 
esperanças nos quadros econômicos do Nordeste e 
do extremo Norte, porque aquela região, de natureza 
aparentemente ingrata às observações superficiais, 
encerra riquezas extraordinárias, próprias às 
condições de clima que lhes são peculiares, riquezas 
que pouco a pouco irão se abrindo para os grandes 
dias com que o futuro econômico acena ao Brasil. 

E quem deixará de reconhecer, em todo o 
País, o quanto deu o Norte, em lutas pelas grandes 
reivindicações cívicas; nas diversas fases da nossa 
vida? Qual o bom brasileiro que não reconhece que 
o Norte, desassistido, em condições financeiras 
precárias, sem ensinamentos e estimulo das 
correntes imigratórias estrangeiras, valendo-se e 
utilizando-se apenas da prata de casa, até hoje não 
decepcionou à Pátria? 

Ao contrário, Sr. Presidente, se lançarmos 
uma vista retrospectiva, encontraremos motivos de 
orgulho, na tenacidade perseverança, trabalho e 
realizações com que torto o Norte tem surpreendido 
o País. 

Não quero referir-me à velha indústria açucareiro: 
toca-me tão de perto à sensibilidade que, cer- 
 

tamente, iria eu precisar de mais tempo para 
aborrecer a generosa atenção dos meus Pares. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com todo o prazer. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Manifesto o meu 

aplauso à maneira com que V. Exa. tão brilhante, 
fluente e patriòticamente focaliza, no Senado da 
República, as possibilidades econômicas do Norte e 
do Nordeste. 

Creio, sinceramente, que Norte e Sul, 
dentro de tempo não muito remoto, hão de 
desenvolver-se de tal maneira que o progresso de 
um seja o complemento do outro. Como o nobre 
colega, admiro profundamente o valor do homem 
nordestino e associo-me às suas referências ao 
bravo povo cearense, que tem dado largo 
contingente de sangue e de vida ao 
desenvolvimento do Norte, em benefício do 
Brasil. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito agradeço o 
aparte com que me honra o eminente representante 
do Estado do Piauí, cuja grande modéstia nunca lhe 
permitiu esconder a inteligência e a cultura no 
plenário do Senado da República. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Bondade de 
Vossa Excelência. 

O SR. NOVAES FILHO: – Lembro-me até de 
que o Piauí deu a Pernambuco, em dois períodos 
governamentais, um eminente Chefe-de-Estado, que 
foi o Governador Sigismundo Gonçalves... 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com muita 
honra para nós. 

O SR. NOVAES FILHO: – ...mas nós 
pernambucanos, retribuímos com juros a dádiva do 
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Piauí, mandando para lá um dos prelados mais santos 
do Brasil, que foi o Arcebispo Dom Severino Vieira. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Cujo nome 
sempre relembro com saudade e que exerceu 
notável influência na formação religiosa e 
desenvolvimento social do meu Estado. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado 
pelas palavras de V. Exa., sôbre êsse eminente 
cidadão, tão pernambucano quanto é hoje piauiense 
no coração do nobre colega e do seu povo. 

Senhor Presidente, depois destas 
despretensiosas considerações, sinto-me bem 
comigo mesmo, por haver, a um só tempo, exaltado 
o grande papel da Igreja Católica no Brasil, em todos 
os setores da vida nacional. 

O SR. CUNHA MELLO: – Dá licença para um 
aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer, 
O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa. serviu-se de 

tema muito em dia para seu discurso. Não haveria 
assunto mais digno de comentário é registro nos 
Anais do Senado que êsse da Reunião dos Bispos 
do Nordeste, ùltimamente realizada no Estado do 
Pará e dos problemas nela tratados. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito obrigado a 
Vossa Excelência. 

O ensejo permitiu-me ligeira digressão sôbre o 
Norte do Brasil, região a que pertenço pelo coração e 
pela alma. Muito orgulho experimento por haver 
nascido nas pobres e esgotadas terras do Nordeste, 
pois nenhuma se lhe avantaja nas riquezas do 
civismo e nas grandes reivindicações patrióticas. 

Sr. Presidente, confio imensamente  
no futuro do Norte do Bra- 
 

sil. Norte e Sul hão de se completar; as riquezas do 
Sul, as grandes indústrias que aqui se criaram, têm, 
no labor dos nordestinos, grande e permanente 
mercado para seu consumo. 

O SR. NEVES DA ROCHA: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com muito prazer. 
O SR. NEVES DA ROCHA: – No momento em 

que V. Exa. exalta a atuação magnífica dos prelados 
brasileiros de Norte e Nordeste do Brasil, quero 
lembrar a V. Exa. quanto o destino foi pródigo para 
nós baianos e pernambucanos. 

Dom Miguel de Lima Valverde, baiano 
ilustre, exerceu suas atividades como grande 
prelado exatamente na terra em que V. Exa. 
nasceu. Êsse mesmo destino, talvez em 
reconhecimento à grande obra de Dom Miguel de 
Lima Valverde, em Pernambuco, mandou para a 
Bahia Dom Augusto Álvares da Silva, Arcebispo 
Primaz do Brasil, e, atualmente Grande Cardeal 
que, com o mesmo brilho, continua a corresponder 
à confiança dos brasileiros, especialmente, dos 
homens de Pernambuco, engrandecendo a Igreja 
Católica do Brasil com sua eficiente autoridade e 
atividade. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. NOVAES FILHO: – Com prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – O Cardeal a que se 

refere o Senador Neves da Rocha começou sua vida 
em Pernambuco de onde é filho, como educador, 
dirigindo o Colégio Pestalozzi, de que fui aluno. 

O SR. NOVAES FILHO: – O aparte do nobre 
Senador Neves da, Rocha veio corroborar as 
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afirmações do início do meu discurso de que, até na 
designação dos bispos brasileiros, a Igreja Católica 
fortalece os laços de unidade nacional: para o Recife 
enviou o eminente baiano Dom Miguel de Lima 
Valverde, de cuja amizade tanto me honro, e que, 
numa Carta Pastoral, após o Congresso Eucarístico 
Nacional realizado no Recife, dizia, com excessiva 
generosidade, que estava no consenso do povo 
pernambucano que o brilho do III Congresso 
Eucarístico Nacional de via-se ao Prefeito Novaes 
Filho. Declino essas palavras do eminente prelado 
para mostrar o quanto eu o estimava e quantas 
razões de agradecimento tenho para com êle. Para a 
Bahia, mandou a Igreja Católica êsse extraordinário 
prelado que é o Cardeal Augusto Álvaro da Silva, o 
nosso amadíssimo Dom Augusto, que tem no 
sangue a mesma coragem apostólica do grande 
Bispo de Olinda que a terrível contenda religiosa do 
2º Império nos apresenta como um dos maiores 
valores morais da Pátria, que foi sem nenhum favor 
Frei Vital. O Cardeal Augusto é pernambucano da 
mesma têmpera. Tem aquela extraordinária 
hombridade de Dom Vital, aquêle mesmo 
despreendimento na defesa da fé, aquela mesma 
vibrante coragem em não ceder um passo na defesa 
de todo o relicário religioso que lhe foi confiado. 

O Cardeal Augusto tem sofrido na sua vida 
apostólica, mas, ao mesmo tempo que demonstra a 
impavidez do seu caráter, a coragem de sua 
vontade, êle tem revelado tôda a beleza da sua 
humildade e das suas grandes qualidades. 

Até neste particular Sr. Presidente, é sábia a 
Igreja Católica, enviando homens eminentes de uma 
para outra região do Brasil a fim de que se revigorem e 
 

enraízem os laços imortais da unidade nacional. 
Agora mesmo, honra e dignifica a mitra de 

Olinda, um dos oradores mais notáveis em nosso 
país, que é, sem favor, o arcebispo Dom Antônio, 
filho do glorioso Estado de Minas Gerais, ao mesmo 
tempo em que também honra e dignifica a mitra de 
Belo Horizonte o humilde vigário de Propriá, em 
Sergipe, uma das mais altas figuras do episcopado 
nacional, Dom Antônio Cabral. 

Sr. Presidente, concluo minhas considerações, 
muito satisfeito pela oportunidade que hoje me deu a 
Mesa. Nem de longe pensava eu em ocupar a 
tribuna do Senado para exaltar nesta hora, com as 
minhas palavras de justiça, a ação patriótica do 
Episcopado nacional e os grandes serviços do 
passado e as grandes reservas para o futuro com 
que o Norte do Brasil se apresenta na comunhão 
nacional. (Muito bem; muito bem. Palmas). (O orador 
é cumprimentado). 

Durante o discurso do Senador Novaes  
Filho, o Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Senhor Lima 
Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Conforme constou do 
expediente há pouco lido, já chegou da Câmara dos 
Deputados o Subanexo do projeto de lei 
orçamentária para 1958, referente ao Ministério da 
Educação e Cultura. 

Os avulsos também já foram recebidos e 
distribuídos. 

À vista disso e de acôrdo com o art. 167, § 1º, 
do Regimento Interno, a matéria começará a receber 
emendas perante a Mesa, pelo prazo de três 
sessões, a partir da que se seguir à presente. 
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Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da segunda discussão do Projeto 

de Lei do Senado, número 36, de 1953, que dispõe 
sôbre o Código Brasileiro de Radiodifusão (em 
regime de urgência nos têrmos do art. 156, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
558, de 1957, do Sr. Cunha Mello e outros Senhores 
Senadores), projeto aprovado em 1ª discussão, sem 
emendas, na sessão de 5 do mês em curso). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Attílio Vivacqua, para justificar suas emendas. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (*): – Sr. 

Presidente, devo justificar as emendas que 
apresentei ao Projeto de Lei nº 36, de 1956, que 
dispõe sôbre o Código Brasileiro de Radiodifusão. 

A essa proposição foi apresentado um 
Substitutivo pelo eminente Senador Cunha Mello, 
trabalho dos mais brilhantes e meditados, que se 
acha justificado no estudo com que S. Exa. fêz 
acompanhar a sua emenda. 

Nessa justificação o eminente representante 
do Amazonas, com sua notável cultura, examinou o 
problema da Radiotelecomunicação, em seus 
diversos aspectos; e colocou-o em têrmos que, 
realmente, merecem nossa especial reflexão. 

O projeto do ilustre Senador Marcondes Filho 
limitara seu campo à regularização legal da 
Radiodifusão. Seguimos, agora, critério diferente, 
consubstanciando, num Estatuto, tôdas as relações e 
atividades referentes à Radiotelecomunicação. 

Certamente para se disciplinar 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

satisfatòriamente matéria tão vasta, tão complexa, e 
chegar-se a um diploma legal, teria sido necessário 
presidisse à elaboração do projeto um alto  
espírito de síntese, como, na verdade, é o que 
encontramos. 

Na minha modesta colaboração a êsse 
assunto dos mais importantes entre os submetidos à 
apreciação do Congresso, detive-me, desde à 
primeira hora, na fixação do objetivo cultural e 
educativo da radiodifusão, aliás, já assinalados na 
justificação do nosso preclaro colega, Senador 
Cunha Mello. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois  
não. 

O SR. CUNHA MELLO: – A colaboração de V. 
Exa. não é modesta, ao contrário, brilhante e 
operosa. Apresentado o projeto Marcondes Filho, foi 
êle à Comissão de Constituição e Justiça, havendo 
V. Exa, sido designado Relator. De então, vem o 
nobre colega colaborando, assídua, brilhante e 
operosamente, o que se reflete no seu longo e 
minucioso parecer. Assim, V. Exa. é modesto em 
demasia dizendo que é modesta a sua colaboração: 
ao contrário, todos a conhecemos, operosa e 
brilhante. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito  
me desvanecem as generosas e honrosas  
palavras com que me distinguiu o ilustre  
colega. 

Sr. Presidente, o aspecto cultural e educativo, 
como disse o eminente colega, Senador Cunha Mello, 
na sua já referida justificação, constitui a preocupação 
de todos os homens de pensamento, estadistas e,  
de modo especial, de Sua Santidade o Papa. Em  
sua Encíclica Miranda Prorsus, assinalou o Santo 
Padre êsse papel do Rádio como uma das fun- 
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ções essenciais, básicas, dizendo mesmo que "o 
mais nobre serviço a que está chamado a prestar é o 
de iluminar e educar o homem, dirigindo sua mente e 
seu coração para as esferas cada vez mais altas do 
espírito". 

Nessa Encíclica, onde é exposto o 
pensamento da Igreja, Sua Santidade trata do 
problema do Rádio em face da Igreja e da cultura 
temporal, ao lado do Cinematógrafo e da Televisão. 

Os prodigiosos inventos, que a ciência e a 
técnica nos ofereceram, criaram para o problema da 
liberdade de expressão de pensamento a 
necessidade de soluções novas, que não podem ser 
confundidas com as tradicionais. O Rádio e a 
Televisão são, como disse Elmano Cardim, o jornal 
sem papel e sem fronteiras. Os efeitos da 
transmissão, o de idéias, comentários e notícias, 
através da radiodifusão, não se fazem sentir sôbre 
auditório determinado, mas sôbre tôda a Nação, todo 
o Continente, com influência decisiva e inegável. Se 
os benefícios de sua missão podem ser dos mais 
preciosos, fecundos e universais, também, no caso 
de desvirtuamento, os malefícios serão inevitáveis. 

Daí a delicadeza e a complexidade da 
definição e disciplinização legal da liberdade de 
pensamento, em relação, à radiodifusão. 

A orientação que tem presidido ao Senado, 
através dos seus mais autorizados expoentes, de que 
essa iniciativa foi tomada em nossa Casa, é no sentido 
de, reconhecendo as dificuldades, resguardar, com a 
maior segurança possível, os direitos e a liberdade de 
pensamento assegurados na Constituição. 

Sr. Presidente, minhas emendas são  
apenas contribuição ao Substitutivo, dentro  
mesmo daquelas tendências, normas e ob- 
 

jetivos que dirigem nossos pensamentos, idéias e 
atitudes na discussão do assunto. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois não. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – As emendas 

do nobre colega, que ainda não tenho o prazer de 
conhecer, concorrerão naturalmente, para o 
aperfeiçoamento de nossa legislação sôbre a 
radiodifusão não sòmente em virtude da alta e 
reconhecida cultura de V. Exa. da dedicação que  
tem demonstrado no estudo da matéria, como 
também do elevado espírito público de que é  
dotado, qualidades que, mais uma vez, terão 
oportunidade de ratificar o alto conceito em que é 
tido no Brasil. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – São 
sobremodo bondosas as palavras do eminente 
colega, das mais altas expressões do Senado, e a 
quem devemos preciosa colaboração no estudo do 
assunto, conforme atestam as emendas que 
apresentou. 

Sr. Presidente, nosso grande empenho de 
resguardar a liberdade de pensamento, deve, 
realmente, entrelaçar-se com o empenho não menor 
de apuração de responsabilidades dos que manejam 
instrumentos tão poderosos e de repercussão tão 
vasta e universal. 

Elaborei diversas emendas que se 
correlacionam. Têm elas apenas um objetivo: 
contribuir para o aperfeiçoamento do Substitutivo. 
Uma delas dispõe que: 

"Os serviços de radiodifusão serão orientados, 
tendo em vista sua finalidade educativa e cultural, ao 
lado de sua finalidade informativa". 
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Nesse enunciado sintético procuramos 
consubstanciar os objetivos essenciais a que me 
referi da radiodifusão. 

Dêsse artigo que se manda acrescentar 
consta o seguinte: 

"Parágrafo único – Na execução dos dispostos 
neste artigo será especialmente objetivada a 
organização de escolas radiofônicas e de serviço de 
orientação e divulgação agrícolas, e para êsse fim, o 
Conselho Nacional de Telecomunicações manterá 
estreita e permanente colaboração com os 
Ministérios, Secretarias dos Estados, os institutos de 
ensino públicos e particulares, associações 
pedagógicas e as entidades culturais". 

A disposição, parece-me, Sr. Presidente, 
realmente necessária a fim de habilitar o Poder 
Executivo a proceder à articulação dos diversos 
órgãos do Govêrno que atendem àquele objetivo. 

Quanto à organização das escolas 
radiofônicas, o Senado ouviu o discurso do nobre 
Senador Carlos Lindenberg, que apreciou trabalho 
nesse sentido do Professor Ribas, o qual recebeu 
prêmio dos mais justos por essa admirável e 
utilíssima cooperação. 

As escolas radiofônicas são também 
preconizadas na Encíclica Papal Miranda Prorsus 
sôbre o cinema, o rádio e a televisão. Através delas 
podemos atender a todos os setores educacionais, 
desde a alfabetização até os ensinos técnico e 
superior. 

Incluí, também, na minha emenda, o Serviço 
de Orientação e Divulgação Agrícola, o enorme 
campo de vida e de trabalho da nossa gente, desde 
que, talvez setenta por cento da nossa população 
vive nas zonas agrárias. 

A influência do rádio, como da 
 

televisão será amanhã, sôbre o homem do campo, 
das mais eficazes para a vinculação do homem à 
gleba. Observou Churchil, em um daqueles seus 
agudos e lúcidos discursos, que, no dia em que a 
televisão chegasse a todos os lares campesinos, 
para ali levando não só a cultura mas a recreação, 
teríamos uma das maiores revoluções. Seria, 
justamente, a fixação do homem ao campo, que 
passaria a constituir com êsse instrumento de 
civilização, um ponto de atração dos homens da 
cidade; e teríamos um movimento inverso. 

Sr. Presidente, quando, muitas vêzes, ouvi, 
em tom depreciativo, críticas sôbre a disseminação 
do rádio e de aparelhos de televisão; quando 
observei a tendência fiscal de cercear e onerar a 
aquisição dêsses maravilhosos engenhos humanos, 
sempre tive uma palavra de objeção, porque estava, 
dentro de meu esclarecimento, o quanto êsses 
instrumentos podem contribuir para atrair o homem 
aos trabalhos do campo, e para a implantação cada 
vez maior de nossa gente, nos centros de atividade 
agrícola. 

Eu mesmo, Sr. Presidente, tive uma vida que 
se desenrolou, desde a infância, nos cenários rurais. 
Depois, com a observação de homem sempre 
vinculado à terra, compreendi quanto representam o 
tédio e a monotonia da lavoura, como instrumentos 
ou fatôres que desviam o homem de seu cenário no 
interior. Não os atemorizam o desconfôrto e a falta 
de assistência técnico-rural, que sòmente 
fazendeiros mais afortunados desconhecem; mas 
sofrem com o desencanto da vida no interior, da vida 
sem recreação. 

O rádio já começou a desempenhar  
função salutar nesse meio. Eu mesmo tenho 
observado, em contato com os lavradores no in- 
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terior, o papel preponderante do rádio. 

Daí, Sr. Presidente, a razão pela qual incluí 
também, de modo explícito, o texto referente  
à divulgação agrícola na emenda que acabei de  
ler. 

Como complemento da emenda anterior, 
apresentei outra, constituindo as Comissões 
Radiofônicas: 

"Art. – Radiouvintes e radiotelespectadores em 
número não inferior a 500, que forem eleitores, 
poderão constituir comissões radiofônicas, 
compostas de 3 membros, incumbidas de colaborar 
junto ao Conselho Nacional de Telecomunicações, 
mediante sugestões, críticas e estudos, no 
aperfeiçoamento e desenvolvimento da missão 
educativa, recreativa e informativa de radiodifusão". 

Poderia parecer inovação, mas não é. Fui 
buscar inspiração, para essa emenda, na referida 
Encíclica Papal, onde Sua Santidade chama a 
atenção justamente para os deveres essenciais  
dos radiouvintes e radiotelespectadores, que 
formam, hoje, uma nova categoria humana. São êles 
nosso auditório, nosso teatro imenso, os órgãos que 
nos fiscalizam nos aplaudem e nos apupam, 
auditório sem regimento, que velam sôbre os 
homens públicos, os Parlamentares e os Governos. 
Nesse documento, diz Sua Santidade que o primeiro 
dever de quem ouve o rádio é uma cuidadosa 
seleção; e o segundo dever de quem escuta o rádio 
é levar ao conhecimento dos responsáveis pelos 
programas radiofônicos seus legítimos desejos e 
suas justas objeções: e que êsse dever se deduz 
claramente da natureza mesma do rádio, que  
pode fàcilmente criar uma "relação em direção 
 

única" entre o emissor e o radiouvinte. 
O SR. CUNHA MELLO: – Dá V. Exa. licença 

para um aparte? 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Pois não. 
O SR. CUNHA MELLO: – V .Exa. sabe que, 

no serviço público de radiodifusão ou 
telecomunicação, a exploração pode ser direta ou 
mediante concessão. Isto quer dizer que ao Poder 
Público é dado explorar o serviço diretamente. 
Assim, essa faculdade que, dentro da finalidade 
fundamental de um instrumento de radiodifusão, o 
nobre colega quer atribuir, está mais a cargo das 
estações exploradas diretamente pelo Govêrno do 
que das particulares. Ao Executivo incumbe, 
principalmente, nas estações por êle exploradas 
diretamente, realizar êsse programa que V. Exa. tão 
bem focaliza. Precisamos, nas atividades 
radiodifusoras, distinguir as exercidas diretamente 
pelo Govêrno, como a Constituição permite, 
daquelas que o Govêrno autoriza ou concede; e 
atribuir às primeiras maior responsabilidade. Estou 
inteiramente de acôrdo com V. Exa.; apenas desejo 
que essa missão seja mais atribuída à exploração do 
Govêrno do que à exploração indireta por meio de 
concessão ou autorização a emprêsas particulares, 
fiscalizadas pelo Poder Público. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Aliás, o nobre 
colega, na sua brilhante justificação distinguiu os 
objetivos da exploração do rádio pelo Govêrno dos da 
exploração por emprêsas particulares, sem, todavia, 
ter deixado de reconhecer que à radiodifusão cabe 
missão, sobretudo, cultural e educativa. 

O SR. CUNHA MELLO: – Inteiramente de 
acôrdo com V. Exa. 
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Apenas acrescentaria: educativa, cultural, de paz 
social e defesa das instituições. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Não há, 
portanto, discrepância entre nossos pontos de vista. 

O SR. CUNHA MELLO: – Quanto aos 
objetivos. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Apenas V. Exa. 
entende que se deveria atribuir de modo mais 
especial... 

O SR. CUNHA MELLO: – A exploração direta, 
V. Exa. compreendeu admiràvelmente meu 
pensamento. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Precisamente 
porque ao Govêrno cabe, como é natural, essa 
missão, de que não se poderia escusar, quanto às 
emissoras do Estado, foi que julguei necessário se 
atribuísse de modo expresso, essa obrigação 
também às emprêsas privadas. Aliás, está no 
Substitutivo de V. Exa. Quando o nobre colega 
estabelece as obrigações dos concessionários, 
prevê, com precisão, êsse dever. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência outro aparte? (Assentimento do orador) 
Apenas quero atribuir à exploração direta do Govêrno 
parcela maior no exercício desse programa. V. Exa. 
sabe que temos, até, emissora oficial – a do Ministério 
da Educação – que pode realizar, com muita vantagem, 
êsse programa que V. Exa. tão bem defende. 

O SR. ATTILIO VIVACQUA: – Estou de pleno 
acôrdo com V. Exa. Essa observação devia ser 
mesmo argüida, a fim de que o Govêrno pudesse 
realizar o programa da radiodifusora com mais 
profundidade e atenção. 

O SR. CUNHA MELLO: – Muito bem. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – É preciso 

sermos ouvidos pelos responsáveis, quanto à 
adoção dessa providência. Daí, sob inspiração que 
vem de tão alto, colhida na Encíclica Papal, haver 
elaborado emenda criando as condições em que o 
radiouvinte, hoje cidadão ouvinte, interfere, com a 
sua crítica, vigilância e assistência, na seleção dos 
programas, no aperfeiçoamento da radiodifusão. 

Era necessário se lhes oferecêssemos meios 
para fazerem chegar às metrópoles a voz do interior, 
a voz do trabalho, do sofrimento, da experiência. 
Hoje, dá-se justamente o contrário. É das metrópoles 
confortáveis, cosmopolitas, distanciadas dêsse 
quadro de dores, sacrifícios e labores, que partem as 
mensagens, nem sempre felizes, esclarecedoras, 
educativas, das nossas emissoras. 

Estas as condições radiofônicas do órgão 
dessa soberania popular, encarnada hoje pelo 
radiouvinte e pelo telespectador. 

Assim, na sua simplicidade, o órgão, cuja 
criação estamos preconizando, tem um dos mais 
altos papéis não só do ponto de vista cultural, como 
do ângulo de vista democrático e humano. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência outro aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – No problema  

da radiodifusão, há que conciliar a liberdade de  
dizer com a conveniência, o proveito educativo, 
social e cultural do ouvinte. São duas liberdades: a 
de dizer: – e essa deve ser exercida com alta 
finalidade – e a de ouvir. Quem ouve, precisa ti- 
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rar algum proveito de ordem educacional,  
cultural, paz social, e, sobretudo, respeito às 
instituições. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – V. Exa. definiu 
com absoluta precisão a prerrogativa e o direito do 
radiouvinte e do telespectador. 

O SR. CUNHA MELLO: – V. Exa.  
está considerando a liberdade de microfone e  
rádio, de dizer preciso considerar também a de  
quem ouve, que deseja ouvir com proveito 
educacional, cultural, social, enfim, da defesa da 
nacionalidade. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Muito agradeço 
a colaboração de Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Com muita 
satisfação. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Estou ouvindo  
com muita atenção o discurso de V. Exa.,  
sobretudo pela sua objetividade. A Comissão, cuja 
criação V. Exa. propõe, realmente tem plena 
pertinência, porque, como disse muito bem o nobre 
Senador Cunha Mello, aos ouvintes assiste o direito 
também de manifestar as suas sugestões e de 
mesmo fazer críticas àqueles que exageram, ou que 
usam dêsse direito para distrair a atenção dos 
ouvintes para um sentido não social. A emenda de V. 
Exa., repito, tem por isso perfeito cabimento e se 
justifica. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – As palavras do 
meu prezado e ilustre colega Senador Lima Teixeira 
são, realmente, um apêlo dos mais significativos. 
Ninguém melhor que Sua Excelência, também da 
hinterlândia brasileira, que sente e vive aquelas realida- 
 

des, que acompanha as pulsações do coração do 
Brasil do nosso tempo... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – ...pode 
compreender a significação dêsse órgão, 
denominado Comissão Radiofônica, que, na sua 
simplicidade, têm um alcance que vemos sentido e, 
mais do que isso, enaltecido pelos ilustres Pares. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Justiça, aliás, a 
Vossa Excelência. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – A escolha dos 
membros das Comissões Radiofônicas deverá recair 
nas pessoas com os seguintes requisitos: 

"a) Ser brasileiro; 
b) Ter reconhecida idoneidade moral atestada 

pelo Prefeito Municipal, pelos Presidentes de 
Câmaras Municipais, por autoridades eclesiásticas, 
ou por Presidente de associação de classe ou 
entidade sindical de Município ou de Estado; 

c) Estar no gôzo dos seus direitos civis e 
políticos; 

d) Estar quite com o serviço militar". 
Dada a relevância da finalidade das 

Comissões Radiofônicas, era preciso que na escolha 
de seus membros se atendesse aos requisitos 
visados nesta citação. 

Quero esclarecer que, sendo de certo modo 
grandioso o grupo que deverá escolher os membros das 
Comissões de Radiofonia, considerei que constituía uma 
dificuldade o reconhecimento da firma de todos. Por isso 
a emenda apenas exige sejam reconhecidas as firmas 
dos próprios membros das Comissões. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Qual o critério que 
V. Exa. propõe para a escolha dêsses membros? 
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O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – São escolhidos 
por quinhentos radiouvintes e telespectadores, que 
sejam eleitores. A escolha, é feita mediante listas de 
nomes; são comissões compostas de três membros; 
a autenticidade das firmas é feita pela própria 
Comissão eleita. Apenas as firmas dos três membros 
desta Comissão é que são reconhecidas e enviadas 
ao Conselho da Rádio e Telecomunicações, ou 
encaminhadas aos órgãos locais dêsse Conselho, 
pois no Substitutivo apresentado pelo Senador 
Cunha Mello, está a criação de distritos regionais ou 
estaduais. Essas condições obrigam o 
reconhecimento dessas comissões e o registro 
destas pode ser feito pelos órgãos locais. 

Julguei indispensável, Sr. Presidente, 
exigirmos certos requisitos para a composição 
dessas comissões, requisitos e condições que 
encontramos no meio brasileiro, como, por exemplo: 

"Na composição das Comissões Radiofônicas 
deverá sempre figurar um membro portador de 
certificado de curso de ensino médio ou de diploma 
de curso superior". 

A Comissão Radiofônica compõe-se de três 
membros. Um deles deverá sempre possuir uma 
dessas credenciais apontadas. Infelizmente, são hoje 
muito gerais, em todos os nossos meios radiofônicos, 
os conhecimentos dos que a êles se dedicam. 

"Os membros das Comissões Radiofônicas 
terão mandato por três anos podendo ser destituídos 
e substituídos a qualquer tempo pela maioria dos 
subscritores da respectiva lista". 

É um princípio democrático, justamente, em 
que se reconhece o direito e aquela prerrogativa do 
citado radiouvinte. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Qual foi o período 
fixado? 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – De três anos, 
podendo ser renovado destacadamente, de modo 
que não haverá embargo. 

"O Ministério da Agricultura promoverá e 
incentivará a organização, nas zonas rurais, de 
Comissões Radiofônicas". 

Sr. Presidente, êsse dispositivo procura 
colimar o objetivo a que dei principal realce,  
que é o da extensão da radiodifusão educativa  
até o interior. Como compete ao Ministro da 
Educação expedir instruções sôbre a  
radiodifusão educativa, procuramos coordenar a 
ação dêsse titular com a do Ministério da  
Agricultura. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Mesmo porque há 
nove milhões de agricultores neste País. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: –  
Realmente, representam a base da nossa 
nacionalidade e, também, a grande fôrça da  
opinião pública. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Também da 
economia. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Queremos,  
por essa forma, não só esclarecer como  
despertar e mobilizar a opinião pública do  
interior. 

"As Comissões radiofônicas gozarão, na 
correspondência dirigida ao Conselho Nacional de 
Telecomunicações, de franquia postal integral e de 
franquia telegráfica limitada ao máximo de cinqüenta 
palavras". 

Essas comissões exercerão serviço  
público dos mais úteis à coletividade e, portanto,  
com fundamento gratuito. Entendi que a  
franquia postal e mesmo a telegráfica, limitada  
ao máximo de trinta palavras, era indispensá- 
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vel ao exercício da sua importante missão. Como se 
trata de franquia entre esse órgão e a entidade 
máxima dos serviços de telecomunicação, não 
haverá, por outro lado, possibilidade de abuso, 
porque seu uso está perfeitamente limitado e 
controlado. 

Sr. Presidente, ainda dentro dêsse escopo 
primacial – que é o escopo cultural, educativo, da 
radiodifusão – elaborei a seguinte emenda: 

"Acrescente-se onde convier: 
Art. Terão preferência para a concessão de 

canais de radiodifusão as universidades e entidades 
culturais, organizadas sem objetivo de lucro para fins 
exclusivamente educativos. 

§ 1º As entidades de que trata êste artigo 
poderão constituir-se em consórcios, com 
personalidade jurídica própria. 

§ 2º A União auxiliará, mediante subvenções 
previstas na lei orçamentária ou lei especial, a 
instalação e manutenção de radiodifusoras 
universitárias bem como as operadas pelas 
entidades culturais designadas neste artigo. 

§ 3º Serão estabelecidas por decreto as 
condições para aplicação do disposto neste artigo 
dentro das normas desta lei". 

Temos, já hoje, Sr. Presidente, algumas 
instituições, com finalidades meramente culturais, 
que estão prestando os mais relevantes serviços. 
Deverá ser inaugurada, agora, a rádio da 
Universidade de Pôrto Alegre – acontecimento dos 
mais significativos e auspiciosos que assinalaremos 
durante, a discussão dêsse projeto. 

Realiza-se, assim, iniciativa apoiada pelo ex-
Presidente Getúlio Vargas a qual representa, aos 
olhos da Nação, obra das mais benéficas, nobres e 
altas. 

Ainda ontem tive ocasião de ler entrevista do 
eminente Reitor da Universidade de Pôrto Alegre 
sôbre o evento, que devemos celebrar com tôda a 
satisfação e de modo muito atento, sobretudo 
quando apreciamos aqui projeto, nêle realçando seu 
aspecto e finalidades primaciais, qual a da educação. 

Num país como o nosso a braços ainda com o 
analfabetismo, com deficiência de organizações 
escolares para atender a todos os requisitos, além 
das dificuldades de comunicações, a radiodifusão é 
dos mais poderosos instrumentos de educação 
moral, cívica e geral. Sua importância mais se 
evidencia no mundo moderno, em que se faz 
necessário prepararmo-nos para as novas idéias e 
sentimentos em que se deve plasmar a mentalidade 
humana. 

Nesta hora de tremendas transições, em que a 
ciência se coloca à disposição do homem, para 
oferecer-lhe os instrumentos mais admiráveis do 
progresso e civilização – também, os mais perigosos 
porque poderão ser aproveitados para o mal e a 
destruição – mais relevante se torna o papel da 
radiodifusão. Temos uma formação que se baseia na 
generosidade, no espírito de cordialidade e de 
fraternidade, testemunhado pela acolhida dos 
elementos estrangeiros, pela imigração. O Brasil 
apresenta-se como verdadeiro crisol de raças de 
todo o Continente, quanto às nossas radiodifusoras, 
que deverão ser uma voz permanente de concórdia e 
de paz. 

Na apreciação da matéria, quando foi  
discutida no seio da Comissão de Constituição e 
Justiça e me coube a honra de relatar o Projeto 
Marcondes Filho, um aspecto mereceu a particular 
atenção dos juristas daquele órgão – o referente  
à adoção das normas e estipulações dos trata- 
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dos que regulam o assunto de telecomunicação. 
Conforme é conhecido, há uma tese que sustenta 
que essas normas e estipulações nos tratados 
ratificados se incorporem como regras de Direito 
Interno. Outra corrente, à qual me filiei, sustenta que 
não se dá essa incorporação imediata ao nosso 
sistema de legislação. 

A êsse respeito, desejo relembrar o texto do 
parecer que emiti na ocasião, com o apoio dos mais 
autorizados juristas que tomaram parte na discussão 
da matéria. 

"As Cláusulas dos Tratados, perante nossa 
Constituição, não adquirem, em virtude de sua 
aprovação, a fôrça de regras de direito interno. 

É certo, como observa Bento de Faria, que um 
Tratado Internacional pode modificar todo o direito 
interno, sem outros obstáculos que não os 
resultantes das determinações constitucionais. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que falta apenas um minuto para o término do tempo 
de que dispõe. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Acatarei a 
advertência de V. Exa., Senhor Presidente. Lerei 
apenas algumas palavras mais do parecer, para 
completar meu pensamento: 

"A elaboração das leis sôbre as matérias 
compreendidas no art. 65 da Constituição Federal, 
só se completam com a sanção do Presidente da 
República, não sendo, pois, suscetíveis dos tratados, 
em cujas cláusulas se regulem tais matérias. 

A ratificação, nos têrmos do art.  
66 nº 1 da Constituição Federal, aprova  
um ato do Presidente da República 
 

(art. 87, VI) (ato que não terá o efeito de modificar a 
legislação interna sôbre Direito Civil, Comercial, 
Aeronáutico e do Tratado, sôbre Ensino, Sistema 
Monetário, Naturalização, Entrada, Extradição e 
Expulsão de Estrangeiros, Condições de Capacidade 
para o Exercício das Profissões Técnico-Científicas e 
Liberais etc.) 

Os Estados assumem, neste caso, obrigações 
políticas tuterestatais para a execução das 
providências legislativas necessárias ao 
cumprimento dos seus convênios e adoções. 

"Um tratado internacional – escreve Leband – 
não tem, por sua natureza, efeitos jurídicos no 
interior... Os tratados obrigam simplesmente os 
Estados e não os súditos, criam direitos e deveres 
internacionais, e não regras de direito; os cidadãos 
são obrigados, não pelas transações internacionais e 
sim ùnicamente pelas ordens de seu governo" (apud) 
Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho  
– Tratado de Direito Civil Brasileiro, Vol. II, pág.  
77. 

A questão da repercussão dos atos 
internacionais, no sistema jurídico interno, não 
poderá ficar entre nós, circunscrita a doutrina sôbre o 
assunto. Terá de ser estudada dentro da própria 
Constituição Federal, à luz de seus textos 
imperativos sôbre a feitura das leis do país". 

À Comissão de Relações Exteriores,  
no Parecer nº 53 de 1953, aceitou por maioria, 
através do parecer do preclaro Relator Senador 
Bernardes Filho, a tese da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Aliás, a Constituição, através da grande 
Comissão Constitucional, não deu guarida à 
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tese defendida pelo ilustre Deputado Prado Kelly 
sustentando o primado dos tratados sôbre as leis 
positivas do Estado. (Constituição Brasileira, de 
1946, vol. I, pág. 243 – José Duarte). É a tese que, 
em virtude de graves imperativos da sua história e da 
situação européia, a França incorporou à 
Constituição atual. (Art. 28). 

A par do aspecto jurídico da doutrina que os 
Tratados são a suprema lei do país, cumpre ter em 
conta a irrecusável inconveniência política dessa 
tese, para o Brasil, hoje envolvido numa rêde, cada 
vez mais complexa e extensa de Tratados, a 
começar pelo vasto sistema da Organização das 
Nações Unidas. 

A tese fixada no citado parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça é a que nos preserva dos 
conflitos de direito pátrio com normas estranhas 
acolhidas ora pela imposição das contingências da 
política internacional, e ora pela invigilâncla ou 
desinterêsse com que temos acompanhado a 
elaboração dos atos diplomáticos". 

Sr. Presidente, minhas considerações, embora 
não tenha podido abranger particularmente cada 
uma das emendas que apresentei, importam, 
todavia, na justificação da proposição. 

Assim, Sr. Presidente, acredito que atendí à 
disposição regimental a êsse respeito. (Muito bem! 
muito bem).  

Durante o discurso do Senhor Attílio Vivacqua, 
o Senhor Lima Teixeira deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Senhor Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – De acôrdo com o 
Regimento, seriam submetidas as emendas a 
apoiamento. 

Como não há, entretanto, visivelmente, 
número no Plenário, para continuação dos trabalhos, 
vou encerrar a sessão. 

Antes de fazê-lo, convoco os Srs. Senadores 
para uma sessão extraordinária, hoje, às 21 horas. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 16 horas e 57 

minutos. 
 



200ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 

Às 21 horas acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

Vivaldo Lima 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Álvaro Adolpho 
Lameira Bittencourt  
Sebastião Archer 
Leônidas Mello 
Onofre Gomes 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora  
Kerginaldo Cavalcanti  
Georgino Avelino  
Reginaldo Fernandes  
Ruy Carneiro 
Apolônio Salles 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha  
Freitas Cavalcanti  
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Lourival Fontes 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães  
Lima Teixeira 
Carlos Lindenberg  
Attílio Vivacqua 
Ary Vianna 
Sá Tinoco 
Paulo Fernandes 
Tarcísio de Miranda  
Alencastro Guimarães  
Caiado de Castro  
Gilberto Marinho  
Benedicto Valladares  
Lima Guimarães 
Lineu Prestes 

Lino de Mattos  
Moura Andrade  
Domingos Vellasco  
Coimbra Bueno  
Pedro Ludovico  
Mário Motta 
João Villasbôas  
Filinto Müller  
Othon Mäder  
Gaspar Velloso  
Alô Guimarães  
Nereu Ramos  
Saulo Ramos  
Prímio Beck 
Daniel Krieger 
Mem de Sá. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista  

de presença acusa o comparecimento  
de 54 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro aberta a  
essão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Suplente, servindo de Segundo 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Primeiro 
secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
PARECER 

 
Nº 1.110, DE 1957 

 
Redação Final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 187, de 1957. 
 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
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A Comissão apresenta a redação final (fl. 
anexa) da emenda do Senado ao Projeto de Lei nº 
167, de 1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha. Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.110, DE 1957 

 
Redação Final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 167, de 1957, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de 
Cruzeiros 2.000.000,00 como auxílio às 
comemorações do I Centenário da fundação da 
Cidade de Estrêla do Sul, no Estado de Minas Gerais. 

Ao projeto (Emenda nº 1 do Plenário).  
Acrescente-se, como 3º, o seguinte artigo: 
"Art. 3º É, igualmente, autorizado o Poder 

Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 
2.000,000,00 (dois milhões de cruzeiros) como 
auxílio às comemorações do Primeiro Centenário de 
criação do Município de Vassouras, Estado do Rio 
de Janeiro, a ser aplicado em obras públicas". 

 
PARECER 

Nº 1.111, DE 1957 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 186, de 1957. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
nº 186, de 1957, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados.  

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. – Gaspar Velloso. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.111, DE 1957 
 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 186, de 1957, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
Educação e Cultura, o crédito especial de Cruzeiros 
10.000.000,00 para auxiliar a Federação 
Universitária Paulista de Esportes na construção de 
um Estádio Universitário. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao projeto (Emenda de redação). 
Dê-se à emenda do projeto a seguinte 

redação: 
"Autoriza o Poder Executivo a abrir pelos 

Ministérios da Educação e da Agricultura créditos 
especiais para construção de Estádios Universitários 
que especifica, e dá outras providências" 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 1º (Subemenda da Comissão de 

Finanças à Emenda nº 1, do Plenário).  
Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
"Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir 

os créditos especiais de Cr$ 10.000,000,00 e de Cr$ 
10.000.000,00, o primeiro pelo Ministério da 
Educação e o segundo pelo Ministério da Agricultura, 
destinados a auxiliar, respectivamente, a Federação 
Universitária Paulista de Esportes e a Universidade 
Rural de Pernambuco, na construção de seus 
Estádios Universitários". 
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PARECERES 
Nº 1.112 E 1.113, DE 1957 

 
Nº 1.112 de 1957 

 
Da Comissão de Serviço Público Civil, sôbre o 

Projeto de Lei da Câmara, nº 228, de 1957, que 
altera o limite estipulado no art. 1º In fine, da Lei 
número 2.181, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Caiado de Castro. 
O Decreto-lei nº 2.987, de 27 de janeiro de 

1941, determinava, em seu artigo 1º, que às pessoas 
legalmente autorizadas a vender selos postais seria 
paga, por meio de desconto, no ato da compra das 
fórmulas, uma comissão fixa de 5%, desde que não 
ultrapassasse de Cr$ 40.000,00 mensais, não sendo 
abonada nenhuma percentagem sôbre a aquisição 
superior a êsse limite. 

Percebiam os vendedores, assim, a comissão 
máxima, por mês, de Cr$ 2.000,00, até que a Lei nº 
2.181, de 5 de fevereiro de 1954, alterou o limite 
abonado para Cr$ 100.000,00, providência que permitiu 
a percepção de comissões até Cr$ 5.000,00 mensais. 

O presente projeto, originário do Poder 
Executivo, eleva para Cr$ 200.000,00 o referido teto, 
determinando que a comissão fixa mensal passe a 
ser de 10% sôbre a aquisição até Cr$ 100.000,00 e 
de 5% sôbre a que ultrapassar esta quantia, até o 
limite de Cr$ 200.000,00. 

Dêste modo, passarão os vendedores de selos 
a participar, no máximo, de Cr$ 15.000,00 mensais, 
a título de comissão, convindo salientar, entretanto, 
que a maioria da classe apenas perceberá, em 
média, Cr$ 10.000,00, uma vez que sòmente alguns 
postos de venda possuem movimento superior a Cr$ 
100.000,00 mensais. 

A providência é justa, tendo em vista  
que os vendedores de selos, embora sem a 
condição jurídica de funcionários públicos, estão 
subordinados às tesourarias das agências do 
Departamento dos Correios e Telégrafos e  
sujeitos a uma série de obrigações, tais como 
assinatura de ponto, seis horas de trabalho diário e 
manutenção de uma caixa de selos com capital 
próprio. 

Nestas condições, opinamos favoràvelmente 
ao Projeto de Lei da Câmara, nº 228, de 1957. 

Sala das Comissões, em 29 de outubro de 
1957. – Prisco dos Santos, Presidente. – Caiado de 
Castro. Relator. – Ary Vianna. – Mem de Sá. 

 
Nº 1.113, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre Projeto de 

Lei da Câmara, nº 228, de 1957. 
 
Relator: Sr. Domingos Vellasco. 
O presente projeto, que dispõe sôbre a venda 

de selos postais, tem suas finalidades: 
a) elevar para Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 

cruzeiros) o limite estipulado no artigo 1º, in fine, da 
Lei nº 2.181, de 5 de fevereiro de 1954; 

b) aumentar para 10% (dez por cento) a 
comissão fixa a que se refere o artigo 1º do Decreto-
lei nº 2.987, de 27 de janeiro de 1941. 

Êste último diploma legal fixou em 5% (cinco 
por cento) a comissão auferida pelas pessoas 
legalmente autorizadas a vender selos postais, 
calculada a percentagem em aprêço sôbre o 
montante da compra de selos efetuada, até o 
máximo de Cruzeiros 40.000,00. 

Com o advento da mencionada  
Lei nº 2.181, o limite para  
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cálculo da percentagem foi elevado para Cr$ 
100.000,00, proporcionando, assim, elevação das 
comissões havidas de Cr$ 2.000,00 para o máximo 
de Cr$ 5.000,00. 

Perdurou tal situação até o dia em que o 
Poder Executivo, atendendo parcialmente às 
reivindicações dos interessados, propôs ao 
Congresso Nacional, pela Mensasagem nº 32 dêste 
ano e respectivo anteprojeto de lei, fôsse majorado o 
teto para Cr$ 200.000,00. Deixou o Executivo de 
tornar sua a outra solicitação dos interessados, qual 
fôsse o aumento da própria percentagem, de 5 para 
10%. 

Tal apêlo foi, entretanto, acolhido pela Câmara 
dos Deputados, que inclui no projeto a ressalva de 
que não seria abonada qualquer percentagem 
excedente do novo limite. 

A matéria, por tais fundamentos, merece ser 
aprovada, até porque, sem causar maior ônus ao 
Tesouro Nacional, assegura remuneração 
satisfatória a quantos, dedicando-se à venda de 
selos e sem a condição de funcionários públicos, 
estão sujeitos a uma série de obrigações, como 
assinatura de ponto, horas fixas de trabalho  
diário (6), ausência de estabilidade, entre outros 
encargos. 

Nosso parecer é favorável ao projeto. 
Salas das Comissões, em 12 de novembro 

de 1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – 
Domingos Vellasco, Relator. – Lameira Bittencourt. 
– Daniel Krieger. – Othon Mäder. – Vivaldo Lima. – 
Gaspar Velloso. – Novaes Filho. – Paulo 
Fernandes. 

 
PARECER 

Nº 1.114, DE 1957 
 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 4, de 1957. 

Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 
1957, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1957, – Ezechias da Rocha, Presidente, – Gaspar 
Velloso, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.114, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 4, de 1957. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou, nos têrmos do artigo 77, § 1º, da 
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1957 
 

Aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado 
entre o Govêrno da República e Antônio Carolino 
Braule Gonçalves da Silva. 

 
Art. 1º É aprovado o têrmo de 22 de dezembro 

de 1955, aditivo ao contrato celebrado a 16 de 
fevereiro de 1954, entre o Govêrno da República e 
Antônio Carolino Braule Gonçalves da Silva para 
desempenhar, no Instituto Joaquim Nabuco, do 
Ministério da Educação e Cultura, a função de 
Pesquisador Especializado em Estatística. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
PARECER 

Nº 1.115, DE 1957 
 

Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957 – Anexo 4 – Poder 
Executivo Subanexo 4.15 - Ministério da Guerra. 
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Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 – 
Poder Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da 
Guerra. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1957. – Álavro Adolpho, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Vivaldo Lima. – Lameira Bittencourt. – 
Lima Guimarães. – Novaes Filho. – Gaspar Velloso. 
– Daniel Krieger. – Paulo Fernandes. – Juracy 
Magalhães. – Fausto Cabral. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara que estima a Receita e fixa a Despesa da 
Unido para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da 
Guerra. 

 
Nº 1 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Para a construção de uma capela dedicada a 

Nossa Senhora do Brasil, no Cemitério Brasileiro de 
Pistóia, na Itália Cruzeiros 2.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras.  
4.1.02 – Início de Obras. 
Acrescente-se: 
Para a construção do Colégio Militar de 

Pernambuco Cr$ 20.000.000,00. 

Nº 3 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais. 
1) Despesas de qualquer natureza com as 

atividades da Biblioteca do Exército. 
Onde se diz:  
Cr$ 600.000,00.  
Diga-se: 
Cr$ 800.000,00. 

 
Nº 4 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04. – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com bens imóveis. 
2) Reforma, ampliação e conservação do 

Quartel do Regimento Ipiranga – (6º Regimento de 
Infantaria), em Caçapava, no Estado de São Paulo, 
inclusive construção de novos pavilhões, estande de 
tiro, estádio para educação física e casas para 
sargentos: 

Onde se diz:  
Cr$ 5.000.000,00.  
Diga-se: 
Cr$ 10.000.000,00.  

 
Nº 5 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Cr$ 1.000.000,00 para construção da sede 

para o Tiro de Guerra 288, Pederneiras, Estado de 
São Paulo. 

 
Nº 6 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras.  
4.1.02 – Início de Obras 
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13) Construção do Ginásio Militar de Aracaju, 
no Estado de Sergipe – Cr$ 5.000.000,00. 

 
Nº 7 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras 
Inclua-se: 
– Construção da sede do 4º Batalhão de 

Caçadores, na cidade de Lins, Estado de São Paulo 
– Cr$ 15.000.000,00. 

 
Nº 8 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de Contratados. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 15.476.000,00. 
 

Nº 9 
 
1.0.00 – Custeio.  
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 60.000.000,00. 

 
Nº 10 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.03 – Etapas para alimentação.  
– Eleve-se a dotação para Cr$ 57.000.000,00. 

 
Nº 11 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.03 – Etapas para alimentação. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

3.550.103.000,00. 
 

Nº 12 
 

1.0.00 – Custeio. 

1.3.00 – Material de Consumo.  
1.3.07 – Forragem e outros alimentos para 

animais. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

400.160.000,00. 
 

Nº 13 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo.  
1.3.10 – Matérias-primas etc. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

299.536.395,00. 
 

Nº 14 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo. 
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos etc. 
– EIeve-se a dotação para Cr$ 52.790.000,00. 

 
Nº 15 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo. 
1.3.11 – Vestuário, uniformes, equipamentos 

acessórios, roupas de cama, mesa e banho. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

666.122,595,00. 
 

Nº 16 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente.  
1.4.05 – Materiais e acessórios para 

instalações elétricas.  
– Eleve-se a dotação para Cr$ 25.955.000,00.  

 
Nº 17 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.8.15 – Representação e propaganda no 

exterior. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 17.000.000,00. 
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Nº 18 
 

4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.01 – Estudos e Projetos. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 25.200.000,00. 

 
Nº 19 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

277.990.000,00. 
 

Nº 20 
 

4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Inclua-se: 
– Para prosseguimento das obras do 

Ministério da Guerra, em Manaus – Cr$ 
15.000.000,00. 

 
Nº 21 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com bens imóveis: 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

167.250.000,00. 
 

Nº 22 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos, 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com equipamentos. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 15.000.000,00. 
 

Nº 23 
 
4.0.00 – Investimentos. 

4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de 
Imóveis.  

4.3.02 – Prosseguimento, etc. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 40.000.000,00. 

 
Nº 24 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa 

Nacional. 
Inclua-se: 
Prosseguimento das obras da construção dos 

quartéis do Rio Javari, fronteira do Peru, inclusive 
estudos, projetos, levantamentos, equipamentos 
dessas unidades com barcos de transporte e 
navegação, tratores e máquinas outras destinadas 
aos trabalhos de desmatação e preparo do terreno, a 
cargo da Comissão Especial de Obras, nº 9, da 
Diretoria de Obras e Fortificações – Cr$ 
10.000.000,00. 

 
Nº 25 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
– Para a construção do Colégio Militar de Mato 

Grosso, em Cuiabá – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 25-A 
 

4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras.  
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
– Para a construção do Colegio Militar de 

Alagoas, em Maceió – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 26 
 
4.0.00 – Investimentos. 
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4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
– Para a construção do Colégio Militar de 

Alagoas, em Maceió – Cr$ 10.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima 

Guimarães, orador inscrito. 
O SR. LIMA GUIMARAES (*): – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, há cêrca de um ano o 
Senado votou a Resolução nº 21 de 1956, criando 
um serviço de assistência aos Senhores Senadores. 
Aprovada, era de esperar que a Comissão Diretora 
lhe desse imediato cumprimento; entretanto, o que 
vemos é a falta de assistência aos Senhores 
Senadores. Não temos organização nesse sentido. 
Falta-nos datilógrafos para nossa correspondência; 
aquêles que nos atendem o fazem por favor. 

Há ainda a considerar, Sr. Presidente, que se 
o Senador tiver algum interêsse pesoal a cuidar, na 
cidade, terá de deixar o Senado. Seria, no entanto, 
natural que funcionários houvesse, destacados para 
pequenos serviços, como retirar importâncias de 
bancos, efetuar pagamentos, comprar cigarros e 
outros dessa natureza. 

A Câmara dos Deputados, com número muito 
maior de representantes, presta assistência 
permanente aos seus componentes. No Senado, 
entretanto, estamos completamente abandonados. A 
Comissão Diretora não quer dar cumprimento à 
Resolução nº 21. 

Há pouco mais de seis meses  
os Srs. Senadores entregaram à Mesa  
reclamação por escrito. Quarenta e cinco 
parlamentares subscreveram um pedido no sentido  
 
–––––––––––––––––– 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
 

de organizar-se a Comissão de Assistência aos Srs. 
Senadores. Nem assim mereceram a atenção da 
Comissão Diretora. 

Conhecemos todos os Srs. Membros da  
Mesa como atentos, dedicados, joviais, prestimosos, 
bons amigos, cumpridores rigorosos dos seus 
deveres, razão por que não se compreende não 
dispensem a necessária atenção à Resolução 
aprovada. 

Sr. Presidente, venho fazer veemente  
apêlo em favor dos Senhores Senadores. São  
os menos atendidos do mundo. Em qualquer  
outro país prestam-lhes tôda a assistência. Na 
América do Norte, cada Senador tem uma secretária. 
Nada seria demais – mormente porque já é lei  
nesta Casa – estivesse em funcionamento êste 
Serviço. 

Afirmaram, há tempos, que o prédio ia entrar 
em obras, e que só depois de ultimadas poderia ser 
cumprida a Resolução. A reforma, no entanto, já foi 
feita. A taquigrafia já se transferiu para outra sala. 
Temos, assim, uma sala enorme onde funcionava 
êsse serviço e onde pode, perfeitamente,  
funcionar o Serviço de Assistência aos Senhores 
Senadores. 

Sr. Presidente, já foi nomeada comissão, 
composta de cinco Senadores, para solicitar do 
Diretor desta Casa – coisa, aliás, incompreensível, 
que Senadores tenham de pedir ao Diretor Geral do 
Senado tal providência – a organização dêsse 
Serviço, S. S.ª, entretanto, ficou absolutamente 
surdo à reivindicação. 

Venho, portanto, Sr. Presidente, em  
nome dos Senhores Senadores, reclamar a 
efetivação da Resolução nº 21. Espero que os 
ilustres membros da Mesa cumpram-na. Embora, 
na verdade, não tenha sido tomada essa resolução 
pela Mesa atual, mas pela anterior, que  
notando a falha pleiteou a providência, provàvel-  
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mente a atual Comissão Diretora não a julga 
necessária. 

Êsse o apêlo veemente que, estou certo, será 
atendido. (Muito bem, muito bem).  

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Não há mais orador inscrito. 
O SR. MEM DE SA (*): – Sr. Presidente, 

Senhores Senadores, desejo, apenas, aproveitar a 
oportunidade para tornar público telegrama que 
recebi faz dois dias, procedente de Laguna. 

Procederei à sua leitura, para que conste dos 
Anais e produza resultados, embora não o acredite. 
É do seguinte teor: 

"Na qualidade de ex-aluno de V. Exa, na 
Faculdade de Ciências Econômicas de Pôrto Alegre, 
tomo a liberdade informar-lhe que, enquanto o 
Senado discute a criação da taxa de 15% para 
reapareIhamento da Marinha Mercante e tendo em 
vista o encarecimento do custo de vida, a Comissão 
de Marinha Mercante, em data de primeiro do 
corrente, no silêncio dos gabinetes, aumentou as 
taxas do conhecimento marítimo, que representam 
mais 15% no frete. 

Assim, se aprovado o projeto em pauta, em 
menos de um mês os fretes marítimos de cabotagem 
ficarão aumentados em mais trinta por cento. 

Solicito a V. Exa, verberar, da tribuna do 
Senado, a arbitrariedade da Comissão de Marinha 
Mercante, exigindo, com a vossa autoridade moral, a 
revogacão do criminoso ato de primeiro do corrente. 

Cordiais saudações. – Idalino Nedeff". 
 
–––––––––––––––––– 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Sr. Presidente, não estou habilitado a 
referendar e subscrever a denúncia trazida ao meu 
conhecimento por êsse meu ex-aluno; isto é, não sei 
se realmente a Comissão de Marinha Mercante 
determinou o aumento de 15% sôbre os 
conhecimentos. Se é verdade, entretanto, trata-se de 
medida calamitosa, para a economia nacional e, 
especialmente, para os consumidores brasileiros do 
Norte e do Nordeste, porque a taxa criada, 
recentemente pelo Senado, para o Fundo da 
Marinha Mercante, já encarece os fretes em 15%. 

Se a Comissão, por um ato seu, determinou 
direta ou indiretamente outro aumento, vamos ter 
sobrecarga desmedida sôbre todos os artigos que 
constituem o comércio de cabotagem. 

É sabido que o comércio de cabotagem é, 
principalmente, constituído de gêneros alimentícios e 
matérias-primas, com reflexo portanto, direto e fatal 
sôbre o encarecimento da vida. 

Assim, enquanto o Sr. Presidente da 
República declara que o preço do custo da vida está 
descendo, embora seja frontalmente desmentido 
pela cruel realidade dos preços, vemos atos oriundos 
do setor governamental; concorrendo, cada vez 
mais, para a asfixia desta pobre Nação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muita satisfação. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Comissão 

de Marinha Mercante foi criada em caráter de 
emergência, no período do Govêrno do Presidente 
Getúlio Vargas, que, com poderes discricionários, 
no momento, lhe deu atribuições como essa a que 
V. Exa. está se referindo: de estabelecer, 
aumentar e diminuir as tabelas de fretes; en-  
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tretanto, já no regime constitucional, não teria 
cabimento a existência de tal órgão, instituído em 
caráter transitório. 

A verdade é que, ainda há pouco, votamos 
projeto de lei criando o Fundo de Marinha Mercante, 
fato que não sòmente reafirma a existência dêsse 
órgão, como lhe acrescenta uma série de atribuições 
e ainda mais lhe fortalece o arbítrio. Estávamos já no 
momento de rever a legislação do Estado Novo, que 
criou órgãos como o da Comissão da Marinha 
Mercante, o Conselho Nacional de Águas e Energia 
Elétrica, a fim de os extirparmos da organização 
administrativa do País. 

O SR. MEM DE SÁ: – Como V. Exa. bem diz, 
êsses órgãos, excrescente, paradoxal e 
incongruentemente, estão sendo não só 
restabelecidos, como fortalecidos e dilatados em 
seus arbítrios. É verdadeiramente deplorável. O que 
é sobretudo de contristar e de revoltar é que  
êsses órgãos concorram de forma arbitrária para a 
asfixia do povo brasileiro, através do aumento 
constante, incessante, dos preços de tôdas as 
utilidades. 

Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente, 
agradecendo a atenção do Plenário. (Muito  
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão anterior 
terminou o prazo para apresentação de emendas, 
perante a Mesa, aos Subanexos orçamentários 
referentes: 

– à Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Fronteira Sudoeste do  
País; 

– ao Ministério da Viação e Obras Públicas. 
Não houve apresentação de emendas. 
Se os Srs. Senadores ainda as desejarem 

formular, deverão encaminhá-las diretamente à 
Comissão de Finanças. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
número 142, de 1957, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1958 – Anexo nº 2 – Poder Legislativo – Subanexo 
nº 2.01 – (Câmara dos Deputados) e 2.02 (Senado 
Federal) – Redação oferecida pela Comissão de 
Finanças em seu Parecer nº 1.106, de 1957. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Parecer aprovado, que vai à 

Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.106, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, número 142, de 1957, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1958 (Anexo 2 – Poder Legislativo). 

 
Relator: Sr. Domingos Vellasco. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlha 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1958 – Anexo 2 – Poder 
Legislativo. 
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Sala das Comissões, em 11 de novembro  
de 1957. – Álvaro Adolpho, Presidente.  
– Domingos Vellasco, Relator. – Fausto  
Cabral – Ary Vianna – Gaspar Velloso – Juracy 
Magalhães – Daniel Krieger – Othon Mäder – 
Novaes Filho – Lino de Mattos – Lameira  
Bittencourt. 

Emendas do Senado ao Projeto de  
Lei da Câmara que estima a Receita e  
fixa a Despesa da União para o exercício  
financeiro de 1958 – Anexo 2 – Poder  
Legislativo – Subanexos 2.01 – Câmara  
dos Deputados e 2.02 – Senado  
Federal. 

 
Nº 1 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.03 – Assinaturas de órgãos  

oficiais e de recortes de publicações  
periódicas. 

Onde se diz: – Cr$ 300.000,00 
Diga-se: – Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 2 
 

2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.18 – Gratificação pela representação do 

Gabinete. 
Substitua-se a discriminação como se  

segue: 
 

 Cr$ 
1) Gabinete do Presidente............... 360.000,00 
2) Gabinete do 1º Secretário............ 240.000,00 
3) Demais Gabinetes........................ 1.320.000,00 
4) Secretaria.....................................     237.600,00 
 Total.......................................... 2.157.600,00 

 
Nº 3 

 
2.01 – Câmara dos Deputados. 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.0.00 – Custeio. 
Acrescente-se: 
1.1.05 – Salários de contratados – Cr$ 

564.000,00. 
 

Nº 4 
 
2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: – 
 

 Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar................................ 4.000.000,00 

 
Diga-se: – 
 

 Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar, inclusive para a 
realização da 47ª Conferência 
Interparlamentar no Rio de Janeiro.. 5.000.000,00 

 
Nº 5 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: – 
 

 Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar................................ 4.000.000,00 

 
Diga-se: – 
 

 Cr$ 
1) Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar, inclusive para a 
realização da 47ª Conferência 
Interparlamentar no Rio de Janeiro.. 5.000.000,00 
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Nº 6 
 

2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
1) Para despesas de qualquer 
natureza com os encargos da Lei 
número 3.273, de 1 de outubro de 
1957................................................... 5.000.000,00 

 
Nº 7 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
1) Para despesas de qualquer 
natureza com os encargos da Lei 
número 3.273, de 1 de outubro de 
1957................................................. 5.000.000,00 

 
Nº 8 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.02 – Subsídios e representações. 
– Parte variável 
Onde se lê: 
Cr$ 16.896.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 17.841.000,00. 
 

Nº 9 
 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 

Onde se lê: 
Cr$ 100.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 2.400.000,00. 
 

Nº 10 
 

2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e Lubrificantes. 
Onde se lê: 
Cr$ 350.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 700.000,00. 
 

Nº 11 
 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça-motriz e gás. 
Onde se lê: 
Cr$ 300.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 12 
 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefones, telegramas, telefonemas, 

radiogramas, porte-postal e assinaturas de caixas 
postais. 

Onde se lê: 
Cr$ 300.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 600.000,00. 
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Nº 13 
 

2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.13 – Seguros em geral. 
Onde se lê: 
Cr$ 180.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 250.000,00. 
 

Nº 14 
 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Onde se lê: 
Cr$ 61.782.000,00. 
Leia-se: 
Cr$ 58.914.000,00. 
 

Nº 15 
 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.24 – Diversos. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
3) Para reequipamento e instalação de 
novos serviços na Diretoria do Arquivo 500.000,00 

 
Nº 16 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 17, DO PLENÁRIO 

 
2.02 – Senado Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: – 
3) Diversos – Cr$ 500.000,00. 

Diga-se: – 
3) Diversos – Cr$ 1.000.000,00. 
E inclua-se: – 
4) Para a VIII Conferência Interparlamentar 

Pró-Govêrno Mundial – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 17 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 17, DO PLENÁRIO 
 
2.01 – Câmara dos Deputados. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.01 – Encargos Diversos. 
1.6.14 – Exposições, Congressos e 

Conferências. 
Onde se diz: – 
3) Diversos – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: – 
3) – Diversos – Cr$ 1.000,000,00. 
E inclua-se: 
4) Para a VIII Conferência Interparlamentar 

Pró-Govêrno Mundial – Cr$ 500.000,00. 
Senado Federal, ... de novembro de  

1957. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo  

para acompanhar, na Câmara dos Deputados,  
o estudo das emendas do Senado, o  
nobre Senador Domingos Vellasco, relator  
da matéria na Comissão de  
Finanças. 

 
Discussão única do Projeto de Lei  

da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1958 –  
Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo  
4.01 – Presidência da República, tendo  
Parecer número 1.104, de 1957, da Comissão  
de Finanças, favorável ao projeto 
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e às Emendas nº 1 a 5, propondo subemenda à de 
nº 4 e oferecendo as Emendas de nº 6-C e  
7-C. 

O SR. PRESIDENTE: – Em  
discussão o projeto, com as emendas.  
(Pausa). 

Não havendo quem deseje usar da palavra, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação, em conjunto, o grupo de 
emendas com Pareceres Favoráveis, de nº 1, 2, 5, 6-
C e 7-C; e separadamente a de nº 4, ressalvada a 
respectiva subemenda. 

Os Senhores Senadores que  
as aprovam, queiram conservar-se sentados.  
(Pausa). 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

EMENDA Nº 1 
 
4.01 – Presidência da República (Despesas 

Próprias). 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
Inclua-se: 
Subconsignações 1.4.13 – Objetos históricos e 

obras de arte; espécimes e outras peças  
destinadas a coleções de qualquer natureza – Cr$ 
300.000,00. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Presidência da República. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
Despesas de qualquer natureza  

com a manutenção do Grupo de  
Trabalho para o Desenvolvimento 
 

do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14 de dezembro 
de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e 
investigações econômicas e sociais – Cr$ 
8.300.000,00. 

Leia-se: 
Despesas de qualquer natureza com a 

manutenção do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 
14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de 
estudos, projetos e investigações econômicas e 
sociais – Cr$ 18.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 3 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis; 

foros. 
Inclua-se: 
Para pagamento do aluguel do terreno 

ocupado pela Guarda do Palácio Laranjeiras – 
Cruzeiros 240.000,00. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Conselho Coordenador do Abastecimento. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas etc. 
Acrescente-se: 
Cooperação do Conselho Coordenador do 

Abastecimento com o Govêrno do Estado do Ceará, 
para construção da Fábrica-Escola de Laticínios de 
Fortaleza – Cr$ 6.000.000,00. 

 
EMENDA Nº 6-C 

 
4.01.02 – Presidência da República (Encargos 

Gerais). 
1.0.00 – Custeio. 
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1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas e trabalhos específicos. 
2) Despesa de qualquer natureza com a 

manutenção e funcionamento do Conselho 
Coordenador do Abastecimento (Decreto nº 36.521, 
de 2 de dezembro de 1954) etc etc. 

Onde se diz: Cr$ 30.000.000,00; 
Diga-se: Cr$ 35.000.000,00. 
 

EMENDA Nº 7-C 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.01 – Auxílios. 
2 – Entidades autárquicas. 
2 – Escola Nacional de Ciências Estatísticas – 

aumente-se a dotação de Cr$ 16.000.000,00 para 
Cr$ 18.000.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 4, sem prejuízo da subemenda, que é 
modificativa. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
Em votação a Subemenda nº 4. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados.(Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
 

EMENDA Nº 4 
 
4.01.02 – Encargos Gerais. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2 – Entidades autárquicas. 
1) Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 
Onde se diz: 3) Conselho Nacional de 

Geografia – Cruzeiros 134.968.340,00. 
Diga-se: 3) Conselho Nacional de Geografia 

Cr$ 184.000.000,00. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 4 
 
Onde se diz: 184.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 150.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 

assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 152, DE 1957 

 
(Projeto nº 2.620-B, de 1957, na Câmara dos 

Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1958 –  
Anexo 4 – Poder Executivo – 4.01.01 – Presidência 
da República. 

(Publicado em Suplemento) 
Votação, em discussão única, do 

Requerimento nº 603, de 1957, do Sr. Lourival 
Fontes e outros Senadores, solicitando urgência, 
nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara,  
nº 178, de 1957, que concede auxílio de  
Cr$ 1.000.000,00, à Casa do Pequeno  
Jornaleiro. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária que se seguir à  
presente. 

Segunda discussão do Projeto  
de Lei do Senado, nº 16, 
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de 1957, que dispõe sôbre a inscrição de estivadores 
nas Capitanias dos Portos e dá outras providências 
(aprovado em primeira discussão na sessão de 17 
de outubro de 1957), tendo Pareceres favoráveis, 
sob nº 906 e 907 de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça; e de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 16, DE 1957 

 
Dispõe sôbre a inscrição de estivadores nas 

Capitanias dos Portos e dá outras providências. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Observados os requisitos estabelecidos 

pelo § 4º do art. 324, do Decreto nº 5.798, de 11 de 
junho de 1940, na inscrição de estivadores nas 
Capitanias dos Portos será dada preferência aos 
pretendentes indicados pelo respectivo  
Sindicato. 

Art. 2º Ao formular a indicação prevista no 
artigo anterior, o Sindicato dos Estivadores deverá 
justificar a preferência pleiteada em razão da 
idoneidade moral e dos encargos de família de cada 
um dos indicados. 

Art. 3º As Capitanias dos Portos poderão 
recusar as indicações, desde que as mesmas hajam 
sido feitas pelo Sindicato, com a 
 

preterição de candidato em condições de merecer a 
preferência. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante do avulso da Ordem do Dia. 

Não há oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Continuação da 2ª discussão do Projeto de 

Lei do Senado, nº 36, de 1953, que dispõe sôbre o 
Código Brasileiro de Radiodifusão, em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
558, de 1957, do Sr. Cunha Mello e outros Srs. 
Senadores (projeto aprovado em 1ª discussão, sem 
emendas, na sessão de 5 do mês em curso). 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara, nº 193, de 1957, que retifica a Lei 
nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1957 (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 600, de 1957, do Sr. 
Filinto Müller e outros Srs. Senadores, aprovado na 
2ª sessão extraordinária de 11 do mês em curso), 
tendo Pareceres (nº 1.039 e 1.098, de 1957) da 
Comissão de Finanças, favoráveis ao projeto e às 
emendas de Plenário (5 e 6) e oferecendo as de nº 
1-C a 4-C. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 237, de 1957, que retifica a Lei nº 2.996, 
de 10 de dezembro de 1956, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício fi- 
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nanceiro de 1957 (em regime de urgência nos 
têrmos do artigo 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 601, de 1957, do Sr. 
Filinto Müller e outros Srs. Senadores, aprovado na 
2ª sessão extraordinária de 11 do mês em curso), 
dependente de parecer da Comissão de Finanças. 

4 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Lei do Senado, número 15, de 1956, 
emendado pela Câmara dos Deputados, que 
estabelece em novos moldes a aposentadoria 
ordinária, dispõe sôbre a aposentadoria por invalidez 
dos trabalhadores vinculados ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários e dá outras 
providências (redação oferecida pela Comissão de 
Redação, em seu Parecer nº 1.101, de 1957). 

5 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 150, de 1957, que cria o Quadro da Secretaria da 
Procuradoria Geral da Justiça Militar, e dá outras 
providências (redação oferecida pela Comissão  
de Redação em seu Parecer nº 1.031, de  
1957). 

6 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara, nº 217, de 1957,  
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
 

Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
800.000,00 como auxílio ao IX Congresso Brasileiro 
de Gastrenterologia (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.082, de 
1957). 

7 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto da Lei da Câmara, 
nº 186, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, para auxiliar a 
Federação Universitária Paulista de Esportes, na 
construção de um Estádio Universitário (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 1.111, de 1957). 

8 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 151, de 1957, que estende aos 
ferroviários e marítimos das Emprêsas Incorporadas 
ao Patrimônio da União os benefícios da licença-
prêmio, tendo Pareceres Favoráveis, sob nº 918 a 
920, de 1957, das Comissões: de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas; de Serviço Público 
Civil e de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 

minutos. 
 



201ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Assis Chateaubriand. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Ary Vianna. 
Attilio Vivacqua. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Tarcísio de Miranda. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 

Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Primio Beck. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá – (56). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento de 56  
Senadores. 

Havendo número regimental no recinto, 
declaro aberta a sessão. Vai ser lida a  
Ata. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo  
de 2º Secretário, procede à leitura da  
Ata da sessão anterior, que, posta  
em discussão, é sem debate  
aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGENS 

 
– Do Sr. Presidente da República,  

nº 347 e 353, restituindo autógrafos  
dos seguintes projetos de lei, já  
sancionados: 

– nº 211, de 1957, que  
prorroga até o encerramento do exercício  
de 1959 – 2 exercícios – o prazo de 
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vigência do crédito especial de Cr$ 50.000.000,00 de 
que trata a Lei nº 2.634, de 26 de outubro de 1955. 

– nº 184, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Stela de Oliveira 
Cruls, filha solteira do Dr. Luiz Cruls. 

– nº 76, de 1957, que autoriza a emissão de 
selos postais comemorativos do I centenário do 
nascimento do escritor e jornalista José Veríssimo 
Dias de Mattos. 

– nº 161, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 5.676,70 mensais a Luiza Holanda 
de Oliveira, viúva de Francisco Cypriano de Oliveira, 
herói da revolução acreana. 

– nº 154, de 1957, que promove a emissão de 
selos comemorativos. 

– nº 83, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a efetuar empréstimos para construção de 
pequenos açudes na área do Polígono das Sêcas, e 
revoga as Leis números 614, de 2 de fevereiro de 
1949 e 1.255, de 4 de dezembro de 1950. 

– nº 212, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00, para 
auxiliar o Museu de Arte Moderna de São Paulo, na 
realização do programa da IV Bienal de São Paulo. 

 
OFÍCIO 

 
Da Câmara dos Deputados sob nº 1.846, 

encaminhando autógrafo do seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 246, DE 1957 

 
(Nº 2.160-C, de 1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Dispõe sôbre o Quadro dos Servidores 

Auxiliares do Tribunal de Contas da União e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º – Os cargos que compõem  
o Quadro do Tribunal de Contas da União,  
criado pela Lei nº 886, de 24 de outubro  
de 1949, e alterado pela Lei nº 2.251,  
de 30 de junho de 1954, bem como as funções da 
respectiva Tabela Única de Mensalistas, vigente 
à data desta lei, passam a constituir o Quadro 
dos Serviços Auxiliares do Tribunal de  
Contas da União, na forma das Tabelas  
anexas. 

Art. 2º – A organização dos Serviços Auxiliares 
e atribuições e responsabilidades dos respectivos 
cargos e funções serão estabelecidas no Regimento 
Interno do Tribunal. 

Art. 3º – São criados no Quadro dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Contas da União, e na 
forma da discriminação constante da Tabela nº 2, 
anexa, os seguintes cargos isolados de provimento 
efetivo: 58 (cinqüenta e oito) de Auxiliar-
Administrativo, 8 (oito) de Técnico de Orçamento, 3 
(três) de Encadernador, 10 (dez) de Motorista  
e sessenta e três (63) de Auxiliar de  
Conservação. 

Art. 4º – Ficam extintas, quando vagarem, as 
seguintes funções de extranumerários  
mensalistas do Tribunal de Contas da União: 4 
(quatro) de Auxiliar-Administrativo; 4 (quatro) de 
Assistente Administrativo, 50 (cinqüenta) de 
Escrevente-Datilógrafo, 8 (oito) de Técnico de 
Orçamento, 3 (três) de Mestre, 10 (dez) de  
Motorista e 40 (quarenta) de Auxiliar de  
Conservação. 

Art. 5º – O primeiro provimento dos cargos, a 
que se refere o art. 3º desta lei, deverá atender às 
seguintes normas. 

I – os cargos de Auxiliar-Administrativo  
serão providos pelos atuais ocupantes das séries 
funcionais de auxiliar-administrativo, assistente-
administrativo e escrevente-datilógrafo; 

II – os cargos de Técnico de Orçamento, de 
Encadernador, de Motorista e de Auxiliar de Conser- 
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vagão pelos atuais ocupantes das funções de 
Técnico do Orçamento, Mestre, Motorista e Auxiliar 
de Conservação, respectivamente. 

§ 1º – No provimento de que se ocupa êste 
artigo, obedecer-se-á o sistema vertical decrescente, 
considerando-se como primeiro elemento de 
classificação a referência ocupada à data da vigência 
desta lei. 

§ 2º – Em caso de empate, prevalecerá a 
maior antiguidade na referência, apurada até o último 
dia do trimestre anterior à vigência desta lei. 

Art. 6º – Concluída a movimentação resultante 
da reestruturação de que trata o artigo anterior, o 
provimento dos cargos isolados de padrões 
intermediários da mesma denominação, criados  
por esta lei, será feito mediante nomeação  
dos ocupantes dos padrões imediatamente 
inferiores. 

Parágrafo único. – Na hipótese dêste artigo, a 
escolha para o preenchimento de cada vaga deverá 
recair em um dos três primeiros ocupantes da lista 
de antiguidade no cargo. 

Art. 7º – Os cargos isolados de Auxiliar-
Administrativo e de Técnico de Orçamento serão 
extintos, à medida que vagarem, a começar do 
padrão mais baixo. 

Art. 8º – São ainda criados no Quadro  
dêsses Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas da 
União, a carreira de Contador, com a estrutura 
constante da Tabela nº 3 anexa, e os cargos 
isolados de provimento efetivo de Chefe de Portaria, 
padrão O, Ajudante de Portaria, padrão N, e 
Almoxarife, padrão M, bem como de 3 (três) de 
Assessor Administrativo, padrão M, suprimindo-se as 
funções gratificadas de Chefe de Portaria e Ajudante 
de Chefe de Portaria e Encarregado de 
Almoxarifado. 

Art. 9º – São também criadas na Tabela  
de Funções Gratificadas do Tribunal de Contas  
da União, 1 (uma) função de Secretário do 
 

Diretor, símbolo FG-4, e 2 (duas) de Chefe de 
Seção, símbolo FG-2 e 2 (duas) de Assistente, 
símbolo FG-3, sendo 1 (uma) na Delegação do 
Estado de Minas Gerais e 1 (uma) na do Estado do 
Rio Grande do Sul, ficando suprimidas 3 (três) 
funções de Assistente FG-5, nas Delegações do 
Tribunal junto aos Ministérios da Guerra, Marinha e 
Aeronáutica. 

Art. 10. – As carreiras de Oficial Instrutivo, 
Escriturário-datilógrafo, Bibliotecário, Arquivologista e 
Auxiliar de Portaria do Quadro do Tribunal de Contas 
da União passam a ter a estrutura constante da 
Tabela nº 3, anexa à presente lei, providos os 
respectivos cargos mediante promoções sucessivas 
dos atuais ocupantes dos cargos das mesmas 
carreiras, obedecida rigorosamente, a ordem de 
antiguidade de classe. 

§ 1º – As vagas que ocorrerem nas classes 
iniciais da carreira de Oficial Instrutivo serão 
preenchidas metade por concurso e metade 
alternadamente, pelos ocupantes da classe final das 
carreiras de Escriturário e Datilógrafo, na base de 2 
(dois) Escriturários por 1 (um) Datilógrafo, iniciando-
se o acesso pelos ocupantes da classe final da 
carreira de Escriturário, observado o critério de 
merecimento absoluto. 

§ 2º – As vagas da classe inicial das demais 
carreiras serão providas, na sua totalidade, mediante 
concurso público. 

§ 3º – Os casos de empate serão resolvidos 
na forma da lei. 

Art. 11. – Consideram-se carreiras auxiliares, 
em relação à de Oficial Instrutivo, a de Escriturário e 
de Datilógrafo. 

Art. 12. – Na nomeação, promoção, licença, 
exoneração, demissão, readmissão, readaptação e 
aposentadoria dos funcionários dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Contas da União  
serão aplicadas, observadas as restrições  
desta lei, as normas do Estatuto dos Funcio- 
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nários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711, de 28 
de outubro de 1952), no que couberem. 

Art. 13. – O provimento dos cargos isolados  
e das funções gratificadas será da livre escolha  
do Presidente do Tribunal, observados os princípios 
do seu Regimento Interno e os preceitos desta  
lei. 

Art. 14. – É vedada a admissão de pessoal 
extranumerário no Tribunal de Contas. 

Art. 15. – Enquanto não se  
concluir na discriminação orçamentária  
a situação instituída nesta lei, 
 

as despesas serão atendidas pelas dotações 
atualmente existentes. 

Art. 16. – É autorizado o Poder Executivo a 
abrir no Tribunal de Contas da União o crédito 
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros), para ocorrer às despesas com a 
aplicação desta lei. 

Art. 17. – Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Comissão de Redação, em 11 de novembro 
de 1957. – Medeiros Netto, Presidente. – Lopo 
Coelho. – Artur Audrá. – Abguar Bastos. 

 
TABELA DE QUE TRATA ESTA LEI 

 
Nº 1 

 
 

CARGOS Símbolos 

 
Número 

de 
Cargos 

 
    
1) Cargos Isolados de Provimento em Comissão:   
    
 Secretário da Presidência........................................................................... CC-2 1 
 Diretor......................................................................................................... CC-2 6 
    
   

Nº 2 
 

 

CARGOS 
Padrões 

ou 
Classes 

 
Número  

de  
Cargos 

 
  

Cargos Isolados de Provimento Efetivo: 
  

1) Chefe de Portaria........................................................................................ O 1 
2) Ajudante de Chefe da Portaria................................................................... N 1 
3) Almoraxife................................................................................................... M 1 
4) Auxiliar de Conservação............................................................................. H 4 
 Auxiliar de Conservação............................................................................. G 5 
 Auxiliar de Conservação............................................................................. F 6 
 Auxiliar de Conservação............................................................................. E 9 
 Auxiliar de Conservação............................................................................. D 12 
 Auxiliar de Conservação............................................................................. C 12 

 
(Continua) 
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Nº 2 
 

(Continuação) 
 

 CARGOS 

 
Padrões 

ou 
Classes 

 

Número 
de 

Cargos 

  
Auxiliar de Conservação............................................................................. B 15 

5) Técnico de Orçamento............................................................................... O 4 
 Técnico de Orçamento............................................................................... N 4 
6) Auxiliar Administrativo................................................................................ L 5 
 Auxiliar Administrativo................................................................................ K 13 
 Auxiliar Administrativo................................................................................ J 12 
 Auxiliar Administrativo................................................................................ I 14 
 Auxiliar Administrativo................................................................................ H 14 
7) Encadernador............................................................................................. L 1 
 Encadernador............................................................................................. K 1 
 Encadernador............................................................................................. J 1 
8) Motorista..................................................................................................... K 2 
 Motorista..................................................................................................... J 3 
 Motorista..................................................................................................... I 5 
9) Assessor Administrativo............................................................................. 

 
M 3 

 
Nº 3 

 
 

CARGOS 

 
Padrões 

ou 
Classes 

 

Número 
de 

Cargos 

  
Cargos de Carreira: 

  

1) Oficial Instrutivo.......................................................................................... O 45 
 Oficial Instrutivo.......................................................................................... N 45 
 Oficial Instrutivo.......................................................................................... M 50 
 Oficial Instrutivo.......................................................................................... L 50 
 Oficial Instrutivo.......................................................................................... K 70 
    
2) Escriturário.................................................................................................. J 10 
 Escriturário.................................................................................................. I 10 
 Escriturário.................................................................................................. H 20 
    
3) Datilógrafo.................................................................................................. J 10 
 Datilógrafo.................................................................................................. I 13 
 Datilógrafo.................................................................................................. 

 
H 17 

(Continua) 
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– Nº 3 – 
(Continuação) 

 
 

CARGOS 

 
Padrões 

ou 
Classes 

 

Número 
de 

Cargos 

 
4) 

 
Contador...................................................................................................... 

 
O 

 
2 

 Contador...................................................................................................... N 3 
 Contador...................................................................................................... M 3 
 Contador...................................................................................................... L 4 
    
5) Bibliotecário................................................................................................. N 1 
 Bibliotecário................................................................................................. M 1 
 Bibliotecário................................................................................................. L 1 
    
6) Arquivologista.............................................................................................. N 1 
 Arquivologista.............................................................................................. M 1 
 Arquivologista.............................................................................................. L 1 
    
7) Auxiliar da Portaria...................................................................................... M 3 
 Auxiliar da Portaria...................................................................................... L 4 
 Auxiliar da Portaria...................................................................................... K 7 
 Auxiliar da Portaria...................................................................................... J 9 
 Auxiliar da Portaria...................................................................................... 

 
I 11 

 
TELEGRAMA 

 
Sr. Presidente Senado Federal. 
Palácio Monroe Rio DF. 
Congregação Faculdade Filosofia Ciências 

Letras da Universidade de Campinas deliberou 
manifestar respeitosamente sua desaprovação 
substitutivo apresentado quer pela Comissão 
Ministério Educação quer pelo Senador Mourão 
Vieira destinado alterar Projeto 338-56 tramitando 
essa Casa. Atenciosas saudações. Mons. Emílio 
Salim Reitor Universidade Campinas pt. 

À Comissão de Educação e Cultura. 
Do Presidente da Associação dos Professôres 

em Educação Física de São Paulo, como segue: 
São Paulo, 14 de outubro de 1957. 

Senhor Presidente: 
Decididamente a Educação Física tem 

permanecido em evidência nestes últimos tempos. 
Foi a primeira a sofrer o impacto frente à 

"asiática", com a suspensão das atividades físicas, 
orientadas em estabelecimentos de ensino. 

No anteprojeto de "Bases e Diretrizes", 
propusemos, os Diretores de Estabelecimentos de 
Ensino Secundário, a sua supressão no currículo do 
2º ciclo, além da redução do limite de idade (18 
anos) para efeito de sua obrigatoriedade. 

Desta feita, ilustre Senador da República 
apresenta substitutivo ao Projeto de Lei  
nº 338-56, relativo à Lei Orgânica do  
Ensino Secundário, suprimindo o art. 16,  
justamente aquêle que se refere aos exa- 
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mes médicos nos estabelecimentos de ensino. 

Pobre juventude desta grande Pátria!... Não 
satisfeitos em lhe roubarem oportunidades preciosas 
para o desenvolvimento e formação educacional, 
procuram ainda privar-lhe do único ensejo de caráter 
preventivo, em favor de sua própria vida: – o exame 
médico periódico, antes e durante as atividades 
físicas a que devem atender. 

Não é preciso ser médico para conhecer e 
compreender que medida como essa que se 
pretende alijar, se faz absolutamente indispensável, 
não apenas aos jovens estudantes junto à prática 
das atividades físicas, mas a todo cidadão 
consciente de sua própria responsabilidade de 
prevenir e preservar a saúde, em benefício da 
Família e do Estado. 

Não desejamos sequer imaginar a 
necessidade de justificar, aqui, as razões de um 
exame médico, visando à saúde de todos aquêles 
que praticam a Educação Física na vida escolar. 

Temos a certeza de que raríssimos são os 
que, mesmo em nossa terra, desconhecem o  
valor e a importância das múltiplas razões de  
ordem educacional e científica que justificam a 
necessidade de tal medida de caráter higiênico e 
preventivo. 

E assim pensando, lançamos nossa 
manifestação de desaponto ante essa ocorrência, ao 
lado da nossa expressão de confiança na 
clarividência dos nobres e dignos Senadores do 
Brasil e da absoluta certeza de que os médicos, com 
assento na Câmara Alta – participando do 
esclarecido ponto de vista contido no memorial do 
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro – saberão 
decidir pela rejeição de substitutivo tão obscuro quão 
infeliz e até sinistro, diante da integridade física, da 
saúde e mesmo da vida dos nossos jovens 
escolares. 

Apresentamos nossos protestos de aprêço e 
consideração. Da – (Carimbo) – Associação dos 
Professôres de Educação Física de São Paulo. 
Capitão Antônio Renno Ribeiro, Presidente – Dr. 
Sérgio Blumer Bastos, Diretor do Departamento 
Médico. – Prof. Antônio Boaventura da Silva, Diretor 
do Departamento Técnico. 

À Comissão de Educação e Cultura. 
 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
 

Lista nº 13, de 1957 
 

Em 13 de novembro de 1957 
 

1) Prestação de contas da cota do Impôsto de 
Renda recebida pelas Prefeituras Municipais: 

– do Prefeito Municipal de Bertolinia, PI; 
– do Prefeito Municipal de Espírito Santo, ES; 
– do Prefeito Municipal de Caroaçu, MG; 
– do Prefeito Municipal de Ituiutaba, MG. 
2) Apelos no sentido de rápida aprovação das 

seguintes proposições: 
– Projeto de Lei da Câmara, número 242-55 

(no Senado) que estende as disposições constantes 
do Decreto-lei nº 5.452, de 1-5-43, modificado pela 
Lei nº 816, de 9-9-1949 e 1.536, de 26-12-51, aos 
estivadores, conferentes e consertadores de carga e 
descarga, vigias, portuários e demais trabalhadores 
(férias): 

– da Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul, SP; 

– Projeto de Lei nº 1.148-C1949 (na Câmara) 
que regula a aposentadoria ordinária, com salário 
integral; 

– da Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul, SP; 

– Projeto de Lei nº 2.272-57 (na 
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Câmara) que autoriza a importação de automóveis 
para motoristas de táxi; 

– da Câmara Municipal de Jaú – SP; 
– Projeto de Lei nº 2.505-57 (na Câmara) que 

altera redação do artigo 1º da Lei número 3.085, de 
29 de dezembro de 1956 que prorroga a Lei do 
Inquilinato; 

– da Câmara Municipal de Santos, SP; 
– Projeto de Lei nº 2.744-57 (na Câmara) que 

visa abolir a incidência do Impôsto de Renda sôbre 
os salários; 

– da Assembléia Intersindical de São Paulo, SP; 
– Projeto de Lei da Câmara, número 3.254-57, 

(na Câmara) que estende os benefícios da Lei nº 
1.789, aos atuais subtenentes e sargentos portadores 
da medalha de campanha e habilitados em concursos 
de Comandante de Pelotão ou equivalente que 
tenham participado da campanha da Itália; 

– da Câmara Municipal de Ribeirão Prêto, SP; 
– Projeto de Lei nº 3.300-57 (na Câmara) que 

regula o serviço federal de Radiodifusão; 
– da Câmara Municipal de Jaú; 
– da Câmara Municipal de Presidente 

Prudente, SP; 
– Projeto de Lei nº 3.366-57 (na Câmara) que 

concede abono de Natal aos servidores da União, 
em 1957; 

– dos funcionários do Departamento dos 
Correios e Telégrafos de: 

Campestre, RN; 
Cêrro Redondo, RN; 
Santa Cruz, RN; 
São Tomé, RN; 
Serra Caiada, RN; 
Sêrro Novo, RN; 
Tangará, RN. 
– Projeto de Lei do Senado nº 25,  

de 1957, que entrega aos contribuintes,  
excluídos a União e os Empregadores, a direção  
dos Institutos e Caixas de Aposentadoria 
 

e Pensões e dispõe sôbre o processo de provimento 
e institui a Convenção Nacional para a Previdência 
Social; 

– da Câmara Municipal de Águas da Prata, 
SP; 

– da Câmara Municipal de Barretos, SP; 
– da Câmara Municipal de Bilac, SP; 
– da Câmara Municipal de Capivari, SP; 
– da Câmara Municipal de Matão, SP; 
– da Câmara Municipal de Mauá, SP; 
– da Câmara Municipal de Pinhal, SP; 
– da Câmara Municipal de Poá, SP; 
– da Câmara Municipal de Ribeirão Pires,  

SP; 
– da Câmara Municipal de Santa Rosa de 

Viterbo, SP; 
– da Câmara Municipal de S. Carlos, SP; 
– da Câmara Municipal de S. Sebastião,  

SP; 
– da Câmara Municipal de Tremembé, SP; 
– Emenda Constitucional nº 15, de 1957,  

que substitui o atual artigo 132, da Constituição  
dos Estados Unidos do Brasil (Alistamento  
Eleitoral) – dispõe sôbre o direito de voto do 
analfabeto; 

– da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP; 
– da Câmara Municipal de Joaquim Nabuco, 

Recife, Pe; 
– Projeto de Lei nº 2.751-57, que dispõe sôbre 

o direito de greve; 
– do Sindicato dos Trabalhadores Gráficos de 

Recife, Pe. 
3) Comunicação de eleição e posse: 
– Diretoria da Conferência Vicentina  

Nossa Senhora da Conceição, em Miguel Calmon, 
BA; 

– da Diretoria da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, no Rio de Janeiro; 

– da Diretoria do Sindicato das  
Emprêsas de Transportes de Pas- 
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sageiros, no Estado do Paraná; 

– da Diretoria da Associação dos Ferroviários 
Inativos dos Estados do Paraná e Santa Catarina; 

– da Diretoria da Sociedade Amigos de 
Estrêla, RS; 

4) Observações e sugestões sôbre proposição 
em Curso no Congresso: 

– sôbre o Projeto de Lei número 3.041, de 
1957 (na Câmara) que cria no Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região, dois cargos de Juiz, e dá 
outras providências; 

– do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Fiação e Tecelagem de S. Paulo, SP; 

– do Sindicato dos Telegrafistas de São Paulo, 
SP;  

– sôbre o Projeto de Lei nº 850 de 1955 (na 
Câmara) que dispõe sôbre os serviços de Estiva; 

– da Câmara Municipal de Nazaré, BA; 
5) Solicitações e sugestões para apresentação 

de proposições: 
– que eleva para Cr$ 200.000,00, o limite da 

isenção do Impôsto de Renda; 
– das Câmaras Municipais de Adamantina, 

Guaratinguetá e Ribeirão Prêto, em S. Paulo; 
– que concede aposentadoria aos professôres 

federais aos 25 anos de serviço; 
– que transforma todos os I.A.P., em 

autarquias paraestatais estaduais; 
– da Câmara Municipal de Águas da Prata, 

SP; 
– que cria um único Instituto de Aposentadoria 

e Pensões no Estado de São Paulo, SP; 
– que cria o Seguro contra o desemprêgo; 
– Da Câmara Municipal de Poá, SP; 
– que concede aposentadoria aos 

comerciários aos 55 anos de idade; 

– das Câmaras Municipais de Cruz Alta, S. 
Gabriel e São Lourenço do Sul, RS; 

– que cria uma Agência do IAPTEC nos 
municípios daquele Estado em que haja mais de 
1.000 contribuintes; 

– da Câmara Municipal de Esteio, RS. 
6) Diversos assuntos 
 

OFÍCIOS 
 

Manifestações contrários à modalidade  
adotada na distribuição de rendas da União para 
com o Estado de São Paulo: 

– da Câmara Municipal de Guaraçaí, SP; 
– da Câmara Municipal de Itariri, SP; 
– da Câmara Municipal de Matão, SP; 
– da Câmara Municipal de Presidente 

Wenceslau, SP; 
– da Câmara Municipal de Rinópolis, SP; 
– da Câmara Municipal de Pirapòzinho, SP; 
– da Câmara Municipal de São Carlos, SP; 
– da Câmara Municipal de São Manuel, SP; 
– da Câmara Municipal de Vera Cruz, SP. 
Manifestações contrárias ao projeto de 

reforma da Lei Eleitoral que institui o direito de voto 
aos analfabetos: 

– da Câmara Municipal de Bilac, SP; 
– da Câmara Municipal de Matão, SP; 
– da Câmara Municipal de Pereira Barreto, SP; 
– da Câmara Municipal de Sidrolândia, MT; 
– da Câmara Municipal de Frederico 

Westfalen, RS; 
– da Câmara Municipal de General Vargas, 

RS; 
– da Câmara Municipal de Herval, RS; 
– da Câmara Municipal de Livramento, RS; 
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– da Câmara Municipal de Maraú, RS. 
Manifestações contrárias ao projeto que 

concede recursos financeiros a partidos políticos: 
– da Diretoria da Associação Comercial de 

Juiz de Fora, MG; 
– da Câmara Municipal de Álvares Machado, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Anhumas, SP; 
– da Câmara Municipal de Cândido Mota,  

SP; 
– da Câmara Municipal de Flórida Paulista, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Itaju, SP; 
– da Câmara Municipal de Itirapina, SP; 
– da Câmara Municipal de Lençóis Paulista, 

SP; 
– da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, 

SP; 
– de São Caetano do Sul, SP;  
– da Câmara Municipal de Penápolis, SP; 
– da Câmara Municipal de Piquerobi, SP; 
– da Câmara Municipal de Piquete, SP; 
– da Câmara Municipal de Rinópolis, SP; 
– da Câmara Municipal de Vinhedo, SP. 
Comunicações de voto de confiança e 

solidariedade ao Governador Moysés Lupion: 
– da Câmara Municipal de Amoreira, PR; 
– da Câmara Municipal de Cascavel, PR; 
– da Câmara Municipal de Jaguapitã, PR; 
– do Prefeito Municipal de Mallet, PR; 
– da Câmara Municipal de Paranaguá, PR; 
– do Prefeito Municipal de Pôrto Amazonas, 

PR. 
– dos funcionários da Procuradoria  

Regional da Justiça do Trabalho, do Ceará, 
Fortaleza, enviando memorial expondo as  
razões por que se sentem prejudicados  
com o veto oposto pelo Presidente da Re- 
 

pública ao artigo 4º e respectivos parágrafos da Lei 
nº 3.242, de 13-8-957; 

– do Prefeito Municipal de Muqui, ES, 
agradecendo, em nome do povo daquele município, 
ao Senado Federal, o auxílio de Cruzeiros 
2.000.000,00 concedido pela Lei nº 3.208; 

– da Câmara de Vereadores de Itabuna, BA, 
fazendo apêlo ao Congresso para que seja encarada 
com objetividade a construção da terminal oceânica 
no pôrto de Ilhéus; 

– da Câmara Municipal de Santos, SP, 
favorável à completa nacionalização do petróleo; 

– da Câmara Municipal de Santos, SP, 
solicitando providências no sentido de serem 
reexaminados os proventos dos aposentados; 

– da União dos Escoteiros do Brasil, DF, 
agradecendo ao Congresso a sanção pelo Sr. 
Presidente da República da Lei nº 3.251, de 26-8-957; 

– do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Energia Elétrica, DF, remetendo 
memorial onde estão inseridos os pontos aprovados 
na reunião inter-sindical pela Moralização dos 
serviços da CAPFESP; 

– do Diretor do Serviço Militar do Ministério da 
Guerra, DF, enviando 1 (um) exemplar do índice 
alfabético do Plano Geral de Convocação para o 
Serviço Militar em 1958; 

– da Câmara Municipal de Vianópolis, GO, 
manifestando-se solidária com o Congresso Nacional 
na aprovação da Emenda Constitucional nº 9, que 
fixa novo critério de vencimentos da Magistratura; 

– da Câmara Municipal de Rio Largo, AL, 
solicitando providências ao Congresso Nacional para 
que a refinaria de Petróleo a ser instalada em 
Alagoas, seja na localidade de Satuba, Município de 
Rio Largo; 

– das Câmaras Municipais de  
Pirapòzinho, Santo André e São 
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Vicente e da Sociedade Amigos da Cidade de São 
Roque, do Estado de São Paulo, solicitando 
providências no sentido de ser autorizada a 
instalação da Usina Krupp em Campo Lindo, como 
também da de Caraguatatuba, ambas naquele 
Estado; 

– da Câmara Municipal de Marília, SP, 
remetendo cópia de requerimento aprovado  
naquela Câmara para que conste em ata um  
voto de simpatia aos homens, mulheres e  
crianças do Estado do Paraná que se acham 
ameaçados de perder as terras que compraram de 
boa-fé. 

Congratulações com o Senado Federal pelo 
transcurso do 11º aniversário da Constituição 
Federal: 

– da Câmara Municipal de Marília, SP; 
– da Câmara Municipal de Florianópolis, SC; 
– da Câmara Municipal de Marília,  

SP, transmitindo ao Govêrno Federal os aplausos 
pelo trabalho desenvolvido pelo SAMDU de  
São Paulo, sob a direção do Doutor Ney  
Coutinho; 

– da Câmara Municipal de Rio Largo, AL, 
solicitando providências ao Congresso para que  
seja instalada naquele município a refinaria de 
Petróleo; 

Solicitações de providências contra as 
violências de que estão sendo vítimas os posseiros 
do Município de Goio Erê, no Estado do Paraná: 

– da Câmara Municipal de Itararé, SP; 
– da Câmara Municipal de Mandaguaçu, PR; 
– da Câmara Municipal de Rio Grande, RS; 
– da Câmara Municipal de Mogi das  

Cruzes, SP, manifestando-se contrária ao  
projeto que visa à prorrogação dos mandatos 
eletivos; 

– do provedor da Fundação Abrigo do Cristo 
Redentor, enviando exemplar do relatório das ati- 
 

vidades daquela fundação, no exercício de 1956; 
– da Câmara Municipal de Estância de Atibaia, 

SP, manifestando-se contràriamente ao cerceamento 
da liberdade de Rádio e congratulando-se com o 
Congresso pela apresentação do Projeto que regula 
o serviço federal de Radiodifusão; 

– do Presidente da Assembléia Legislativa de 
Goiás, e da Câmara Municipal de VianópoIis, GO, 
congratulando-se com o Congresso Nacional pela 
aprovação do projeto que fixa a data de 21 de abril 
de 1960 para a mudança da capital federal para o 
planalto central; 

– da Assembléia Legislativa de Alagoas 
enviando documento sob o título "Esclarecimento à 
Nação"; 

– da Câmara Municipal de São Paulo sugerindo 
ao Congresso Nacional o restabelecimento das 
relações entre o Brasil e U.R.S.S.; 

– das Câmaras Municipais de São Paulo e de 
Santos, SP, apelando para o Congresso Nacional no 
sentido de ser rejeitado o veto presidencial ao artigo 
76 da Lei das Tarifas; 

– das Câmaras Municipais de Crisciuma, Cruz 
Alta e Triunfo, RS, manifestando-se contrárias ao 
convênio firmado com os E.U.A. para importação de 
trigo; 

– da Câmara Municipal de Santo André, SP, 
solicitando do Congresso Nacional o apaziguamento 
da política alagoana; 

– das Assembléias Legislativas de São Paulo, 
e do Paraná e da Associação Comercial de Bauru, 
SP, solicitando providências no sentido de serem 
removidas as dificuldades existentes para a 
instalação da primeira fábrica de caminhões pesados 
e locomotivas no Brasil; 

– da Câmara Municipal de Pôrto Alegre, RS, 
sugerindo a inclusão, a partir de 1958, de uma  
verba para o pagamento da dívida da União para 
com os Institutos de Previdência, cujo montante sobe 
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a mais de 20 bilhões de cruzeiros; 

– do Governador de Rondônia, comunicando o 
início da construção do Cais do Pôrto da Capital 
daquele território; 

– da Associação dos Representantes 
Comerciais de Pernambuco, Recife, e do Sindicato 
da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados, do 
Estado de São Paulo, manifestando-se contrários a 
inclusão do leite em pó na classificação dos ágios 
para bebidas e demais artigos; 

Manifestações contrárias ao retardamento do 
pagamento da quota do Impôsto de Renda aos 
Municípios: 

– do Prefeito Municipal de Pio Nono, PI; 
– da Associação dos Municípios de 

Pernambuco, em Recife, PE; 
– do Prefeito Municipal de Jabuticabal, SP; 
– do Prefeito Municipal de Coruripe, AL; 
– do Prefeito Municipal de Delmiro Gouvêa, 

AL; 
– do Prefeito Municipal de Olho-d'Agua das 

Flôres, AL; 
– do Prefeito Municipal de Marechal Deodoro, 

AL; 
– do Prefeito Municipal de Itaguaçu, ES; 
– da Câmara Municipal de Bela Vista, MT, 

solicitando providências no sentido da COFAP 
reparar o ato com o qual baixou o preço da carne; 

– dos trabalhistas de Feira de Santana 
solicitando providências a fim de ser instituída 
"Semana Inglêsa" naquela localidade; 

– da Câmara Municipal de Itajuipe, BA, 
solicitando ao Congresso Nacional amparo para os 
ferroviários no sentido da encampação da Estrada de 
Ferro Ilhéus, bem como a reestruturação de seus 
quadros; 

– da Loja Maçônica Filadélfia, de Teófílo Otoni, 
MG, manifestando-se contrária à extinção da 
Petrobrás; 

– do Presidente do Conselho 
 

Nacional de Economia, congratulando-se com o 
Congresso pela aprovação do nome do industrial 
Renato Sampaio para membro daquele Conselho; 

– da Associação de Estudos Clássicos  
do Brasil, SP, manifestando-se contrária ao  
Projeto de Reforma da Lei Orgânica do Ensino 
Secundário; 

– do Sindicato da Indústria de Fiação e 
Tecelagem de São Paulo, SP, congratulando-se  
com o Senado Federal pela análise da conjuntura 
econômica brasileira feita pelo Senador João 
}Arruda; 

– da Câmara de Vereadores de Barrinha, SP, 
manifestando-se contrária à violação de sua 
soberania praticada pela autoridade policial daquele 
Município; 

– da Associação Rural de São João da Boa 
Vista, SP, solicitando a extinção da COFAP; 

– da Associação Comercial de Jabuticabal, 
SP, manifestando-se contrária a Criação do SAPS 
naquela localidade; 

– do Sr. Vicente Elizeu Ampesan e outros 
comunicando o fechamento dos Escritórios das Cias. 
Colonizadoras do Município de Pato Branco; 

– da Câmara Municipal de Jerônimo, RS, 
solicitando providências no sentido de relevar  
multas dos eleitores que não votaram nos pleitos 
anteriores. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Dou a palavra ao nobre Senador Cunha Mello, 
primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontrando no recinto Sua 
Excelência, dou a palavra ao nobre Senador 
Ezechias da Rocha, segundo orador inscrito. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, faz alguns dias, em 
substancioso e interessante artigo, intitulado 
"Presença e Missão de São Paulo", dizia o Dr. San 
Tiago Dantas: 
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"Um estudo levado a cabo pelas Nações 
Unidas revela que o crescimento da renda nacional  
é maior do que o da população, no conjunto  
das nações desenvolvidas do mundo, e menor  
no conjunto das subdesenvolvidas. A significação 
dêsse fato é imensa, pois revela que a distância 
entre os países ricos e os pobres, em vez de 
diminuir, tende a aumentar, se uma política de 
cooperação profunda e sincera não vier modificar 
essa inclinação natural". 

O eminente economista acrescenta que o 
mesmo fenômeno se observa no Brasil, onde as 
áreas mais desenvolvidas, encabeçadas por S. 
Paulo, enriquecem de ano para ano, enquanto as 
áreas mais atrasadas empobrecem. E apontando o 
corretivo dêsse desnível – o mesmo para o caso nas 
nações – afirma: 

"São Paulo tem de ser, por sua posição 
presente na economia do País, posição que coincide 
com sua vocação histórica, o propulsor dêsse 
programa de cooperação inter-regional. E, para isso, 
tem de assumir, no plano federal, uma 
preponderância que lhe falta e que é a contrapartida 
de suas responsabilidades". 

Sr. Presidente, há poucos dias, também, me 
chegou às mãos o opúsculo "São Paulo e a 
Economia Nordestina", no qual os paulistas, através 
da palavra dos seus industriais, já haviam afirmado, 
aos seus compatrícios do Polígono, que não fugirão 
à sua vocação histórica, a essas responsabilidades, 
a essa missão, altamente patriótica e humana a que 
se refere o Dr. San Tiago Dantas. 

Dupla satisfação me proporcionou êsse 
relatório: encheu-me de esperanças quanto  
ao desenvolvimento do Nordeste e revigorou o 
 

meu otimismo, no tocante ao futuro da Nação. 
Sr. Presidente, apesar de tudo, sou otimista. 
Não nego, não é possível negar, os perigos da 

borrasca sob que navegava a nau do Estado; mas, 
continuo a ver, nos horizontes embruscados uma 
clareira de bonança para onde teremos de rumar. E 
estou certo de que essa clareira se alargaria e seria 
atingida em futuro muito próximo se caminhássemos 
para aquêle entendimento, para aquela trégua de 
que aqui, reiteradas vêzes, têm falado os nobres 
colegas Senadores Argemiro de Figueiredo e 
Novaes Filho, duas grandes figuras desta Casa. A 
meu ver, êsse caminho indicado por êsses 
eminentes colegas e por quantos comungam nos 
mesmos anseios de apaziguamento é um imperativo 
da hora presente, conclamado pelas milhões de 
vozes que exigem pão e confôrto nos lares e ordem 
e progresso na vida nacional. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? – (Assentimento do orador) – Muito grato 
pelas generosas referências que V. Exa. faz ao meu 
humilde nome. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – V. Exa. bem 
as merece. Faço justiça ao brilhante representante 
de Pernambuco. 

O que é verdade, Sr. Presidente, é que, não 
obstante todos os óbices, eu continuo otimista: creio 
na reconstrução econômica do País; vejo que 
caminhamos para a frente. Ao fazer essa afirmação, 
tenho os olhos voltados para o Nordeste, atrasado, 
subdesenvolvido, paupérrimo, a braços com vários 
problemas dos mais sérios, mas diante de uma era 
nova, que, já está amanhecendo. 

Quanto ao meu Estado, a situação é das piores, 
particularmente do ponto de vista político. Vivemos  
sob o signo de Marte; e, num constante clima  
de intransigente competição e luta, a mais encar- 
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niçada, não há estrutura econômica que possa 
resistir, tanto mais quanto ela é tradicionalmente 
débil. De modo que não cometo injustiça ao 
asseverar que, em grande parte, somos, os políticos, 
os responsáveis pela triste conjuntura. 

No plano federal, não difere muito a situação. 
Fundas divergências separam os homens, 
estorvando a marcha do País pela estrada larga do 
progresso. Nas horas de perigo nacional, a união é o 
grande remédio. É o que se está, agora verificando 
nos Estados Unidos, diante do poderio soviético; é o 
que nos cumpre realizar quanto antes, em face da 
situação do mundo e das dificuldades da  
República. 

Malgrado tôdas essas circunstâncias, não me 
empolgam as garras do pessimismo. Continuo a 
olhar otimista para o futuro de Alagoas, do Nordeste 
e do Brasil. Uma das razões que fundamentam êsse 
estado de espírito, é o nosso material humano  
cuja resistência e capacidade não se pode pôr em 
dúvida. 

Adaptado, como está, às nossas condições 
geo-econômicas, é um desmentido ao fatalismo 
geográfico de Ratzel, que não acreditava pudessem 
medrar os primores da civilização nos climas 
quentes. E a verdade é que êles estão vicejando no 
Brasil e no Nordeste, não obstante os obstáculos de 
tôda a sorte. 

Além da boa matéria-prima que é o homem, 
não são pequenas as riquezas naturais, as  
grandes possibilidades econômicas do Polígono, as 
quais começam não só a prender a atenção, mas 
também a suscitar a admiração dos nossos irmãos 
do Sul. 

Sr. Presidente, num dos seus últimos 
discursos nesta Casa, dizia o nobre  
Senador Apolônio Sales: "Esta é a hora de 
pensarmos em têrmos elevados, que façam claros 
 

os interêsses limitados dos indivíduos ou das 
regiões". 

Com a maior satisfação venho afirmar que é 
assim que pensam os industriais de São Paulo. 

Como já disse, Sr. Presidente, a leitura do 
opúsculo "São Paulo e a Economia Nordestina" 
revigorou a chama do meu otimismo, e não poderá 
deixar de impressionar os mais pessimistas. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Pois não, 
com todo o prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Age V. Exa. com 
muito acêrto ao transmitir da alta tribuna do Senado 
da República, a opinião autorizada dos industriais 
paulistas sôbre o que viram e sentiram, no setor da 
economia na região nordestina. É, realmente, a 
opinião abalizada de homens conhecedores de tais 
problemas, que ali aquilataram as nossas 
possibilidades opinião que serve, sobretudo, como 
depoimento insuspeito e veraz. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Agradeço o 
aparte de V. Exa., pernambucano dos mais ilustres, 
que nesta hora, se rejubila, como eu, com o 
depoimento de São Paulo sôbre as coisas da nossa 
região. 

Senhor Presidente, vou proceder a leitura de 
vários trechos dêsse relatório, através do qual falam 
os industriais bandeirantes do progresso e do 
potencial econômico da região nordestina. E o fazem 
com tal confiança e otimismo, que não posso fugir à 
satisfação de trazer ao conhecimento dos meus 
pares e do País essas afirmacões do que somos e 
podemos ser, afirmações consoladoras nestes dias 
incertos, de maus presságios de uns e derrotismos 
de outros, presságios e derrotismos que se 
desvanecem diante do espírito realizador daquela 
brava gente, que alongou as fronteiras da Pátria e 
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prossegue, com a sua técnica, com os seus  
capitais, com sua iniciativa, a bandeirar pelo Brasil a 
fora. 

Senhor Presidente, o referido opúsculo, 
intitulado "São Paulo e a Economia Nordestina", traz 
o Seguinte prefácio: 

"A Federação e o Centro das Indústrias  
do Estado de São Paulo, atendendo a convites  
das Federações das Indústrias da Bahia,  
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio G.  
do Norte e Ceará, e da Cia. Hidrelétrica de  
São Francisco, organizaram uma missão  
para visitar êsses Estados. O Governador do Estado 
de São Paulo, Dr. Jânio da Silva Quadros, 
compreendendo o alcance dessa iniciativa, 
emprestou-lhe tôda cooperação, designando 
inclusive representantes para integrarem a  
comitiva, que foi chefiada pelo Sr. Antônio Devisate, 
Presidente das nossas entidades. Regressando a 
São Paulo, vivamente impressionada não só com a 
hospitalidade e o carinho de que foi cercada, bem 
assim com as extraordinárias possibilidades que o 
Nordeste oferece, elaborou a missão um relatório no 
qual procurou ressaltar os aspectos econômicos 
mais sugestivos da região e também as 
responsabilidades e o interêsse da economia de S. 
Paulo, na expansão e desenvolvimento econômico 
do Nordeste. 

Trata-se de um documento que define a 
posição da indústria paulista em face das 
possibilidades de desenvolvimento de uma das 
mais promissoras regiões brasileiras, indicando, 
ao mesmo tempo, o roteiro a seguir, tudo  
visando à melhor e à mais rápida  
expansão econômica do nosso País. Ao publicar 
êsse trabalho, a direção das duas entidades 
 

presta sincera homenagem aos que o elaboraram e 
manifesta, ao mesmo tempo, sua concordância aos 
conceitos emitidos, todos inspirados no mais alto 
espírito de brasilidade e de confiança ilimitada no 
futuro do Brasil". 

Como vemos, fala o relatório "das 
extraordinárias possibilidades de uma das mais 
promissoras regiões brasileiras e também das 
responsabilddades e do interêsse da economia de 
São Paulo, na expansão e no desenvolvimento 
econômico do Nordeste". 

Quer dizer, Sr. Presidente e Senhores 
Senadores, que a "Presença e a Missão de São 
Paulo", de que trata o artigo do notável patrício Dr. 
San Tiago Dantas, estão cumprindo sua tarefa junto 
aos irmãos menos afortunados, na sua gloriosa 
predestinação de engrandecer o Brasil. 

O primeiro capítulo denomina-se 
"Considerações Gerais sôbre o Nordeste Brasileiro". 
Dêle vou ler êstes trechos: 

"A Missão Econômica Paulista começando sua 
excursão aos Estados do Nordeste nos primeiros 
dias do mês de janeiro do ano em curso, escolheu a 
localidade de Paulo Afonso como o marco inicial 
dessa visita. 

Nessa localidade, engastada no interior 
baiano, procedeu à leitura de uma "Mensagem ao 
Nordeste". 

Neste documento afirmamos, entre outras 
cousas, o seguinte: 

a) As emprêsas privadas, os empregadores 
particulares, os capitais constituídos pelo trabalho e 
a operosidade dos cidadãos não mais existem 
apenas para a satisfação de interêsses privados. O 
homem de emprêsa, no mundo moderno, é, por 
excelência, um homem público. 
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b) Os produtores e empresários, que se 
congregam na Federação e no Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo, irmanam-se nesta Missão 
para transmitir a seus irmãos do Nordeste do Brasil 
sua mensagem de otimismo e de solidariedade. 

c) Não devemos consentir que o Brasil, pela 
diferenciação de riquezas em suas várias regiões 
possa ter ameaçada sua esplêndida unidade 
nacional. 

d) O maior crime que se cometerá contra o 
Brasil será a Nação dividida em zonas de 
prosperidade, ao Centro e ao Sul, e em áreas de 
pauperismo, ao Norte e Nordeste. 

e) O que nos leva ao Nordeste é o espírito de 
bandeirar, colocando à disposição dos irmãos 
nordestinos o patrimônio de São Paulo, suas 
manifestações tecnológicas, educacionais e 
espirituais. 

f) São Paulo oferece, por intermédio do 
Govêrno do Estado, seu capital técnico e cultural, 
colocando-o à disposição dos Governos e dos 
empreendedores particulares da região visitada. 

g) O fim da Missão não consiste apenas em 
constituir um intercâmbio de boa vontade e de 
fraternidade entre brasileiros; mas, também, em 
estabelecer contatos permanentes, formalizados 
através de Convênios e de entendimentos de 
Govêrno para Govêrno, de entidades representativas 
de classes de produtores para com suas 
congêneres, de empreendedores do centro do País 
para com os seus companheiros do Nordeste". 

Segue-se esta afirmação dos dignos técnicos 
paulistas: 

"A zona geo-ecocômica do Nordeste  
é das mais interes- 
 

santes do Brasil, e, também, das mais futurosas. 
Região presidida por contrastes  

diversos, constituiu-se ela em um dos grandes 
centros históricos formadores da nação. Aí  
encontrou o Brasil o seu verdadeiro berço,  
tendo sido, desde o século da descoberta  
até, pràticamente, o amanhecer do Século XX,  
o setor econômicamente mais vivo e produtivo do 
País. 

Hoje, cêrca de 18.000.000 de brasileiros vivem 
nesse setor. E como a sua fecundidade humana é 
das mais altas da Nação, dentro em breve 
ultrapassarão a fronteira dos 20.000.000 de 
indivíduos. Basta a menção dêsse fato para se 
aquilatar da importância dêsse mercado regional, em 
fase de expansão, seja quantitativa, seja 
qualitativamente falando". 

Prossegue o relatório, acentuando: 
"O Homem, no Nordeste, é física e 

moralmente vigoroso. Ama a sua terra e dela se 
afasta apenas quando a inclemência das sêcas o 
impulsiona para outros recantos do Brasil. É 
inteligente, pertinaz no esfôrço, revela aptidões 
acentuadas para a era da máquina, em que estamos 
vivendo, ostentando, além disso, índices de 
associativismo e de cooperação, que são também 
indispensáveis à edificação, em nosso meio, de uma 
civilização de base ao mesmo tempo manufatureira e 
agrícola. 

Sem embargo dessas circunstâncias, o 
progresso do Nordeste é notório. Tratando-se de 
Estados mais pobres do que os do Sul, difìcilmente 
lograriam êles alcandorar-se à posição dos segundos, 
a menos que uma política esclarecida, por parte  
dos Governos Federal e Estadual, conjugada com 
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a iniciativa privada dos que dispõem de reservas de 
capitais do Meridião, se capacitem de que ao Brasil 
não convém mais sua divisão em "dois Brasil" o do 
progresso constante e o da estagnação econômica. 
O Brasil do passado e o Brasil do presente. O Brasil 
arcaico e o Brasil novo. O Brasil baseado quase que 
exclusivamente na energia muscular para a obtenção 
de riquezas, e o Brasil que já está evoluindo no 
sentido de substituí-la pela energia mecânica. O 
Brasil exclusivamente agrário e o Brasil 
Industrializado. 

Tôda a área precisa de maiores doses de 
know how, de técnica, de melhores transportes, de 
melhor sistema de armazenamento de sua produção, 
de aparelhamento de seus portos, melhor regime de 
comunicações internas e marítimas com as praças 
do Sul e, sobretudo, de capitais e de crédito. 

O impulso econômico, de que não pode mais 
prescindir o Nordeste, terá de promanar, pois, de duas 
fontes. Ou virá de São Paulo – e, nesse particular, 
São Paulo efetuará uma grande e notável obra de 
integração econômica nacional – ou então do exterior 
o que geraria um sem-número de inconvenientes. A 
área investidora por excelência no Nordeste deve ser 
atribuída a São Paulo. Somos o Estado de economia 
mais expansionista da Federação, o que assumiu 
maiores responsabilidades, por isso mesmo, na 
criação de um mercado interno, quantitativa e 
qualitativamente respeitável, e que merece  
assumir a dianteira de todo e qualquer movimento, 
evitando que o Brasil, pela incompreensão  
de seus problemas de base e de perenidade  
se encaminhe para o despenhadeiro das insatisfa- 
 

ções internas e dos atritos econômicos, Ievando-o, 
quiçá, à sua desintegração orgânica e celular". 

A propósito da Paulo Afonso, diz o relatório: 
"Paulo Afonso causou-nos profunda e 

duradoura impressão. Quando se considera que 
essa zona, descrita pela pena magistral de  
Euclides da Cunha como uma espécie de no man's 
land, é, hoje em dia, o centro de um dos 
empreendimentos mais ousados e frutíferos da 
nação e o iniciador de uma nova era econômica, 
social e política em todo um vasto quadrante de 
nossa pátria, não nos é possível regatear todos os 
elogios possíveis ao panorama construtor, que nos 
foi dado vislumbrar. 

Sentimos, em primeiro lugar, a integração dos 
que se abalançaram a essa tarefa ciclópica com o 
seu meio e a sua obra. Ficamos jubilosos em 
verificar que um paulista, de velha estirpe 
bandeirante, comanda o esfôrço de redenção da 
zona, digna, na verdade, de um destino melhor mais 
seguro e animador. Todos se sentem estimulados 
pela tarefa a concretizar. Onde era, outrora, o 
deserto, é atualmente a sede de um núcleo 
demográfico de 10.000 almas". 

A propósito do São Francisco, o relatório 
consigna o seguinte: 

"Chamou-nos a atenção, de par com o  
caráter  definitivo de tudo quanto aí se está 
levantando, a abundância de frutas da região. 
Bananas, melões, mangas, abacaxis, umbus, 
existem em profusão. Tivemos uma antevisão  
do que poderá ser a opulência agrícola dessa zona 
no dia em que, ao lado dos benefícios da energia 
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elétrica, barata e acessível, se proceda à irrigação de 
seus terrenos marginais. Acalentemos a esperança 
de que ai localizar-se-á o futuro "Nilo do Brasil...". 

E prossegue: 
"Paulo Afonso está situada em uma área 

capaz de acentuado desenvolvimento e  
progresso econômico. Uma de suas maiores 
finalidades é a de promover o desenvolvimento  
da interlândia nordestina. Mas o que não há  
negar é que a sua importância está crescendo de tal 
maneira que, nesse processo de desenvolvimento, 
forçoso é incluir-se igualmente, até mesmo as 
Capitais nordestinas que se debruçam sôbre o 
Atlântico. 

Além das possibilidades agrícolas que,  
a nosso ver, serão imensas, quando se  
cogitar sèriamente do problema da irrigação e do 
transporte fluvial, cumpre-nos sobretudo chamar a 
atenção para a sua extraordinária riqueza 
mineralógica". 

No que diz respeito à indústria, leio, no 
relatório em questão: 

"Não incidiremos em êrro de observação, 
declarando que essa região é das mais densamente 
mineralizadas de todo o País. 

Não vemos obstáculos de monta, mais 
adiante, para que aí não se fixem e radiquem 
indústrias eletroquímicas e eletrometalúrgicas, 
baseadas sôbre a existência de energia elétrica 
barata, mercado consumidor regional próprio e 
sistema de transporte adequado. Além disso, o preço 
dos terrenos é pequeno e modesto, quando, cotejado 
com os em vigor nas áreas já industrializadas  
do Sul do Brasil e mesmo nos centros urbanos de 
 

maior crescimento do próprio Nordeste. 
Outras formas de atividade industrial para aí 

afluirão, como decorrência mesmo dos fatôres acima 
apontados. Desejamos citar as de fiação e de 
tecelagem, aproveitando especialmente os algodões 
de tipo "Mocó", de fibra longa, cuja cultura, tende a 
ser vitoriosa nessa zona. Outras fibras, de que é tão 
pródigo o Nordeste, poderão igualmente originar 
novas unidades fabris. A indústria de curtumes, por 
exemplo, utilizando-se as peles e os couros 
regionais, será de acôrdo com o nosso ponto de 
vista, uma imposição do meio econômico. 

Indústrias, por outro lado, de fertilizantes, de 
soda eletrolítica, de alumínio, virão a seu tempo. 
Percebemos, em nossos contatos com diversos 
elementos de projeção local, que há um anseio 
generalizado, a fim de que se estabeleçam em Paulo 
Afonso e circunvizinhança indústrias de 
beneficiamento dos minérios existentes. Não 
consulta mais aos interêsses do Nordeste e do Brasil 
a exportação exclusiva para o estrangeiro das 
matérias-primas minerais, o que nos obriga, depois, 
a adquirir o produto, ou mesmo, acabado, por altos 
preços. Não devemos também deixar de mencionar 
as possibilidades existentes na região para a 
indústria do cobre baiano. 

Os que, acaso, receiam que se esgote 
depressa o potencial de energia disponível em Paulo 
Afonso, deveriam meditar sôbre êste conceito, 
exarado pelo já citado Engenheiro Antônio José 
Alves de Souza. Depois de aludir à não razão de ser 
dêsse temor, declara: 

"Sabe-se que, sem regularização  
do rio, poderão ser obti- 
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dos ali 540.000 kw e, com regularização já conhecida 
possível, cêrca de 1.000.000 de kw. 

Isto, sem levar em conta as disponibilidades 
quase iguais que existem no canion que vai de Paulo 
Afonso a Piranhas e as disponibilidades da 
Cachoeira de Itaparica, a montante de Paulo 
Afonso". 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com todo o 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Não sei se nessas 
observações incluíram a grande vantagem que terá 
para Paulo Afonso a reprêsa de Três Marias. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Não aludem 
ao fato; mas como sabe V. Exa. essa reprêsa 
garantirá a duplicação da capacidade da Paulo 
Afonso. 

Lendo estas páginas dos industriais de São 
Paulo, nós, do Nordeste, não poderemos deixar de 
ouví-los com a maior satisfação, porquanto estão 
êles fazendo justiça à nossa capacidade de iniciativa 
e ao esfôrço extraordinário que temos envidado, 
através de quatro séculos de tantos sacrifícios, em 
prol do desenvolvimento nacional. 

O SR. NOVAES FILHO: – Através das 
páginas que V. Exa. está lendo, nós, nordestinos, 
encontramos motivo para redobrarmos de confiança 
nos destinos da região em que vivemos. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Acredito que 
com a ajuda prometida pelos bandeirantes, 
poderemos sampaulizar o Nordeste. 

A propósito do Estado de Sergipe, diz o 
relatório: (lê) 

"Aracaju é uma urbs progressista. Conta 
atualmente com 95.000 habitantes. Dela é 
 

possível dizer-se que, além da capital  
administrativa, é também a capital econômica  
desta unidade da Federação. Sergipe  
representa 0,26% da área territorial do País e 
abrange uma população estimada em quase 
1.000.000 de habitantes. É, porém, detentor de uma 
estrutura agro-econômica saudável, necessitando 
apenas de estímulos e apoio externos para 
transformar-se em uma das regiões mais 
prometedoras do País". 

Ainda a respeito dessa unidade da Federação, 
afirma-se, no relatório: 

"Evidencia-se do quadro acima que Sergipe é 
uma região de multicultura agrícola, subtraindo-se, 
destarte, aos percalços de uma economia 
monocultora. 

Aliás, a impressão, que passou a habitar-nos  
o espírito, é a de que, nesta unidade  
da Federação, graças à acertada orientação  
de seu poder público está se procurando  
criar, não só uma economia saudável, senão  
também uma equipe de técnicos e de  
profissionais apta a orientar devidamente o seu 
progresso futuro. 

Prova do que afirmamos reside, por exemplo, 
em seu Instituto de Pesquisas. Admiramo-nos em 
constatar a sua existência e o seu bom 
funcionamento em um Estado dotado de rendas 
exíguas. Podemos afirmar que êle pode  
ombrear-se com instituições análogas, quer  
em São Paulo, quer na Capital da República,  
quer em outras Capitais de Estados mais  
ricos da União. Anexo ao Instituto, funciona uma 
Escola de Químicos de nível universitário. O trabalho 
realizado pelo Instituto nós o reputamos de valor 
científico. 
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O Govêrno da República mantém nas 
cercanias de Aracaju, em regime de acôrdo com o 
Govêrno estadual, uma Estação Experimental de 
Palmáceas. Aplaudimos essa diretriz. Visitamos 
também êsse núcleo de experimentalismo, destinado 
a proporcionar ao lavrador maior segurança na 
cultura e na exploração rendosa dessa planta. 
Verificamos que novos e cada vez mais amplos 
coqueirais estão sendo plantados, com o propósito 
de transformar esta unidade em um dos maiores 
centros dêsse produto no Brasil. 

Explicaram-nos as autoridades e os técnicos 
locais que no Sul do Brasil, já se está consumindo, 
em larga quantidade, o leite de côco para fins 
culinários. O óleo é de larga aplicação no fabrico dos 
sabões, em geral. E o bagaço, na confecção de 
doces diversos e variados. Mas há outra coisa  
ainda a ser possìvelmente extraída dessa cultura.  
A água, por exemplo, e pelo menos, até agora,  
não foi devidamente utilizada. Trata-se  
de um desperdício a mais, de que é tão  
pródiga, e lamentàvelmente, tôda a economia 
brasileira... O aproveitamento industrial dêsse  
subproduto merece, a nosso ver, ser estudado 
convenientemente em São Paulo. Como conservá-la, 
sem perda de seu sabor original e de suas 
qualidades, altamente nutritivas? 

Além disso, a fibra do côco é de molde a dar 
margem a diversas formas de industrialização. 
Releva ainda acentuar que o óleo de côco para a 
alimentação está se impondo, máxime, quando se 
sabe que existe atualmente verdadeira corrida 
mundial para a produção em grande escala de óleos 
coméstiveis". 

Referindo-se ao meu Estado, entre outras 
coisas, diz o relatório: 

"À tarde, no recinto da mencionada 
Federação, tivemos o ensejo de, juntamente com os 
nossos colegas alagoanos – industriais, 
economistas, comerciantes, empresários – efetuar as 
reuniões técnicas, a fim de melhor podermos 
aquilatar das questões econômicas de maior 
interêsse estadual, nas suas possíveis ligações com 
a urdidura econômica bandeirante. 

Se, no vizinho Estado de Sergipe, a cana-de-
açúcar ocupa o segundo lugar, entre as culturas 
agrícolas de mais relevo econômico, em Alagoas ela 
constitui sua mais importante forma de atividade 
rural. Trata-se de sua cultura-dinheiro por excelência. 

A exemplo do que ocorre em Sergipe, Alagoas 
também se esforça por conquistar uma arquitetura 
agrícola variada, sem embargo, como afirmamos 
inicialmente, da transcedência de sua agro-indústria 
do açúcar. 

Era natural, portanto, que as questões ligadas 
ao problema açucareiro local, e também nacional, 
polarizassem as atenções de visitantes e de 
visitados. 

Na Comissão de Lacticínios, o trabalho 
apresentado pelo Dr. Umberto Pontes Lira constituiu 
a base para as discussões em tôrno dessa questão. 

O trabalho teve em vista familiarizar a Missão 
com os variados aspectos da zona sertaneja do 
Estado, caracterizada pela cultura da palma 
forrageira é pela pecuária leiteira. Constatamos que 
um dos maiores óbices ao desenvolvimento regional 
consistia na falta de água e de energia. Alagoas 
mantém o mais vivo interêsse em que os benefícios 
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da energia de Paulo Afonso, não se circunscrevam à 
Capital, mas se irradiem, também, pelos núcleos de 
produção agropecuária de seu interior. Resolvidos, 
porém, aquêles dois problemas de maior urgência, 
outras perspectivas se entreabrirão ao organismo da 
região mencionada. Uma delas consistiria na 
instalação de uma fábrica de leite em pó, o  
que redundaria na melhoria da criação do  
gado leiteiro, na interlândia. Além disso, estudamos 
também a hipótese da instalação de uma usina  
de resfriamento, na zona produtora, com o propósito 
de transportar parte da produção para o 
abastecimento de Maceió, onde seria sujeita à 
pasteurização e à padronização, antes de entregue 
ao consumidor. Alagoas, deseja além disso, a 
instalação de um matadouro em Pôrto Real do 
Colégio. Espera contar com a simpatia paulista, 
nesse setor. 

Alagoas acredita que a economia fumageira 
tem um porvir certo, em sua estrutura agrária. Por 
isso, na Comissão que abordou os aspectos 
multifários da produção de fumo, vieram à baila fatos 
interessantes. 

Há no Estado, cérca de 6.000 hectares 
cultivados com essa planta. A área disponível para o 
seu aumento é de, aproximadamente, 100.000 
hectares, o que demonstra suas possibilidades de 
expansão. Justificou-se, portanto, o interêsse do Sr. 
Agostinho Janequine, Presidente da fábrica "Sudan", 
de São Paulo, em melhor estudar o aproveitamento 
dessa produção em nosso Estado, criando mais  
um elo de simpatia e de congraçamento econômico 
entre Alagoas e o parque manufatureiro paulista. 

Coube ao Dr. Francisco Mal- 
 

ta Cardoso, representante da Associação dos 
Usineiros de São Paulo e do Sindicato da Indústria 
do Açúcar, proferir uma saudação aos seus colegas 
alagoanos. 

Afirmou o produtor de açúcar em São Paulo 
que não podia esconder sua alegria e comoção, ante 
o espetáculo de trabalho e de prosperidade dos 
usineiros alagoanos, agora animados pela realidade 
econômica, política e social de Paulo Afonso. 

A seu ver, Alagoas com suas esplêndidas 
usinas de açúcar, ao lado de promissoras pesquisas 
de petróleo, e recebendo já os cabos de alta tensão 
de uma das maiores usinas elétricas do Brasil, 
oferece perspectivas sòmente comparáveis à zona 
americana de Nova Orleans". 

Aí está o que dizem os paulistas das Alagoas. 
Nada mais grato ao coração dos alagoanos. E note-
se que, quando lá estiveram os caravaneiros 
paulistas, a situação era bem diversa da de hoje, 
quando o petróleo não é apenas uma esperança, 
mas evidente realidade. Perspectiva grandiosa se 
abre agora nos horizontes alagoanos, colocando o 
meu Estado, numa situação deveras privilegiada, 
que poderá ter a maior importância na recuperação 
econômica e financeira do Estado e do País. Que os 
políticos alagoanos cumpram o seu dever para com 
a terra natal e a Pátria, pondo os interêsses do povo 
acima das ambições partidárias e pessoal. 

Com relação a Pernambuco, assim rezam 
alguns trechos do Relatório: 

"Recife é também o maior núcleo de 
industrialismo do Nordeste, a cidade que conta  
com o maior número de fábricas, o maior  
operariado industrial, os maiores capitais 
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investidos em seu parque fabril, e o maior valor da 
produção manufatureira. 

No setor agrícola, e também quanto ao valor 
da produção, é o Estado vanguardeiro do Nordeste. 
No ano de 1954, êsse valor se consubstanciara em 
Cr$ 8.758.776.000,00. 

Dedicamos dois dias a esta cidade 
predestinada, indubitàvelmente, a um futuro 
econômico cada vez mais acentuado, dentro do 
País. 

Teve a Missão a oportunidade, cumprindo o 
programa delineado pela Federação das Indústrias 
local, de visitar as instalações da Sociedade 
Algodoeira do Nordeste Brasileiro (SANBRA), onde 
lhe foi dado verificar o progresso local na 
industrialização de vários produtos oleaginosos, 
sobretudo a mamona. Todo o Nordeste, aliás, dispõe 
de condições ecológicas ideais para converter-se em 
uma das áreas mais dilatadas do Brasil, na produção 
de óleos vegetais. Consideramos mesmo êsse um 
dos campos de ação para o qual merecem convergir 
as atenções dos Governos nordestinos e de sua 
equipe de técnicos e de economistas. 

Colhemos informações das mais valiosas 
sôbre o empreendimento que aí está sendo levado a 
efeito, com a exploração do subsolo, as enormes 
escavações e seus fornos gigantescos, já no período 
final de acabamento. 

Trata-se de uma iniciativa triunfante, básica 
para a economia brasileira, dada a fome de fosfatos 
de que padece a maioria de nossos solos 
agriculturáveis e sua influência preponderante na 
frutificação e maturação dos frutos das plantas. 

Nos arredores de Olinda,  
descobriram-se, em terrenos ou- 
 

tros, reservados à sacaricultura, quando se  
procedia a pesquisas de águas subterrâneas, 
depósitos consideráveis de minérios fosfáticos, 
localizados em "Forno da Cal" e em "Fragoso". A 
camada fosfática varia de 2 a 3 metros de 
espessura. A seis quilômetros tão-sòmente do pôrto 
de Recife, está hoje em dia constatada a existência 
de nada menos de 35.000.000 de toneladas de 
fosfatos naturais – o que deve ser considerado uma 
bênção econômica para tôda a agricultura nacional. 
Isso, na jazida de "Forno da Cal". A outra, que lhe é 
vizinha, a de "Fragoso", contém 13.000.000 de 
toneladas. 

Em 1953, organizou-se a Fosforita S. A. – 
FASA – visando à exploração do fosfato contido  
em ambas as minas. Um ano após, entrava  
em funcionamento a Usina Pilôto, a qual  
iniciou sem mais delongas a produção em escala 
apreciável do fosfato beneficiado para o 
aproveitamento do mercado local. O fosfato  
natural de Olinda, segundo experiências realizadas, 
mostrou mesmo a sua superioridade sôbre os 
demais de procedência estrangeira. Em 1955, a 
produção atingiu a 16.428 toneladas, produção  
essa visìvelmente inferior às necessidades  
normais do Brasil que, até há pouco, importava,  
em média, 140.000 toneladas, quer dos  
Estados Unidos, quer da África setentrional.  
Não dispomos nesta altura, de dados,  
merecedores de confiança, sôbre a produção  
de 1956. É de esperar, todavia, que, dentro  
de mais alguns anos, Olinda contribua com 
aproximadamente 100.000 toneladas, a fim de 
atender ao minimum pelo menos das necessidades 
do País. Além de contribuir para uma econo- 
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mia sensível de divisas, restringindo a nossa 
importação obrigatória de fósforo, "Forno da Cal" e 
"Fragoso" estão fadados a significar um novo e 
promissor marco de evolução na economia agrícola 
da Nação, a qual, para avançar, evoluir e acelerar a 
sua produtividade, não pode mais, em absoluto, 
prescindir do concurso dos adubos químicos e 
orgânicos". 

Diz o relatório: 
"Sem dúvida, e em virtude da escassez de 

tempo, não nos foi possível um conhecimento mais 
minucioso das variadas iniciativas 
pernambucanas, na esfera industrial. O que 
pretendíamos, porém, era avaliar o pulso 
econômico desta unidade pelo número, mesmo 
limitado, dos estabelecimentos visitados, nos 
quais, no entanto, vislumbramos o nascimento e a 
irrupção de outra mentalidade, voltada 
definitivamente para os problemas da 
industrialização regional. 

Na mesa-redonda celebrada na Federação 
das Indústrias, houve por bem o seu Presidente, 
Senhor Miguel Vita, afirmar que, do contato direto 
entre homens do Sul e do Nordeste, adviria uma 
nova era para o desenvolvimento econômico desta 
zona, a qual apresentava ótimas condições para 
investimentos. Coube ao Sr. Bartholomeu Nery, em 
análise percuciente, demonstrar que os setores mais 
necessários à economia estadual, oferecendo boas 
perspectivas, eram os referentes à industrialização 
da pesca, do bagaço de cana, das fibras duras, 
especialmente do caroá, e da indústria pesada  
em geral. O problema mais difícil do Nordeste,  
que era o da energia elétrica, já se achava 
 

resolvido com Paulo Afonso. O Secretário da 
Agricultura, Dr. Petronilo Santa Cruz, deteve-se em 
considerações sôbre a industrialização das fibras do 
caroá; e o agrônomo Guido Fernandes prestou 
valiosas informações sôbre os progressos da 
industrialização do óleo de mamona no Estado. 

Achamos que constituía nosso dever, nesse 
certame, salientar o interêsse dos industriais 
bandeirantes em proceder a investimentos no 
Nordeste. Afirmamos que urgia a constituição de 
emprêsas, organizadas por paulistas e nordestinos". 

E mais adiante: 
"A Missão manteve contato demorado e 

honroso com o Governador de Pernambuco, o 
Senhor General Cordeiro de Farias. Visitando-o na 
sede do Govêrno, disse-lhe, em nome da Missão, 
que o Governador Jânio Quadros estava disposto a 
aceitar qualquer colaboração de Govêrno para 
Govêrno, no setor econômico-financeiro. S. Excia., 
em resposta, declarou-nos sua satisfação em 
verificar que os líderes do industrialismo paulista 
vinham ao Nordeste estudar-lhe as condições 
econômicas, tendo em vista promover o seu maior 
desenvolvimento, quer sob a forma de instalação de 
novas indústrias, quer através da associação de 
capitais regionais, ou de ampliação de emprêsas já 
existentes. Acentuou, finalizando, que o Govêrno 
pernambucano prestaria tôda colaboração aos 
elementos que desejassem fazer investimentos na 
região". 

No tocante ao Estado da Paraíba, afirma-se, 
entre outras coisas: 

"Campina Grande agrada e  
impressiona a quantos, oriun- 
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dos da Paulicéia, demandam as terras nordestinas. 

Acreditamos não refletir uma inverdade, 
afirmando que ela é realmente uma como que São 
Paulo em miniatura. 

Pessoas de vários recantos do Nordeste, 
animadas do espírito de empreendimento e de 
realização, para ali afluem. É, na verdade, a Capital 
econômica da Paraíba. O seu potencial econômico 
lhe realça, cada vez mais, a posição, na moldura do 
Estado. O clima é ameno, propício às atividades 
humanas. Situada no planalto de Borborema, sua 
atitude constitui incentivo para essas mesmas 
atividades. É apontada igualmente como o maior 
empório do interior nordestino. Os seus atuais 100 
mil habitantes revelam a existência de um núcleo 
urbano em ascensão. O seu comércio de algodão é 
também apontado como o mais intenso do Nordeste, 
bem como o da agave, existindo em Campina 
Grande nada menos de 16 firmas que se dedicam ao 
comércio dessa fibra. Doze estabelecimentos de 
crédito aí funcionam, demonstrando o grau de sua 
expansão comercial e industrial. No ano de 1955, 
245 indústrias encontravam-se em funcionamento, 
71 das quais registrando um corpo de operários 
superior a 5 indivíduos. O valor de sua produção 
fabril, nesse ano, foi estimado em Cruzeiros 
838.670.000,00. 

Oferece a Paraíba uma fisionomia agrária em 
que prepondera sobretudo a exploração do algodão 
e da agave. Se Pernambuco é a região por 
excelência do açúcar, a Paraíba contemporânea é a 
zona número um da agave do Nordeste e de todo o 
Brasil. 

É também o Nordeste o  
detentor atualmente de uma das 
 

maiores usinas hidrelétricas da nação. Além disso, 
em virtude de sua situação geopolítica, em relação 
aos conflitos armados do século XX, a zona de maior 
transcendência estratégica da nação. 

Tôda essa imensa área depende mais do resto 
do país para a colocação de suas riquezas 
elaboradas do que do exterior. 

Realmente, e se considerarmos, por exemplo, 
o ano de 1955, verificaremos que o total da 
exportação nordestina para o estrangeiro atingiu a 
10.273.000,00 de cruzeiros, representando 20%  
do valor da do Brasil. O total de sua importação, 
também do exterior não foi além de Cruzeiros 
3.830.000,00. Donde, um saldo positivo, em  
sua balança de comércio externo, de 6.443.000,00 
de cruzeiros, na realidade, dos mais altos e 
expressivos da nação. É aí que se plasmou  
uma das melhores fontes de divisas, com que 
contamos. 

O nosso intercâmbio com o Nordeste 
evidencia, entre outras coisas, que somos zonas 
econômicamente complementares e que o bem-estar 
e o progresso de uma não podem deixar de refletir-
se sôbre o status de outra. 

São Paulo, por isso que é a unidade 
brasileira mais rica e densa da seiva industrial, 
tem maior grau de responsabilidade na  
formação e na defesa do mercado de consumo 
interno do que qualquer outro Estado da 
Federação. Cometeríamos um delito econômico 
de seríssimas conseqüências, se não 
cogitássemos de contribuir para que o Nordeste 
eleve o seu teor de riqueza, o seu poder 
aquisitivo, e melhore a circulação de sua riqueza. 
Nação alguma levanta e constrói organismos 
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manufatureiros, tendo em vista apenas atender às 
necessidades de um Estado ou então de uma de 
suas partes. O que ela objetiva é a conquista do 
mercado nacional. Há mesmo tôda uma legião de 
economistas, declarando que a era dos mercados 
nacionais já está sendo substituída pela dos 
mercados continentais. É que a produção, em 
série, quantitativa, peculiar à idade da máquina e 
à civilização de base mecânica de nossos dias, 
exige também consumo quantitativamente cada 
vez mais amplo. Por isso, urge cogitarmos cada 
vez mais de um mercado interno brasileiro que, 
antes mesmo de finalizar êste século, deverá 
apresentar uma massa de consumidores de 
100.000.000 de indivíduos. O problema cardial 
consiste em fazer a riqueza produzida pelos 
brasileiros transitar mais livremente, dentro do 
perímetro aduaneiro da nação, e em soerguer-
lhes os níveis de confôrto, bem como a fôrça de 
compra. 

O Nordeste, sem embargo de tantas pedras 
de tropêço em seu caminho, contribuindo para o 
marasmo de alguns setores de sua economia, é 
uma região que, econômicamente, emerge e se 
reergue. Tôda ela necessita de crédito e de 
financiamento. Reclama uma rêde bancária 
melhor do que a atual, a fim de satisfazer ao 
volume crescente de sua agricultura, comércio e 
indústria. Brada por melhores facilidades de 
comunicações, seja por estradas-de-ferro e de 
rodagem, seja pela via do Atlântico. Os seus 
portos precisam ser melhor aparelhados. O povo 
é proprietário de qualidades de empreendimento 
exemplares. A sua fibra, indomável. Tem a índole 
construtora por excelência. E, pelo Brasil e ao 
 

Brasil, tudo dará, sem relutância, sem hesitação. 
Percebemos e sentimos que um novo 

Nordeste está irrompendo, desejoso de libertar-se de 
uma vez para sempre de padrões de vida que não 
estão de acôrdo com as suas justas aspirações de 
engrandecimento. Há em tôda a parte, um clima de 
orgulho pelo que logramos realizar e o desejo 
manifesto de que São Paulo lhe estenda a mão 
amiga, inaugurando uma nova era, bem mais 
promissora, nas suas relações econômicas e 
humanas com os brasileiros dêsse rincão. O 
Nordeste espera de nós os produtos de nossa 
técnica, de nossa experiência e o concurso de 
nossos investimentos, nos quadrantes – são tão 
numerosos! – onde êsses investimentos serão 
frutíferos e produtivos. 

Para o combate ao pauperismo, depende – já 
o afirmamos, no início desta exposição, e voltamos 
ao mesmo argumento – de impulso econômico forte, 
constante, bem orientado. Êsse impulso ou 
promanará de São Paulo, ou então os nordestinos 
terão de procurá-lo no estrangeiro. É o dilema em 
que se encontra o "Polígono". 

Trata-se de um desafio a nós, paulistas. 
Os nossos antepassados "vergaram a vertical 

das Tordesilhas", fizeram do Brasil uma Nação mais 
vasta do Novo Mundo e alargaram as nossas 
fronteiras físicas, em plenas entranhas da América 
do Sul. 

Hoje, ou nos abalançamos à faina de  
alargar as fronteiras econômicas do Brasil 
contemporâneo, plasmando-lhes condições propícias 
à existência e à salvaguarda de um largo e 
auspicioso mercado interior, ou, então, nos 
despediremos prematuramente da nobre mis- 
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são que, juntamente com brasileiros de outros 
recantos da Pátria comum, temos de concretizar. 

Encontra-se a economia nordestina, a 
despeito de grilhões que ainda lhe manietam o 
crescimento irresistível, em uma fase de preamar, de 
ascensão e de transbordamento. 

O nosso dever consiste em caminhar na 
direção dos filhos da "terra de sol" e declarar-lhes, 
como brasileiros, que desejamos no íntimo de 
nossos corações, associar-nos ao seu esfôrço, à sua 
peleja e ao seu alto espírito de brasilidade. 

Como êles, queremos, antes de tudo, servir ao 
Brasil. 

Em junho do ano passado, recebeu a urbs 
energia da Companhia Hidrelétrica do S. Francisco. 
Além disso, vão em pleno e auspicioso andamento 
os trabalhos da grande reprêsa de Boqueirão, que 
visitamos. Êsse açude, um dos mais importantes do 
Nordeste, quando cheio, represará um volume de 
água estimado em 570.000.000 m3. 

Seja-nos permitido apontar outras 
circunstâncias favoráveis, confirmando o 
pensamento dos business men locais; 

Situação privilegiada no Interior do Nordeste, 
com relativa eqüidistância dos núcleos econômicos 
mais vivos da região; 

Mão-de-obra abundante, mais barata, do que 
a do Sul; 

Cidade bem servida por vias de transporte; 
Baixo salário-mínimo; 
Variedade de matérias-primas vegetais, 

animais e minerais – algodão, agave, óleos vegetais, 
leite, couros e peles, minérios etc. 

Mercado regional em fase de expansão; 
Facilidades oferecidas, quer  

pela Municipalidade, quer pelo 
 

Govêrno do Estado e pela União, visando a 
instalação de novas indústrias; 

Facilidade de aquisição de áreas para 
localização de indústrias a preço relativamente  
baixo. 

Adiante, diz o relatório: 
Sendo o Estado-líder do País, em matéria 

de produção agavieira, é justo e natural  
que a Paraíba se interesse em proceder in loco  
à industrialização dessa fibra. Acham os 
elementos de acentuado destaque em seu  
meio econômico que, tratando-se de região 
subdesenvolvida, o seu baixo rendimento per 
capita pode e deve ser elevado, graças à adoção 
de uma política bem orientada de investimentos, 
no âmbito manufatureiro. A industrialização  
do Nordeste precisa ser delineada, inicialmente, 
colimando o aproveitamento integral das 
matérias-primas existentes na região. Ora, a 
agave é uma das riquezas agrícolas mais 
características. Por isso, convém que S. Paulo 
tome particular interêsse em aproveitar, em 
escala fabril, as fibras do sisal, na manufatura de 
fios, cordas e cabos. A localização, no Nordeste, 
de pelo menos uma ou duas indústrias de 
cordoalha, operando a agave como matéria-
prima, além de aconselhável, representa uma 
forma de investimento frutífero, dadas as 
condições econômicas de tôda a região e a larga 
aceitação dos produtos manufatureiros nos 
mercados de consumo da zona. 

A respeito do Rio Grande do Norte, destaco os 
seguintes trechos: 

"Ingressamos no Rio Grande do Norte  
pelo Interior, isto é, pela zona tradicional  
do "Seridó", onde desde os primór- 
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dios do século XIX se produz a melhor fibra longa do 
Brasil e onde, sobretudo depois da última guerra, 
está se produzindo a maior quantidade de xilita de 
todo o País. 

O Seridó deu ao Brasil três riquezas, de que 
justamente se desvanece: o seu melhor "ouro 
branco", as suas melhores peles e couros e a sua 
xilita. Verificamos a extrema facilidade com que o 
valente e destemido nordestino se adapta às 
operações de garimpagem e da mineração. 

Mas não é apenas a xilita que exprime a 
riqueza mineralógica dêste rincão brasileiro. Há 
quem afirme que a Província da Borborema está 
fadada a ser, para o Brasil, o que são os Montes 
Urais para a Rússia – a sua área de maior e mais 
intensa mineração. Nutrimos, realmente, a impressão 
de que, pouco conhecido como é ainda o subsolo 
nordestino, e o Brasil em geral, surprêsas de tôda a 
espécie poderão surgir, dentro em breve, conferindo 
ao Rio Grande do Norte posição de excepcional 
relêvo, no quadro da mineralogia nacional. 

Outra riqueza estadual é o algodão. É o Rio 
Grande do Norte, no Nordeste, o Estado que, em 
relação ao volume de suas safras algodoeiras, 
produz a mais alta percentagem de fibras longas, 
acima de 36 mílimetros de comprimento. Verificamos 
que o "Mocó" é o único tipo de fibra longa que se 
cultiva no mundo sem o apêlo à irrigação. 

As nações, porém, que conseguem elaborar 
tipos longos são pródigas em defender e em 
salvaguardar essa riqueza. Agora mesmo, o Egito se 
esforça para obter, de qualquer forma, 1.000.000.000 
de dólares para a construção da nova e 
 

grande reprêsa de Assuan, no Nilo, tendo em vista 
acima de tudo ampliar a área de irrigação, onde 
planta os seus tipos de elite. O México está 
devotando à irrigação do "ouro branco", somas 
elevadíssimas. A Turquia, com a terminação do 
projeto do Seyan, pretende abrir mais de 150.000 
hectares para o algodão. Nos Estados Unidos, a 
exploração das fibras longas é possível, graças aos 
largos dispêndios de capitais em obras irrigatórias, 
no Oeste do país. No Peru, ocorre o mesmo com as 
suas linhagens longas. 

Admira, pois, que, até agora, o poder público 
brasileiro não tenha ido em auxílio, de maneira mais 
eficaz, aos produtores dessa fibra, na realidade a 
"cultura-dinheiro" não só do Rio Grande do Norte, 
senão também da Paraíba, do Ceará, e de outras 
unidades nordestinas. 

Sendo o maior produtor de "Mocó", no Brasil, 
não dispõe, no entanto, o Rio Grande do Norte de 
uma única fábrica de fiação e de tecelagem para o 
aproveitamento in loco dessa verdadeira dádiva da 
natureza, de vez que o "Mocó" é considerado, e com 
razão, "uma apólice de seguro contra as sêcas". É 
que se trata de planta xerófila, adaptada 
secularmente ao meio semi-árido do interior potiguar, 
dispondo de um sistema radicular profundo e de 
outros meios biológicos de resistência aos períodos 
de escassa precipitação pluviométrica. 

Outro produto do quadro mineralógico do 
Estado, que convém destacarmos, é o sal. 

Deseja o Rio Grande do Norte, além do 
estabelecimento de fábricas de tecidos, do 
beneficiamento e da industrialização da xilita, de uma fá- 
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brica de cimento em Mossoró, o advento em seu 
território da indústria de álcalis, a industrialização de 
águas residuais (águas-mães) de suas enormes 
salinas de Areia Branca, Grossos, Mossoró e Macau, 
para a extração de minerais de alto valor econômico 
como, por exemplo, bromo, magnésio, cloro etc. 
Com a chegada da energia do São Francisco, essas 
aspirações podem converter-se em grata realidade. 
E nenhum outro Estado brasileiro poderá melhor 
assisti-lo, nesses empreendimentos, do que o de 
São Paulo – a zona investidora mais rica do Brasil e 
a mais impregnada, quiçá, do verdadeiro espírito 
econômico nacional. 

O Estado é também o maior produtor de gêsso 
do País. 

O Rio Grande do Norte, é, sobretudo, um 
Estado de raízes agrícolas. Ainda se encontra no 
plano da indústria extrativa. As suas reservas de 
capitais, muito pequenas, não atendem ao mínimo 
de suas necessidades básicas, não lhe sendo 
possível, às suas próprias custas, modernizar 
alguns setores de sua indústria, ainda embrionária. 
A renda per capita é baixa. Donde, a necessidade 
de forte estímulo para a economia estadual 
libertar-se dêsse marasmo. O crédito legítimo 
conferir-lhe-á melhor amparo e segurança. A 
cooperação mais estreita da técnica e do capital 
paulista, visando ao aumento da capacidade 
aquisitiva das populações nordestinas, se lhe 
afigura necessária. 

Referindo-se ao Estado do Ceará, diz o 
relatório: 

Tivemos, igualmente, o ensejo de  
visitar o "Brasil-Oiticica" a maior organização  
do gênero do País, aproveitando 
 

o óleo dessa planta tìpicamente nordestina. No 
momento, a direção da fábrica está dando 
preferência à industrialização das sementes da 
mamona, alegando que a sua produção é mais 
constante e menos sujeita a flutuações do que a 
daquela rosácea. Outro ensejo, que se nos deparou, 
graças ao programa organizado pela Federação das 
Indústrias do Ceará foi o da visita também à fábrica, 
na Capital, de louças e gêsso. 

No dia seguinte, estando presente o próprio 
Governador, tivemos a oportunidade de visitar a 
sede da Secretaria da Agricultura, onde nos foram 
ministradas por diversos técnicos presentes 
informações valiosas sôbre a produção agrícola, 
animal e mineral desta unidade. Nessa mesma 
ocasião, vimos o plantei de gado "holandês", mantido 
pela aludida Secretaria: Informaram-nos que, em 
todo o Nordeste, não existia melhor rebanho dessa 
raça. 

O Ceará é o maior produtor de "ouro branco" 
em volume. O algodão ocupa posição de excepcional 
saliência em sua moldura. 

Outro produto de sua indústria extrativa 
vegetal é o caju, planta tradicionalmente nordestina, 
cuja industrialização merece o maior interêsse por 
parte de investidores paulistas, tal a sua valia. 
Também em 1955, a produção estadual de mais de 
500.000 quilos de castanha foi superada, tão-
sòmente, pelo Estado de Pernambuco. 

É o Ceará o Estado-líder do Brasil em matéria 
de cêra de carnaúba, de que a Nação faz abundante 
exportação para vários países estrangeiros. 

Depois da Bahia, é o Estado nordestino ,que 
apresenta o maior rebanho bovino, com o total de 
1.500.000 cabeças. 
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A sua produção mineral é também apontada 
como das mais variadas e prometedoras do "Polígono 
da Sêca". Seja-nos permitido assinalar alguns, tão-
sòmente, de seus produtos (ano de 1955): 

 
 Quilos 
Berilo................................................... 60.000 
Gêsso.................................................. 12.290.000 
Rutilo................................................... 10.000 
Sal....................................................... 84.233.014 
Amianto............................................... 50.000 

 
Devemos mencionar, também, que se 

encontra em fase de exploração a magnesita, a xilita 
e o gêsso. 

O Estado acha-se realmente empenhado em 
promover a elevação de seus índices de riqueza e de 
expansão. Dentro em breve, e com a extensão da 
energia de Paulo Afonso, conduzido que seja o 
"sistema do Cariri", a outras regiões cearenses, é de se 
prever um apreciável surto em seu desenvolvimento 
industrial. Os investidores sulinos andarão bem 
avisados, se auxiliarem a economia regional, 
interessando-se especialmente, como base de suas 
atividades fabris, pelas matérias-primas minerais e 
vegetais, abundantes no Estado. Quem conhece a fibra 
indomável do cearense e o seu amor à terra natal não 
hesitará em declarar que, uma vez servido o Estado 
pelas tôrres de Paulo Afonso, um novo ciclo econômico 
se lhe entreabrirá. Compete a São Paulo participar, 
com sadio espírito de brasilidade, nesse desabrochar 
de riqueza, que já se prenuncia. 

Vou ler alguns trechos referentes ao Estado da 
Bahia: 

"A variedade e a abundância de sua produção 
agrícola impressionam. 

É o segundo produtor de agave do Brasil. O 
maior produtor de amendoim do Nordeste. O 
maior produtor de cacau do país. O terceiro, no 
Nordeste, na produção de açúcar. É, também, o 
maior produtor de côco do Brasil. E de mamona. 
O maior produtor nordestino de laranja e de 
tangerina. O maior produtor brasileiro de 
mandioca. Salvante o Rio Grande do Sul, é o 
maior produtor, igualmente, de fumo. É o único 
Estado do Nordeste em que se assinala certa 
produção de trigo. Em 1954, registrou um dos 
maiores valores de produção rural, no Nordeste, 
com aproximadamente 5.000.000.000 de 
cruzeiros. 

Um dos setores vitais para o Brasil, onde  
se afirma a sua preponderância, no seio da 
Federação, é o petróleo. No momento, é o único 
Estado-irmão a contribuir de maneira decisiva para 
que o Brasil não seja mais, como outrora, um 
"órfão de petróleo". 

Falando de petróleo, devo acrescentar  
que, brevemente, nós, alagoanos, estaremos 
contribuindo grandemente para o fornecimento de 
óleo-negro ao País. Os estudos da Petrobrás e os 
resultados colhidos já estão a demonstrar que os 
lençóis petrolíferos das Alagoas são os maiores do 
Brasil. 

(Continuando a leitura): 
"Detém, portanto, o Estado elementos de 

propulsão econômica reunidos que dificilmente 
encontrar-se-iam em outras unidades brasileiras. O 
seu progresso se nos afigura, destarte, uma 
imposição de sua própria panóplia de riquezas a que 
se alia, inquestionàvelmente, seu fator humano, 
dotado de atributos de clarividência e de faculdades 
realizadoras. 
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A evolução industrial da Bahia, por outro lado, 
tende a acelerar-se. Se ela se revelara notória, no 
decênio 1940-50, muito maior intensidade deverá 
assumir, em um futuro imediato. 

De fato, nesses dez anos, o número de 
estabelecimentos variou de 1.478 para 3.875. É na 
zona do Recôncavo onde melhor reponta a atividade 
industrial dos baianos, representando, quanto ao 
número de estabelecimentos, 34,3%. Mas, em pontos 
diversos de sua hinterlândia, afirma-se também a 
vontade industrial do Homo Economicus dêste Estado. 

Que o surto fabril acelerou-se ainda mais, 
depois de 1950, é bastante ponderarmos sôbre estas 
informações. 

As novas indústrias, implantadas desde então, 
podem ser assim indicadas: 

a – refinaria de Mataripe, em São Francisco do 
Conde; 

b – fábrica de cimento em Aratu, com 
produção superior ao consumo regional, dando 
margem à exportação; 

c – moinho do Salvador; 
d – fábrica de adubos, em Cruz das Almas; 
e – indústrias de bolachas finas e biscoitos; 
f – fábrica de doces; 
g – indústrias de vestuário, em Salvador; 
h – fábrica de bebidas, refrigerantes, cerveja 

preta; 
i – indústrias de móveis, em Salvador; 
j – indústrias mecânicas e metalúrgicas; 
k – indústrias de materiais de construção; 
l - indústrias de laticínios em Itabuna; 
m – indústrias de tapêtes, passadeiras, sacos 

e outros produtos do agave em Alagoinhas. 
Há, ademais, um grupo novo  

e poderoso, de indústrias em 
 

projeto ou então em vias de instalação. Vejamos 
algumas delas: 

a – Nitrogênia S.A., próxima a Mataripe, 
visando à produção de produtos químicos e 
fertilizantes, representando investimento vultoso; 

b – SANBRA, em fase de instalação em 
Salvador, objetivando a fabricação de óleos vegetais; 

c – Frigorífico "São Francisco", próximo a 
Salvador; 

d – Fábrica de acumuladores, em Salvador; 
e – Fábrica de derivados do cacau, em vias de 

inauguração, em Itabuna; 
f – Fábrica de cerveja da Antártica, em 

Salvador; 
g – Fábrica de gases e de telas para o 

sombreamento de plantações de fumos finos; 
h – Matadouros-frigoríficos para fornecimento 

de carne a Salvador. 
Um dos aspectos, que mais nos sensibilizou, 

na Capítal baiana, foi a exposição feita pelo seu 
Secretário da Fazenda, Dr. Rômulo de Almeida, 
sôbre as finalidades da Comissão de 
Planejamento Econômico do Estado, no prédio 
onde funciona o Instituto de Fomento. A obra, que 
o Govêrno de Sua Excelência, o Senhor Antônio 
Balbino, está realizando, nesse terreno, nós a 
consideramos meritória e digna de aplausos. Os 
propósitos visados são vários. Releva, contudo, 
salientar dois: a localização dos pontos críticos  
da economia baiana e os meios que possam 
corrigir a instabilidade que atinge a economia 
estadual. Êsse ilustre economista aludiu à  
situação das safras agrícolas, sujeitas a 
constantes variações climáticas, à dependência do 
mercado exterior e à política creditícia do Govêrno 
da União. O Dr. Rômulo de Almeida acre- 
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dita que é possível e variável aumentar a 
produtividade da economia do Estado e é nesse 
sentido que o Govêrno orienta a sua ação, tentando 
criar uma estrutura financeira, colimando o equilíbrio 
dos fenômenos regionais e, também, proporcionando 
meios para a organização de uma economia  
agro-industrial, com a colaboração de capitais 
privados. 

Como brasileiros, sentimo-nos ufanos em 
verificar o que o Brasil já logrou realizar no 
domínio do petróleo, nessa região. O que 
contemplamos foi o coroamento de um grande 
esfôrço e a concretização de uma grande 
esperança. Não logramos mesmo esconder o 
nosso aprêço e o nosso entusiasmo pelo Estado 
da Federação, que foi o primeiro a doar ao  
resto do Brasil a maior riqueza do mundo 
contemporâneo, riqueza sem a posse da qual os 
povos não se sentem realmente seguros, livres e 
respeitados. 

O último capítulo, Sr. Presidente, intitula-se 
"São Paulo e a Economia Nordestina". 

Não possa deixar de ler os seguintes  
trechos, tão significativos para os homens da minha 
região: 

"Quando se trata de focalizar a economia do 
Nordeste, mister se faz, a nosso ver, mesmo 
levando-se em conta as sêcas que o flagelam, vez 
por outra, e a sua hemorragia constante de sangue 
humano, em benefício, aliás, de outros ângulos de 
nosso território, de amplitude continental, não 
olvidar fatos interessantes. Nessa região, se 
localizam: 

O maior centro nacional de produção de xilita 
– sal – algodão de fibras longas e extra-longas – 
mamona – monazita – de agave – de petróleo – de 
gêsso – cacau – côco – fumo – mandioca – 
 

pimenta-do-reino – cêra de carnaúba – oiticica – 
piaçava – baritina – columbita – açúcar". 

Sr. Presidente está aí um resumo do relatório 
dos industriais paulistas, do qual ressumbra otimismo, 
confiança e até admiração, diante das realizações e 
das possibilidades do Nordeste. Não obstante o 
flagelo da sêca e o descaso a que nos têm relegado 
os poderes públicos, declaram êles que o "Nordeste é 
uma região que, econômicamente emerge e se 
reergue". E acrescentam: "O povo nordestino é 
proprietário de qualidades de iniciativa e de 
empreendimentos exemplares. A sua fibra indomável. 
Tem a índole construtora por excelência. E, pelo Brasil 
e ao Brasil, tudo dará sem relutância, sem hesitação". 
Afirmam ainda: "Encontra-se a economia nordestina, a 
despeito dos grilhões que ainda lhe manietam o 
crescimento irresistível, em uma fase de preamar, de 
ascensão e de transbordamento". 

Onde maior otimismo que êsse da Federação 
e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, 
no tocante às coisas nordestinas? 

Como se vê, Sr. Presidente, não sòmente eu 
estou lobrigando essa alvorada que vai clareando os 
horizontes do Nordeste. 

Entreviu-a também a caravana chefiada por 
Antônio Devisate. Entreviram-na os paulistas, com os 
seus olhos de bandeirantes e os seus corações de 
brasileiros. E disseram da sua confiança na 
capacidade daqueles nossos compatrícios e nas 
possibilidades da região, sem meios têrmos, com 
ênfase e calor. E não só isso. As últimas palavras do 
seu relatório, que passo a reproduzir, não nos 
deixam dúvidas quanto às suas convicções, ao seu 
entusiasmo e à missão que lhes cumpre realizar, de 
bons irmãos e excelentes brasileiros: "O nosso  
dever – dizem os industriais paulistas – consiste  
em caminhar na direção dos filhos da "terra do 
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sol" e declarar-lhes, como brasileiros, que 
desejamos, no íntimo dos nossos corações, 
associar-nos ao seu esfôrço, à sua peleja, ao seu 
alto espírito de brasilidade. Como êles, queremos, 
antes de tudo, servir ao Brasil". 

Assim termina o relatório da caravana chefiada 
por Antônio Devisate, êsse grande dínamo do parque 
industrial de São Paulo, cuja obra, no terreno 
material e social, é das mais beneméritas, daquelas 
que fazem de um homem, um padrão, um expoente, 
um símbolo. 

Sr. Presidente, os grandes capitães da 
indústria de São Paulo falaram: sua palavra é uma 
promessa solene de colaboração com os homens 
do Nordeste. Se eu era ontem otimista, sou-o 
muito mais hoje. Na afirmação dos líderes 
bandeirantes, vejo a palavra de ordem de São 
Paulo, fiel à sua vocação histórica, convocando os 
paulistas a rumar a caminho da "terra do sol", a fim 
de ajudá-la a integrar-se nos seus destinos, que é 
crescer e progredir, para que não haja dois Brasis, 
um rico e outra pobre, mas:uma Pátria só, 
próspera e feliz. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Com prazer. 
O SR. NOVAES FILHO: – Faz muito bem  

V. Exa. em divulgar, da prestigiosa tribuna 
parlamentar desta Casa, o depoimento dos 
homens de negócios de São Paulo, através do 
qual se verifica não entrar o Nordeste nos quadros 
econômicos do País, de mãos vazias; mas, pelo 
contrário, detentor que é de grande riqueza, com 
as maiores possibilidades econômicas para o 
futuro da Nação. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Diz V. Exa 
muito bem; e é o que afirmam os homens de São 
Paulo, conscientes dos seus deveres, das suas 
responsabilidades na vida nacional. 

Sr. Presidente, que se cumpram os desejos e 
as promessas dos bandeirantes. E que, criando o 
ambiente de compreensão indispensável a que 
medrem e frutifiquem êsses patrióticos esforços, os 
homens públicos do Nordeste e do Brasil, imitando 
os industriais da Paulicéia, "pensem e ajam em 
têrmos tão elevados, que façam calar, como bem 
disse o Senador Apolônio Salles, "os argumentos 
dos interêsses limitados dos indivíduos ou das 
regiões". Então, já não seremos o País do Futuro, 
mas, dentro em pouco, a grande nação que 
sonharam os nossos antepassados será o orgulho 
dos nossos filhos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Desejo louvar as 
palavras de V. Exa. batendo palmas, em nome de 
São Paulo. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Muito grato 
a V. Exa., através de cuja palavra ouço a voz da 
bravura, da inteligência e da grandeza de Piratininga. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 
requerimento, que vai ser lido. 

É lido e deferido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 604, DE 1957 

 
Senhor Presidente. 
No Distrito Federal e na Capital de São Paulo 

está se tornando insustentável e inaceitável a 
conduta da Companhia Telefônica Brasileira – 
Companhia estrangeira que tem concessão de 
importante serviço no Território Nacional. 

Últimamente, não apenas as instalações de 
telefones novos não são cumpridas, como também 
as próprias transferências de aparelhos, ainda que 
em regime de prioridade natural ou concedida. 

 



– 691 – 
 

Costuma alegar a, Companhia concessionária 
dificuldades de ordem técnica. Outras vêzes, atribui 
a responsabilidade ao Govêrno Federal, invocando 
obstáculos cambiais ou retardamento de 
providências administrativas da União. 

Também é freqüente escusar-se aquela 
Companhia estrangeira responsabilizando as 
Prefeituras do Distrito Federal e da Capital de São 
Paulo por não aceitarem conciliação quanto a novos 
têrmos contratuais pretendidos pela concessionária. 

Ninguém, no País, dirá, porém, com exatidão, 
da procedência das várias e contraditórias razões 
apresentadas pela Companhia Telefônica Brasileira 
para justificar o péssimo serviço que vem prestando 
e a incorreta maneira com que desempenha as suas 
obrigações de concessionária de serviço público em 
nosso País. 

Ontem um Vereador afirmava da Tribuna da 
Câmara do Distrito Federal que estão sendo 
cobradas clandestinamente vultosas somas para a 
instalação ou transferência de telefones, ainda que 
estejam em regime de prioridades. 

O que é certo, indiscutível mesmo, é que a 
C.T.B. está no índex popular, e todos nela 
reconhecem a maneira descortês, autoritária, 
arbitrária, vaidosa, arrogante, com que trata os 
usuários, assim à maneira de quem presta um favor 
e de achar-se entediada do povo a que serve. 

Ante o exposto, requeiro a V. Exa. que: se 
digne oficiar ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas para que êste providencie a remessa ao 
Senado Federal do dossier relativo à 
concessionária Companhia Telefônica Brasileira, 
e assim também o mesmo seja pedido à 
Prefeitura. do Distrito Federal e à Prefeitura  
de São Paulo, para o fim de documentar  
a Comissão de Investigação que, na 
oportunidade, pedirei seja constituída de cinco 
Senadores da República. 

Senado Federal, 13 de novembro de 1957. – 
Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido outro 
requerimento. 

È lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 605, DE 1057 
 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado com 

o art. 126, letra i, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 224, de 
1956, que abre crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00, destinado a auxiliar a reconstrução 
do Palácio da Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina, destruído por incêndio. 

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 
1957. – Freitas Cavalcanti. – João Villasbôas. – 
Filinto Müller. – Daniel Krieger. – Novaes Filho. – Rui 
Palmeira. – Domingos Vellasco. – Fernandes Távora. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido será votado no final da Ordem do 
Dia. 

O SR. JOAO VILLASBOAS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador João Villasbôas para explicação pessoal. 

O SR. JOAO VILLASBOAS (para explicação 
pessoal) (*): – Sr, ,Presidente, venho à tribuna ainda 
sob a emoção da dolorosa notícia que acabo de 
receber, do falecimento, na cidade de Cáceres no 
Estado de Mato Grosso, do Deputado Dormevil 
Malhado da Costa Faria. 

O passamento dêsse distinto mato-grossense 
ao mesmo, tempo que abre um  
claro impreenchivel na Bancada da União 
Democrática Nacional, na Assembléia Legislativa 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador: 
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daquele Estado, cobre a população mato-grossense 
de profundo luto. Político dedicado, colocava os 
interêsses do Estado acima dos sentimentos de 
afeição à família e amizades pessoais. Tinha duas 
paixões essenciais, o progresso do Município de 
Cáceres, de que era filho e a vitória da União 
Democrática Nacional, ali jamais vencida. 

Sr. Presidente, todo o povo mato-grossense 
sente essa perda nós, que o tínhamos como 
correligionários, porque víamos nêle o condutor 
político e companheiro leal e destemido; porque nêle 
encontramos o grande amigo devotado ao bem 
público. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. permite 
um aparte ? 

O SR. JOAO VILLASBOAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Solidarizo-me, 
neste passo, com V. Exa. e com a seção da União 
Democrática Nacional de Mato Grosso Vossa 
Excelência está fazendo o elogio de um homem de 
bem, de um homem digno, de um Deputado que mais 
que o interêsse de seu Partido defendia os interêsses 
do Estado. Meu adversário político, porém amigo 
fraternal, sinto imensamente sua morte. E um claro que 
se abre no rol dos homens publicos de Mato Grosso. 

Aceite V. Exa. a integral solidariedade da 
seção de Mato Grosso de meu Partido, e também a 
minha solidariedade pessoal, na homenagem muito 
justa que V. Exa. presta ao saudoso Deputado 
Dormevil Malhado da Costa Faria. 

O SR. JOÃO VILLASBOAS: – Muito 
agradeço, Sr. Presidente, a manifestação que 
reconheço profundamente. sincera, do ilustre 
Senador Minto Müller, não só em seu nome pessoal, 
como no da seção de Mato Grosso do Partido Social 
Democrático. Não apenas nós que com êle 
militávamos politicamente, mas os seus, próprios ad- 
 

versários, reconheciam em Dormevil Faria as 
qualidades que acabam de ser externadas pelo 
nobre Senador Filinto Müller. 

Homem de integridade absoluta e de moral 
impoluta, foi sobretudo um bom Seguiu a trajetória 
de seu saudoso pai, um coração aberto a todas as 
manifestações do bem. 

Seu genitor, o Coronel Joaquim da Costa e 
Faria conquistou a amizade, a simpatia, o 
devotamento e a veneração da população 
cacerense, notadamente porque dava prodigamente 
ao próximo as preciosas parcelas de sua nobre alma. 

Farmacêutico, quando durante meses e meses 
a cidade ficava ocasionalmente sem médico, era êle 
que com seus conhecimentos, com a prática de sua 
longa vida de observador das enfermidades locais, 
desempenhava aquelas funções, atendendo 
dedicadamente a população civil e também à própria 
unidade militar aquartelada. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte ? 

O SR. JOAO VILLASBOAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Em nome da 
União Democrática Nacional, seção do Ceará, 
associo-me sinceramente à justa homenagem que V. 
Exa. presta ao seu grande correligionário e 
correligionário indefectível do nosso Partido. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a solidariedade dos meus correligionários do Estado 
do Ceará, manifestada através da palavra do nobre 
Senador Fernandes Távora. 

Sr. Presidente, Dormevil de Faria tinha o 
pensamento aberto a todas as preocupações que 
redundassem em favor dos sofredores. Seu coração 
transbordava de bondade, derramando catadupas de 
benefícios sobre quantos dêle se aproximavam 
necessitados de todo o amparo material ou moral. 
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Na Assembléia Legislativa do Estado do Mato 
Grosso, no desempenho de seu mandato, enfrentava 
nossos adversários com elevação moral e 
superioridade de argumentos, mantendo a maior 
cordialidade com os seus contendores, sem 
melindres de qualquer forma. 

O seu falecimento foi um golpe rude para os 
meus sentimentos de amigo leal. 

Encontrei-o recentemente na capital de 
Mato Grosso, aparentando bem-estar e rija 
saúde. Hoje, entretanto, chega-me a notícia de 
que o incansável batalhador pela grandeza de 
meu Estado, o sonhador que lutava 
denodadamente pela prosperidade. do Município 
de Cáceres, o devotado idealista da União 
Democrática. Nacional tombou como a 
araputanga das florestas mato-grossenses, 
repentinamente, fulminada pelo raío. 

Sr. Presidente, em meu nome pessoal, no do 
Senador Mário Motta – ambos fomos seus amigos 
fraternais – em nome da Bancada da União 
Democrática Nacional desta Casa... 

O SR. FILINTO MÜLLER: – V. Exa. fala em 
nome do povo mato-grossense. 

O SR. JOAO VILLASBOAS: – ...e, já agora 
com a manifestação do honrado chefe pessedista 
Senador Filinto Müller em nome do povo mato-
grossense, transmito desta tribuna, à desolada 
Família de Dormevil de Faria, à Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso, ao Diretório 
Municipal da União Democrática Nacional em 
Cáceres a expressão do mais profundo pesar. 
(Muito bem!) 

O Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Lima Teixeira, 
reassumindo-a posteriormente. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: –  
Sr. Presidente, peço a palavra para  
explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Domingos Vellasco. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, vou ler 
uma nota oficial do Partido Socialista Brasileiro. 

 
NOTA OFICIAL 

 
O Partido Socialista Brasileiro, através da sua 

Comissão Executiva Nacional, reunida em 13 do 
corrente, hipoteca irrestrita solidariedade aos 
aeroviários, que no momento se utilizam, 
pacificamente, do direito constitucional de greve. 

Outrossim, protesta o Partido Socialista 
Brasileiro contra a atitude do Ministério do Trabalho 
que considerou ilegal o uso dêsse direito pelos 
aeroviários e ameaça com as sanções do decreto 
anti-greve 9.070. 

É mais uma razão para que o Partido 
Socialista Brasileiro conclame os trabalhadores a 
que se unam na luta pelo livre exercício do direito 
constitucional de greve, consubstanciado no projeto 
já aprovado pela 1ª Convenção dos Trabalhadores 
do Distrito Federal e pela Comissão de Legislação 
Social da Câmara dos Deputados. 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1957. 
Sr. Presidente, quero também dar 

conhecimento à Nação do ofício que acabo de 
receber do Sindicato Nacional dos Aeroviários, assim 
redigido: 

"Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1957. 
Exmo. Sr. Senador Domingos Vellasco: 
Os trabalhadores aeroviários representados. 

por seu Sindicato de Classe vêm.a.presença  
de Vossa Excelência para pedir a  
proteção do bravo Poder Legislativo para que pos- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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sam exercer pacíficamente e livres das 
inqualificáveis coações da Polícia o seu inalienável 
direito de lutar por melhores condições de vida e de 
trabalho. 

O Sindicato Nacional dos Aerovíários, 
honrando a sua tradição de luta ordeira pelos 
direitos dos seus representados e pelas 
liberdades democráticas do Povo Brasileiro apela 
para os nobres representantes da vontade 
popular da nossa gloriosa Pátria, no sentido de 
que lancem o seu veemente protesto contra as 
arbitrariedades de que vem sendo vítimas os 
humildes trabalhadores da Aviação Comercial 
Brasileira. 

Os nossos companheiros, Irmanados na luta 
comum por dias melhores para si, e suas famílias, 
não têm podido exercer sequer o direito de ir e vir, 
assegurado pela Constituição a todo cidadão 
honesto e trabalhador. A polícia vem prendendo e 
coagindo os aeroviários em plena via pública, 
numa demonstração flagrante de que o cidadão 
brasileiro está abandonado ao arbítrio de policiais 
que, à guisa de assegurarem uma ordem que 
nunca esteve ameaçada por humildes 
trabalhadores é dignos chefes de família, 
prendem, admoestam e ameaçam os nossos 
colegas. 

Senhores Parlamentares, os trabalhadores 
aeroviários estão lutando pelo bem-estar social 
de sua classe, e muito mais de que pensam os 
que não querem enxergar o atual estado da 
Aviação Comercial Brasileira, pela tranqüilidade 
dos que se utilizam do transporte aéreo de cuja 
segurança dependem o progresso, intelectual e 
bem-estar físico dos seus humildes técnicos e 
colaboradores. 

Representantes do bravo povo de nossa terra! 
Não deixeis que os trabalhadores sirvam de pasto à 
sanha de violência dos que não querem sentir as suas 
necessidades! Protestai com veemência contra as 
perseguições policiais aos humildes homens do povo! 

Com a gratidão da classe aeroviária, 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente 
Sindicato Nacional dos Aeroviários – Othon 

Canêdo Lopes – Presidente". 
Sr. Presidente, transmitindo à Nação êste apêlo 

do Sindicato Nacional dos Aeroviários e a Nota Oficial 
do Partido Socialista Brasileiro, recordo que, há dias, 
comentando o incidente ocorrido no 5º Distrito Policial – 
resultante dos maltratos dispensados pela Polícia Civil 
a um Oficial do Exército e a um Sargento – tive ocasião 
de condenar, vivamente a ação dos elementos pára-
quedistas, que atacaram, prenderam e seviciaram 
autoridades policiais. Pedi, ao mesmo tempo, a 
atenção do País para o fato de ser a Polícia Civil do 
Distrito Federal sobejamente conhecida como violenta, 
entregue quase sempre a homens que não resistiriam 
a um exame psicotécnico. Muitos dêles, degenerados, 
só servem para dar pasto a seus sentimentos, ou 
servem para prenderem e seviciarem humildes 
trabalhadores. 

Vejo agora que a Polícia do Distrito Federal, 
honrando suas tradições de violência, está fazendo a 
mesma coisa com os aeroviários. Não posso, pois, 
deixar de pedir a atenção dos Poderes Públicos, 
para que contenham os facínoras da Polícia, que 
procuram impedir que os trabalhadores da nossa 
aviação civil exerçam pacificamente o direito de 
greve que lhes assegura a Constituição. 

Sr: Presidente, nesta e na outra Casa do 
Congresso protestou-se contra o fato de haverem alguns 
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militares, seviciados pela Polícia Civil,  
usado suas próprias armas para castigar os 
agressores. Não é possível que a Polícia Civil 
esteja, neste instante, na Capital Federal, 
prendendo homens pacíficos, por exercício de um 
direito que lhe assegura a Constituição; e fazendo 
tôda sorte de pressão, no sentido de que não 
possam lutar pelo direito a melhor padrão de vida 
para si e suas famílias. Deixo consignado meu 
mais veemente protesto contra essa atitude 
policial. 

Não indago se, no entender do Diretor do 
Departamento Nacional do Trabalho, a greve é 
legal ou ilegal. Pela experiência que tenho, sei que 
nenhum trabalhador vai à greve por simples 
prazer. Quando se vale dêsse direito, 
universalmente reconhecido, é porque para tanto o 
compelem as necessidades prementes da vida 
cotidiana. 

Sr. Presidente, minha solidariedade e  
a do Partido Socialista Brasileiro aos aeroviários e 
o meu protesto contra a ação drástica da  
Polícia para com os grevistas, ficarão  
consignados nos Anais do Senado, para que se 
saiba que, no Parlamento, pelo menos uma  
voz, não se conforma com as violências  
contra essa classe trabalhadora que usa do  
único meio pacífico assegurado para  
fazer valer seus direitos, aquêle que a  
Constituição lhe dá, o direito de greve. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da segunda discussão de Lei 

do Senado, nº 36, de 1953, que dispõe sôbre o 
Código Brasileiro de Radiodifusão, em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 558, de 1957, do Senhor Cunha Mello e outros 
Senhores Senadores (projeto aprovado em 1ª dis- 
 

cussão, sem emendas, na sessão de 5 do mês em 
curso). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
emenda que vai ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

EMENDA Nº 61 
 
Ao Projeto de Lei do Senado nº 36, de 1953. 
Suprima-se o parágrafo único do artigo 32 do 

substitutivo. 
 

Justificação 
 
No parágrafo único do artigo 32, o substitutivo 

comete uma imperfeição de técnica legislativa, quando 
declara incorporados ao seu sistema o Código Penal, a 
Lei de Contravenções Penais, a Lei nº 1.079, de 10 de 
abril de 1950 e a Lei nº 1.802, de 5 de janeiro de 1953. 

O Código Nacional de Telecomunicações será 
uma lei especial que, pela sua natureza, só se 
aplicará à matéria que constitui o seu objeto 
especifico. As leis de âmbito mais geral somente 
serão derrogadas pela lei especial, quando esta 
dispuser de maneira incompatível com a lei geral. 

Por um lado, a declaração é perfeitamente 
ociosa, porquanto o artigo 10 do Código Penal dispõe : 

"As regras gerais dêste Código aplicam-se aos 
fatos incriminados por lei especial, se esta não 
dispõe de modo diverso". 

Por outro lado poderá aquela declaração 
suscitar insegurança na aplicação e interpretação da 
lei. Pois, no caso de discrepância entre a lei especial 
e a lei geral, em matéria de incriminação, poder-se-ia 
sustentar a predominância da última sôbre a 
primeira, de vez que o legislador expressamente 
incorporará ao sistema da lei especial a lei geral. 

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 
1957. – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – A  
emenda que acaba de ser lida e as que 
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na sessão de ontem foram justificadas da tribuna e 
não apoiadas, por falta de número, dependem de 
apolamento. 

Os Senhores Senadores que as apóiam 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Estão apoiadas. 
Em discussão o projeto com as emendas. 
O SR. CUNHA MELLO (lê o seguinte 

discurso): – Sr. Presidente: 
Como sabe o Senado, somos autor de um 

substitutivo apresentado ao seu Projeto de Lei nº 
36, de 1953, de iniciativa do nobre Senador 
Marcondes Filho, sôbre o Código Brasileiro de 
Radiodifusão. 

Embora, então, Líder do Govêrno, nesta Casa, 
na elaboração dêsse substitutivo, nos orientamos 
pelo propósito alto e sadio de resolver o problema, 
sòmente com espírito público, nos seus diferentes 
aspectos. 

Já em longo e exaustivo discurso,  
aqui pronunciado, nos primeiros dias dêste  
mês, encaramos o assunto nos seus dois 
aspectos fundamentais, os mais discutidos em 
todos os Congressos internacionais, nas 
conferências, na imprensa e na legislação de 
todos os países. 

Fizemos um retrospecto da legislação de 
diversas nações, um estudo da legislação 
comparada, procurando, num cotejo de códigos, leis 
e regulamentos, colhêr subsídios, para trazer, para o 
nosso trabalho, aquilo que de melhor e mais liberal 
houvesse. 

Sr. Presidente: 
A história da Radiodifusão no mundo inteiro, 

desde a sua aparição na Inglaterra, na Suíça e no 
Continente Americano, nos mostra que ela surgiu 
como atividade privada. 

Dêsse período gestatório, pelo seu crescente 
progresso e desenvolvimento, pela sua  
projeção como instrumento, o mais célere de trans- 
 

missão do pensamento, o assunto passou a reclamar 
o contrôle do Estado. 

Em alguns países, não foi objeto sómente 
dêsse contrôle: Foi-se mais além, chegou-se à 
própria direção do Estado. 

A liberdade é um direito precioso e 
indeclinável da criatura humana, mas a liberdade 
deve ser sempre exercida com juízo, com tranqüila 
moderação, no propósito de não ferir interêsses 
alheios, de não ser prejudicial à coletividade. 

Daí, desta concepção da liberdade, a 
contingência em que se viram os governos de todos os 
países de discipliná-la, de exercer, na radiodifusão e na 
televisão, na chamada "imprensa falada", certa 
fiscalização em benefício do interêsse público. 

A palavra – falada – através do rádio, da 
televisão e do cinema, adquiriu, com o 
desenvolvimento dêsses veículos de sua 
transmissão, tal relevância que passou a constituir 
um problema novo, complexo e delicado, ainda não 
satisfatóriamente resolvido em país algum. 

Em nosso discurso anterior, examinamos o 
regime a que está sujeita a radiodifusão nos diversos 
países do mundo. 

Nesse ensaio da legislação comparada 
afirmamos que a radiodifusão é, em geral, serviço 
público, sujeito a um menor ou maior domínio do 
Estado. 

Nuns países, constitui monopólio estatal, 
noutros, embora atividade privada, está sob a 
fiscalização do Estado. 

No sistema europeu – exploração oficial ou 
semi-oficial; no americano, exploração privada pela 
publicidade e propaganda comercial, controlada pelo 
Estado. 

Na primeira categoria, existem diversas 
modalidades e subtipos: 

a)O inglês, exploração por uma corporação, 
cujos membros são eleitos pelo Estado. 

b) O alemão, exploração integral do Estado. 
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c) O francês, exploração estatal e privada, 
sobreposta mediante redes independentes. 

d) O holandês, explorado por um organismo 
misto. 

Dum exame dos diversos sistemas, pode-se 
chegar a uma conclusão generalizada de dois dos 
seus detalhes: 

I – A organização diretiva centralizada, e a 
quantidade de estações emissoras, como sua 
distribuição. 

II – A orientaçdo dominante procurando ajustar 
e consolidar planos que conciliem os preceitos 
técnicos com os interêsses públicos. 

Continuando a nossa digressão sôbre  
os regimes adotados pelo mundo, em todos  
os continentes, aflorada no nosso  
discurso anterior, reiniciamo-la a seguir com a 
citação das leis doutros países, ainda não 
referidas. 

Recomeçaremos, pois, pela Colômbia, onde a 
radiodifusão é serviço público, cujo regime está 
claramente definido no artigo 1º, da Lei número 198, 
de 1936, nestes têrmos incisivos: 

"Los servidos de telecomunicaciones solo 
pueden prestar-se por el Estado o por las personas 
naturales o juridicas con las quales se haja 
contratado o se contrate su estabelecimiento en 
nombre de aguel, o que obtengan o hajan obtenido 
dei respectivo permisso". 

Declara-se mais no artigo 8º dessa citada lei: 
"A ninguna estación de radiodifusión telefônica 

le será permitido transmitir nada que pueda atentar 
contra la moral o contra la seguridad del país o sus 
relaciones internacionales, ia honra de las personas 
y el respeto debido a las autoridades legítimas, o que 
 

contegan noticias falsas o tendenciosas, o la 
incitando en qualquier forma al desconocimiento de 
las autoridades, al desobedecimiento a la ley o Ia 
perturbación del ordem público". 

Na Colômbia, pertencem ao Estado tôdas as 
freqüências utilizáveis para as radiocomunicações. 
Só o Govêrno tem a faculdade de dispor delas, 
distribuí-las e dá-las, por concessão, para seu uso e 
exploração. 

Em 1948, um projeto duma nova lei foi oferecido 
ao Senado Colombiano, em cujo artigo 1º se criou – o 
Conselho Nacional de Radio-comunicação – com 
autonomia para dirigir e orientar os serviços de 
radiodifusão nos termos nele estabelecidos. 

A radiodifusão, embora permitida às atividades 
particulares, está sob rigoroso contrôle do Estado. 

Radioaficionados e radiotécnicos só podem 
ser reservistas das Fôrças Militares. As zonas em 
que se podem instalar estações emissoras são 
demarcadas por um Decreto, nº 1.453, de 1950. 

É o regime colombiano um regime em que, 
como no Brasil, a radiodifusão é serviço público, sob 
o contrôle do Estado. É êsse contrôle mais rigoroso 
que o nosso. 

O direito de resposta é, na legislação do país, 
claramente estabelecido nestes têrmos: 

"Todo concessionário de licencia para 
funcionamiento de estaciones radiodifusoras está 
obligado, sin prejuicio de Ias sanciones estabelecidas 
por las leyes y reglamentos vigentes sobre 
radiodifusion, a transmitir gratuitamente por las mismas 
estaciones que se hajam empleado, con las mismas 
frequências o longitud de onda y a la misma  
hora dentro de las quarenta y ocho seguientes al recibo 
de la solicitud de Ia persona o entidad que vaya a 
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depositar o aclarar las retificaciones que se le 
soliciten por particulares, funcionários públicos, 
corporaciones públicas o privadas, con motivo de 
relaciones o conferencias o informaciones de 
qualquer naturaleza que tengan el carater de 
injuriosas, falsas o tendenciosas. 

La extensión de Ia rectificación o aclaración no 
excederá del tiempo empleado para la información, 
conferência o relación que se trata de retificar o 
aclarar, salvo en aquellos casos en que la naturaleza 
del assunto exija un tiempo mayor". 

No Equador, o sistema não difere, senão em 
detalhes, da Colômbia. 

No Decreto nº 325, de 28 de março de 1941, o 
artigo 2º diz, expressamente, também, que: 

Son de exclusividade del Estado los 
comunicaciones radio-elétricas do país. 

Poderá el Estado otorgar concessiones de su 
exclusividad para la instalación de servicios 
radioelétricos mediante contratos celebrados con el 
Ministerio de Comunicaciones. 

Isto está disposto nos artigos 2º e 3º do 
Reglamente de Instalaciones Radioelétricas, onde a 
respeito das estações comerciais de radio-difusão, 
no artigo 32, se lê: 

Los programas diarios de las transmissiones 
se someterán a la aprobación del Ministerio de 
Comunicaciones o de su delegado, presentándolo 
con veinticuatro horas de antecipación. 

No citado regulamento, lei orgânica 
equatoriana sôbre os serviços, as estações 
emissoras, conforme suas finalidades, distinguem-se 
em: 

Estações comerciais internacionais, 
estações comerciais de 
 

serviço interior, estações comerciais de radiodifusão, 
estações culturais, estações experimentais de 
experimentação científica, estações de aficionados e 
estações receptoras de notícias. 

A cada classe se dedica, no citado diploma 
regulamentar, um capítulo para disciplinar-lhe o 
exercício. 

Como se vê, no Equador, os serviços de 
telecomunicações radio-elétricas são públicos, de 
exclusividade estatal. 

Na Costa Rica, a radiodifusão 
"tendrá por objeto principal el fomento de la 

cultura artística, cientifica y literária, al mismo tiempo 
que servirá de entretenimiento efetivo para el publico 
oyente. 

La estación radiodifusora que se establezca con 
fines comerciales podrá estabelecer tarifas, pero 
deberá tomar muy en cuenta que todo programa de 
propaganda comercial o para otros fines lucrativos, 
deberá ser combinado con numeres musicales literarios 
o cientificos". (Art. 22 do Regulamento de Estaciones 
inalambricas para aficionados y de radiodifusion). 

As estações radiodifusoras é proibido: 
a) La transmission y recepción de 

correspondência privada; 
b) La divulgación del contenido o de la 

existência de dicha correspondência que se llegare a 
interceptar; 

c) La publicación indebida o uso de la 
correspondencia indicada; 

d) La transmissión o circulación de noticias 
falsas, senales o llamadas de siniestro sin 
fundamento; 

e) La retransmissión de  
números de radiodifusión, pro- 
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venientes de otras estaciones sin el consentimiento 
expresso de los interessados; 

f) Las controversias de caratér personal y la 
propaganda que se dirija contra la paz y la seguridad 
del Estado y el buen crédito del país; 

g) El uso de lenguaje vulgar o obsceno; y lo 
contrarie Ias buenas costumbres; 

h) Los ataques al Gobierno constituido y Ia 
concordia internacional; 

i) Los ataques a la vida privada, honra e 
interesses particulares de las personas; 

j) La propaganda dissociadora, encaminhada a 
quebrantar el orden público y Ia seguridad de las 
instituciones del Estado. (Reglamento, art. 7º). 

Face a tantas proibições, nem se sabe mais o 
que é admitido. 

É êsse regulamento uma verdadeira obra do 
famoso Conde de Lípe. 

Só faltou nas proibições o acréscimo: 
fica proibido tudo mais o que êsse 

regulamento não proibe. 
As transmissões de radiodifusão no  

Chile são confiadas à supervigilância da Direção 
Geral de Informações e Cultura, que lhes  
dita norma sôbre a composição dos programas, 
instruções sôbre a classe e a natureza  
dos números aos quais se deve dar preferência 
sôbre os que não podem ser incluídos ou que 
devam ser suprimidos em alguns dêsses 
programas e, em geral, normas diretivas 
necessárias para o melhoramento da sua 
qualidade artístico-cultural. 

A liberdade das transmissões é permitida, sem 
prejuízo da punição oportuna dos seus excessos e 
abusos. 

Reza a lei chilena em seu art. 26: 

"Queda proibido a las estaciones 
radiodifusoras toda transmission que contenga 
expressiones injuriosas o contrarias a la moral y 
buenos costumbres, como asimismo la transmission 
de informaciones, dissertaciones, discursos y otros 
medios de propaganda que vayan contra el 
constitucional establecido, inciten a la subversión del 
orden público, contravengan las leyes del país o 
constituyan actos delictuosos contemplados en el 
Decreto nº 425, de 20 de marzo de 1952, en Ia Ley 
nº 6.026, de 11 de Febrero de 1937. 

Temos, pois, no Chile, a liberdade de 
pensamento e idéias na radiodifusão sujeita a 
diversas restrições, das mais amplas e com 
responsabilidade pelos excessos e abusos no seu 
exercício. 

Aliás, é essa a orientação dominante no 
Mundo. 

No nosso culto e cordial vizinho o Uruguai –, 
na Regulamentação da Lei de 13 de novembro de 
1928, art. 4º, nº 7, está determinado: 

 
"Ninguna estacíón radioeléctrica podrá dar 

curso a comunicaciones que se encuentren en las 
siguientes condiciones: a) las comunicaciones en 
que se incitare a la traición contra la Republica, o a la 
rebelión o sedición contra las autoridades 
constituídas; b) las que tuvieren por objeto 
entorpecer la acción de la justicia en cualquier acto 
de su ministerio; c) las que contengan palabras o 
conceptos obscenos o informaciones que tengan por 
resultado la difamación de un tercero; d) la 
transmssión o circulatión de sefiales de socorro o de 
llamadas de socorros falsas o engafiosas. 

Art, 5. Toda estación radio-elétrica 
transmissora está sujeta a ser inspeccionada en 
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cualquier tiempo por las personas que designe la 
Dirección de los Servicios de Radiocomunicaciones, 
deblendo se le proporcionar los datos que soliciten. 

Art. 6. La Dirección de los Servicios de 
Radiocomunicaciones, por razones de interés público 
y previa autorización Superior, podrá suspender 
durante um plazo determinado, las transmissiones de 
cualquer estación". 

No México, o regulamento das 
telecomunicaçoes, depois de distinguir as 
radiodifusoras em comerciais, culturais, de 
experimentação científica e de aficionados, nos seus 
arts. 113 a 116 proibe-lhes o seguinte: 

Art. 113. Queda prohibido interceptar, divulgar 
o aprovechar sin derecho los mensajes, noticias o 
informaciones que no estén destinados al domínio 
público y que se reciban por medio de los aparatos 
de radiocomunicación. 

Art. 114. Queda prohibido transmitir noticias 
o mensajes cuyo texto sea contrario a la 
seguridad des Estado, a Ia concordia 
internacional, a la paz y al orden público, a las 
buenas costumbres, a las leyes de país y a la 
decencia del lenguaje o que perjudiquen los 
intereses económicos colectivos, causen 
escândalo o ataquen en cualquier forma al 
Gobierno constituído o a la vida privada, honra o 
intereses de las personas o que tengan por 
objeto, manifiestamente, la comisión de algún 
delito, o que obstrucionen la acción de la justicia. 

Art. 115. Queda também prohibido transmitir: 
I – Asuntos que franca o velamente tengan 

carácter politico o religioso. 

II – Asuntos de carácter personal que a juicio 
de la Secretaria de Comunicaciones impliquen 
competencia a la Rede Nacional, asi como aquellos 
que invadan los servidos reservados a la misma eu 
la Ley de Vias Generales de Comunicación. 

III – Anuncios o propaganda de cabarets, 
cantinas y centros de prostitución o de vicio. 

Art. 116. Queda prohibido transmitir Ia 
propagandas, o anuncio de produtos industriales o 
comerciales, y actividades de cualquler clase que 
engañen al público o que le causen algún prejuício 
por Ia exageración o falsedad en la indicacíón de sus 
usos, aplícaciones o propriedades". 

Na Venezuela, os serviços radio-elétricos são: 
"da exclusiva competência do Estado, e só 

excepcionalmente, se concede permissão a 
particulares para explorá-los, a juízo do Executivo 
Federal. (Art. 2º do Regulamento de 1941)". 

Pelas suas finalidades, as emissoras são: 
comerciais ou exclusivamente culturais. 
A publicidade comercial é definida no art. 48, 

letras a a f e seus parágrafos. As transmissões 
proíbidas são muitíssimas. Estão declaradas no 
artigo 53, de letras a a o. 

É proibida na letra e a propaganda política, 
envolvendo debate ou polêmica entre pessoas e 
partidos políticos. 

O regime das restrições é igual, mesmo tão 
vasto quanto o da Costa Rica. 

Cuba, país .que, há muito, vive em ditadura, 
tem instituições que se fôssem praticadas,  
como constam de suas leis, seriam das mais  
democráticas do mundo. 
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Possui Cuba um Tribunal de Contas que pode 
servir de padrão aos outros países, inspirado no 
sistema europeu, e a cuja atuação se pode confiar a 
mais sadia e rigorosa fiscalização dos dinheiros 
públicos. 

Nos art. 2, 3, 44, 45 e 56 de sua lei específica, 
definiu-se a liberal orientação cubana sôbre os 
serviços de radiodifusão. 

No art. 2 foi disposto: 
"Es inalienable e imprescritible la soberania y 

el pleno domínio del Estado sobre los canales 
designados para los servicios de radiodífusión". (Art. 
2). 

No serviço de radiodifusão, entre outras 
transmissões, se proíbe: 

“letra f – Proferir palabras o imagens imorales 
o profanas, o sentencias o expressiones que direta o 
indiretamente ofendan la moral pública y a la 
dignidad de las personas; asi como cuanto atente 
contra la decencia las buenas costumbres, los 
intereses fundamentales de la económia nacional, o 
contra cualquier otro bien juridicamente protegido por 
las Leyes represavas del Estado”. 

Garante-se na mesma lei a liberdade de 
pensamentos e de idéias punindo-se os delitos e 
contravenções que se cometam em seu exercício, 
por meio de ação judicial. 

Na Argentina, durante muito tempo, como já 
se disse em documento oficial, a radiodifusão foi um 
foguete mecânico. Surgiu em 1920. Nesse ano, a 
estação Rádio Argentina realizou a sua primeira 
transmissão com a ópera Parsifal, ouvida como voz 
do céu. 

Entregue inteira e desmedidamente aos 
interêsses privados, à ganância comercial, a 
radiodifusão estêve durante muito tempo, no país, 
numa situação anárquica, produto de desenfreada 
exploração individualista. 

Dentro dessa situação, o Estado argentino 
vem aumentando a sua fiscalização sôbre os 
serviços, chegando mesmo a ir mais além: passou a 
dirigí-los. 

Considerou-se o problema com o objetivo de 
ajustá-lo á fisionomia da radiodifusão, aos benefícios 
sociais que, como instrumento de educação e de 
cultura, ela pode e deve assegurar. 

E numa exposição dirigida ao Ministro do 
Interior, em 1939, já se propôs que a atual – 
fiscalización del Estado debe converter-se em 
direción. 

Duas soluções foram, nessa exposição, 
propostas: 

La primera es la explotación direta de los 
servidos de radiotelefonia. 

La segunda es la explotación de los servicios 
radiotelefonicos por una entidad particular 
centralizada, a quien el Estado concede 
contractualmente la faculdad de realizar aquellos, 
bajo un regimen jurídico similar de cualquier otro 
servicio público, pero con la direción del Estado". 

Deixando o continente americano, passamos a 
alguns outros países de outros continentes. 

Na França, o Estado possui suas estações 
oficiais, sendo permitido aos particulares possuí-las 
também. 

Há, porém, sôbre o serviço técnico e os 
programas, o contrôle do Poder Público. 

Na Itália, como em muitos outros países, a 
radiodifusão surgiu de iniciativa privada. Até 1927, 
não teve grande desenvolvimento. Dêsse ano em 
diante, em 1928, se conferiu a E.I.A.R. o contrôle e 
direção dos serviços, como de utilidade pública. 

A Holanda tem uma organização sui generis, 
diferente do mundo inteiro. 

O contrôle estatal se exerce  
na organização, com uma função pre- 
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ventiva e repressiva por intermédio da N.O.Z.E.M.A. 
– Nederlandsche Omrsep Zender Maatschappy e um 
Conselho Diretivo. 

Na Polônia, também de iniciativa privada, a 
radiodifusão está em mãos da Polskie Radjo, que, 
em 1926, se converteu numa sociedade anônima, 
cujo capital pertence em 40% ao Govêrno e em 60% 
aos particulares. 

É essa emprêsa uma verdadeira sociedade de 
economia mista, dirigida por onze membros, 
designados pelos ministérios competentes. 

Na Suíça, terceiro país europeu onde a 
radiodifusão teve um pôsto emissor, na cidade de 
Lausanne, sempre foi serviço público sob o contrôle 
de um órgão do Estado. 

Georges Conus, em seu trabalho 
Radiodiffusion Suisse, define o estatuto legal suíço 
nestes têrmos: 

"La principale caractéristique, de cette 
organisation réside dans une forte décentralisation, 
conforme à la conception fedéraliste propre à la 
Suisse. Un autre signe distinctif essentiel est 
constitué par la séparation três nette entre le  
service technique (émetteurs et leur exploitation,  
et le service des programes de radiodiffusion. Tandis 
que le premier dépend exclusivement de 
l'administration des PTT, le second est l'apanage 
d'une institution d'intérét public: Ia Societé Suisse de 
Radiodiffusion. 

Il est tenu d'évite tout ce aqui pourrait porer 
atteinte aux mennes moeurs et troubler la sécurité, la 
tranquillité et l'ordre publics à l'intérieur, et les bonnes 
relations avec les autres pays ne sont pas admises à 
l'émission, entre autres: la reclame ou la publicité 
directe ou indirecte, payante ou gratuite; la propagande 
politique de parti ou confessionelle. Dans le cadre 
 

de ces príncipes géneraux, Ia concessionaire est 
entiérement libre de choisir, de composer et d'exécuter 
les programmes de radiodiffusion comme elle l'entend, 
mais bien entendu sons sa seule responsabilité". 

Nas transmissões, não são permitidos 
I – Reclames ou publicidade direta ou indireta, 

paga ou gratuita; 
II – Mensagens privadas mediante taxas; 
III – Propaganda política de partido ou de 

crenças religiosas. 
Como se vê, a Suíça, o país onde a 

democracia é melhor praticada no mundo, como 
regime capaz de realizar os ideais de liberdade de 
todos os povos, as proibições de divulgar 
pensamentos e ideais são tão amplas que vão até a 
coibir as manifestações de credos religiosos. 

No Japão, considerada a radiodifusão como 
de utilidade pública, foi entregue a sua exploração a 
uma sociedade fundada em 1926 – La Nippon Hoso 
Kyokai – (B.C.J.). 

Em todo o país a radiodifusão é dirigida por 
um órgão central, auxiliado por sete subdireções 
regionais. 

Aos sistemas adotados na Inglaterra, Estados 
Unidos, Bélgica, U.R.S.S., Alemanha e Dinamarca, já 
nos referimos no nosso discurso anterior. 

Na Dinamarca, o serviço é monopólio do 
Estado – seu pessoal exerce função pública, 
existindo um Conselho de Rádio que superintende a 
orientação cultural e educacional das transmissões. 

A liberdade de indústria da radiodifusão é o 
regime dos Estados Unidos, da França e o de Portugal. 

Na Alemanha ocidental existe a iniciativa 
privada, sob o contrôle do Estado. 

Áustria, Hungria, Noruega e Tcheco-Eslováquia 
têm pequenas variantes do sistema alemão. 
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Do retrospecto que vimos de fazer da 
orientação mundial sôbre o problema da 
radiodifusão, se sabe e se conclui que, inicialmente, 
ela começou como atividade privada. 

Posteriormente, pelas suas características, 
pela sua influência como veículo de transmissão de 
pensamentos e idéias, como a voz mais ouvida do 
mundo, que mais pode beneficiar ou prejudicar a 
coletividade, por tudo isto, a radiodifusão deixou de 
ser uma atividade livre, passando ao contrôle, e, até, 
a ser monopólio estatal. 

Entre nós, na nossa remota tradição 
legislativa, desde os primeiros diplomas legais sôbre 
o problema, mesmo ainda na vigência da 
Constituição de 1891, quando êle ainda não existia, 
a radiodifusão sempre foi serviço de interêsse 
nacional, de finalidade educacional e cultural, e 
serviço público, como está caracterizado no art. 5, 
inciso XII, da Constituição Federal. 

Disse muito bem o Sr. Afonso Arinos, mestre e 
parlamentar dos mais eméritos: 

“Em matéria de radiodifusão, a censura pode 
ser complemento mais ou menos extensivo da 
autorização prévia. 

Temos visto que os poderes da autoridade que 
outorga a autorização, a licença ou a concessão, 
podem supor um contrôle prévio das emissões. 
Temos encontrado exemplos dêle em vários 
regimes. Êste direito de contrôle pode resultar da 
forma jurídica da emprêsa de radiodifusão, mesmo 
que não apareça claramente estipulado nos textos. 

Mesmo deixando de lado o contrôle prévio, 
temos visto que, os atos da concessão e da regulação 
das telecomunicaçôes permitidas, se tem reser- 
 

vado à autoridade governamental, a faculdade de 
proibir certas emissões. 

Tenhamos mais em consideração que essa 
faculdade pode apoiar-se nas Convenções e 
Tratados Internacionais. 

(Discurso do Ministro Tancredo Neves, na 
Câmara dos Deputados – apud "Jornal do 
Commercio" de 30 de outubro de 1953)". 

Ademais, disse ainda o ilustre homem público: 
" A rigor, não há um direito subjetivo do 

cidadão de manifestar livremente o seu pensamento 
pela radiodifusão, pois que à emissora só tem 
acesso quem o concessionário permite. E êste 
recebe a concessão sabendo que ela tem uma 
finalidade pública, educativa e cultural. 

Aquêle que pretende valer-se do rádio para 
manifestar o seu pensamento, tem, portanto, dois 
óbices a vencer, a vontade do concessionário e a 
finalidade das emissões. É preciso que êle satisfaça 
estas duas condições. 

Se o concessionário não lhe faculta o acesso 
ao rádio, o particular não tem o direito, nem o apêlo 
ao judiciário, de obrigá-lo a consentir. O direito do 
titular de concessão, pode, assim, obstar que a 
manifestação de um pensamento legítimo, se faça 
através de um veículo de transmissão de sons, que é 
um serviço público. Por que, então, exigir-se a 
necessidade de audiência prévia do Poder Judiciário 
quando ao Poder concedente cumpre o  
dever de evitar o desvirtuamento da finalidade da 
concessão? 

O absurdo é manifesto. O  
concessionário é senhor absoluto de negar ou 
consentir, que um cidadão use a estação 
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para manifestar o seu pensamento, ainda que 
legítimo e préviamente conhecido e censurado; o 
concedente, entretanto, que é o verdadeiro dono do 
serviço, não poderia condicionar o uso das 
emissoras à sua finalidade educacional, interditando 
a prática da injúria e da calúnia. 

O concessionário de um serviço público ficaria, 
assim, com mais direitos que o próprio Poder 
concedente. Êle pode proibir e interditar, quaisquer 
irradiações, ainda que esteja em causa a liberdade 
de pensamento, enquanto que ao concessionário é 
vedado interditar abusos punidos pelo Código 
Penal". 

Outra conclusão seria admitir que o  
Estado conceda serviço público para que o 
concessionário o transforme contra êle próprio. Seria 
absurdo. 

Nas concessões de serviços públicos, como 
sejam a radiodifusão e a televisão, apenas o caráter 
contratual tem certa semelhança com o regime geral 
das concessões administrativas. 

Sr. Presidente: 
Já é tempo de concluirmos estas nossas 

considerações. 
O problema da radiodifusão e da televisão  

tem dois aspectos, com mais freqüência  
discutidos e agitados em todos os Congressos 
internacionais, na imprensa, nas conferências, na 
legislação mundial. 

Um econômico, reclamado pelos 
concessionários de tais serviços, na maioria dos 
países, considerados públicos e de exploração 
estatal, no sentido de se lhes dar maiores garantias e 
estabilidade das concessões. 

Outro, embora também econômico mas 
referente às finalidades dêsses serviços, à extensão 
da liberdade de pensamentos e idéias, nas 
transmissões dêsses veículos. Êsse um aspecto 
social e político. 

Êsse segundo aspecto, constituindo-se em 
problema novo e delicado, de grande projeção pela 
intensidade e extensão da sua irradiação célere e 
por todo o mundo, ainda não pôde ser 
satisfatoriamente resolvido em país algum. 

Um exame da legislação de todos os países 
não foi, pois, ocioso, nem impertinente. O problema 
tem irradiação internacional, eis que, como é sabido, 
as Convenções e Tratados internacionais se 
incorporam à legislação particular dos seus 
signatários, constituindo normas por êles adotadas 
juntamente com as suas Ieis nacionais. 

Ideal seria padronizar em princípios, pelo 
menos gerais, tôdas as normas que devem 
disciplinar o problema, respeitando-se as realidades 
nacionais de cada país. 

Foi o que procuramos realizar no nosso 
substitutivo. 

Em 1953, a Junta de Diretores da Sociedade 
Internacional de Imprensa e de Radiodifusão, reunida 
no Panamá, lançou um manifesto sôbre princípios 
fundamentais de uma legislação democrática de 
Radiodifusão privada, no continente americano. 

Nesse manifesto, aconselha-se a vigilância do 
Estado sôbre a radiodifusão, nestes têrmos: 

1 – Evitar as interferências e exigir a 
observância das normas técnicas; 

2 – Verificar a adequada utilização das 
freqüências pelos concessionários, de acôrdo com 
os têrmos contidos nãs respectivas concessões; 

3 – Fiscalizar as transmissões para determinar 
os delitos que se cometerem; 

4 – O recurso ao Poder Judiciário contra as 
resoluções que prejudiquem os direitos dos 
concessionários; 

5 – Proibir que as estações oficiais transmitam 
propaganda comercial. 

No meu substitutivo êsses conselhos foram 
adotados. 
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Sr. Presidente: 
Na menção que acabamos de fazer da 

legislação mundial sôbre o problema da radiodifusão, 
em seus dois aspectos fundamentais, demonstramos 
que ela é serviço público, que, quando mesmo 
entregue à atividade privada, não é, todavia, 
atividade livre. 

Por suas características, pela sua projeção, 
pela sua influência na coletividade, como instrumento 
de transmissão de pensamento e idéias, como a voz 
mais ouvida do mundo, em tôda parte, está sob uma 
fiscalização mais ou menos rigorosa do Estado, 
sendo, mesmo, em alguns países, monopólio estatal. 

Entre nós, nos nossos anos de vida 
constitucional, nos períodos ditatoriais, na nossa 
tradição legislativa, desde os primeiros diplomas 
legais, mesmo na vigência da Constituição de 1891, 
quando a radiodifusão não existia, ela foi sempre 
considerada serviço público, nos têrmos definidos no 
art. 5º, inciso XII, da atual Constituição. 

Nem de outra forma se poderia ter orientado o 
nosso legislador constituinte, dado que se trata de 
serviço de finalidade educacional, cultural, de paz 
social, e de defesa das instituições do regime. 

Os que pretendem, inspirados por paixões 
políticas, outra orientação, convertendo as 
finalidades dêsse instrumento de transmissão de 
pensamentos e idéias, dêle servindo-se para 
agitação e agitadores, que emendem a Constituição, 
que o retirem do número dos serviços públicos de 
competência da União, diretamente exploráveis pelo 
Estado, ou mediante autorização ou concessão. Por 
enquanto, vigente o citado preceito constitucional, a 
liberdade de pensamento e de idéias no referido 
veículo de sua transmissão não pode ser equiparado 
à liberdade de imprensa, atividade privada, todavia, 
de interêsse público. 

Não há um direito subjetivo de 
 

qualquer cidadão manifestar seu pensamento pela 
radiodifusão ou televisão. 

Ninguém tem o direito de comparecer a uma 
emissora para expandir seus pensamentos, irradiar 
suas idéias, porque ao concessionário assiste o 
direito de dar-lhe ou não acesso ao seu microfone. 

É preciso não esquecer que a liberdade de 
falar corresponde a uma outra, também merecedora 
de respeito – a liberdade de ouvir. 

Quem fala não deve fazê-lo com prejuízo de 
quem vai ouvir, da própria coletividade. 

O concedente, verdadeiro dono do serviço, por 
delegação do Estado, não pode permitir que êle se 
converta em instrumento contra o concedente. 

Sr. Presidente: 
O meu substitutivo, fruto de alguns meses de 

trabalho e de estudos, meus, do General Olímpio 
Mourão e de diversos técnicos, é uma compilação, 
organizada com o maior espírito público, das 
diversas leis e projetos de leis sôbre o assunto. 

Não é, não poderia ser obra perfeita, pois tem 
as próprias omissões e lacunas decorrentes das 
imperfeições humanas. 

Já recebeu 68 emendas; umas, visando a 
alterá-lo em essência; outras trazendo-lhe sugestões 
nêle já acolhidas, embora em outros têrmos; e ainda 
outras aceitáveis, em condições de esclarecê-lo e 
aperfeiçoá-lo. 

Está o meu substitutivo entregue, pois, ao 
exame e debate desta Casa, que, no seu julgamento, 
estou certo; procurará resolver não um problema 
político-partidário, mas um dos relevantes problemas 
da atualidade brasileira. 

Problema de educação, de cultura, de 
fortalecimento da paz social e das instituições do 
regime. 

É o que tínhamos a dizer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 
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O SR. PRESIDENTE: – Como, evidentemente, 
não há número no recinto para prosseguimento dos 
trabalhos, vou encerrar a sessão. 

Antes de fazê-lo, convoco os Srs. Senadores 
para uma sessão extraordinária, hoje, às 21 horas, 
com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única das emendas do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara, nº 142 de 1957, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercido financeiro de 1958 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.09 – Conselho de Segurança 
Nacional – redação oferecida pela Comissão de 
Finanças em seu Parecer nº 1.107, de 1957. 

2 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 
142, de 1057, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.14 – Ministério da 
Fazenda – redação oferecida pela Comissão de 
Finanças em seu Parecer nº 1.108, de 1957. 

3 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1958 – Anexo nº 4 – (Poder Executivo). – Subanexo 
número 4.15 (Ministério da Guerra) – redação 
oferecida pela Comissão de Finanças em seu 
Parecer nº 1.115 de 1957. 

4 – Votação, em discussão única, do 
Requerimento nº 605, de 1957, do Sr. Freitas 
Cavalcanti e outros Senhores Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do  
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da  
Câmara, nº 224, de 1956, que abre crédito especial 
de Cr$ 30.000.000,00 destinado a auxiliar a 
reconstrução do Palácio da Assembléia  
Legislativa de Santa Catarina, destruído por um 
incêndio. 

5 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 186, de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00, para auxiliar a 
Federação Universitária Paulista de Esportes, na 
construção de um Estádio Universitário (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
parecer nº 1.111, de 1957). 

6 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara nº 234, de 1957, que dispõe sôbre as 
contribuições em atraso devidas pelas emprêsas de 
navegação aérea comercial à Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Serviços Aéreos e 
Telecomunicações, tendo Pareceres sob nº 1.102 e 
1.103, de 1957 das Comissões de Legislação Social, 
favorável; e de Finanças, favorável, sugerindo 
retificação de redação. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se á sessão às 16 horas e 45 

minutos. 
 



202ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 

Às 21 horas acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

Vlvaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Tarcísio de Miranda. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 

Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista  

de presença acusa o comparecimento  
de 53 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIO 

 
Da Câmara dos Deputados, sob nº 1.844, 

encaminhando autógrafo do seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 247, DE 1951 

 
(Nº 2.189-B de 1958, na Câmara dos Deputados) 

 



– 708 – 
 

Concede isenção de direitos aduaneiros, 
inclusive adicional de 10%, impôsto de consumo e 
mais taxas alfandegárias, para material  
importado pela Companhia Telefônica da Borda do 
Campo com sede em Santo André, Estado de São 
Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º – É concedida isenção de direitos 

aduaneiros, inclusive adicional de 10%  
(dez por cento), impôsto de consumo e mais taxas 
alfandegárias, exceto a de previdência social,  
para os equipamentos de 5 (cinco) centrais 
telefônicas automáticas, com os pertences e 
acessórios, no valor de quatro milhões, quarenta  
mil e oitocentas coroas suecas, importados  
pela Companhia Telefônica da Borda do  
Campo, com sede em Santo André, Estado de São 
Paulo, da firma Telefunktiebolaget – L.M. Ericsson, 
de Estocolmo, Suécia, para servir às cidades de 
Santo André, São Bernardo do Campo, São  
Caetano do Sul, Mauá, e Ribeirão Pires, no mesmo 
Estado. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e se aplica a materiais desembaraçados 
sob têrmo de responsabilidade. 

Às Comissões de Economia e de  
Finanças. 

 
PARECER 

Nº 1.118, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do senado, ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.01 – Presidência da 
República. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
A Comissão de Finanças apresenta  

a fôlhas anexas a Redação Final das emendas  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 142, 
 

de 1957, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 
– Poder Executivo – Subanexo 4.01 – Presidência da 
República. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 1957. 
– Álvaro Adolpho, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Júlio Leite. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – 
Novaes Filho. – Othon Mäder. – Lameira Bittencourt. 

Emendas do Senado ao Profeto de Lei da 
Câmara, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 
– Subanexo 4.01 – Presidência da República. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.4.13 – Objetos históricos e 

obras de arte; espécimes e outras peças destinadas 
a coleções de qualquer natureza – Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 2 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
Despesas de qualquer natureza com a 

manutenção do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 
14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de 
estudos, projetos e investigações econômicas e 
sociais – Cr$ 8.300.000,00. 

Leia-se: 
Despesas de qualquer natureza com a 

manutenção do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 
14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de 
estudos, projetos e investigações econômicas e 
sociais – Cr$ 18.000.000,00. 
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Nº 3 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis: 

foros. 
Inclua-se: 
Para pagamento do aluguel do terreno 

ocupado pela Guarda do Palácio Laranjeiras. – 
Cruzeiros 240.000,00. 

 
Nº 4 

 
2.0.00 – Transferência. 
2.1.00 – Auxílio e subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2 – Entidades autárquicas. 
1) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Onde se diz: 3) Conselho Nacional de 

Geografia. – Cruzeiros 134.968.340,00. 
Diga-se: 3) – Conselho Nacional de Geografia. 

– Cruzeiros 150.000.000,00. 
Conselho Coordenador do Abastecimento. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programa etc. 
Acrescente-se: 
Cooperação do Conselho Coordenador do 

Abastecimento com o Govêrno do Estado do Ceará, 
para construção da Fábrica Escola de Laticínios de 
Fortaleza. – Cr$ 6.000.000,00. 
 

Nº 5 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.01 – Auxílios. 
2 – Entidades autárquicas. 
2 – Escola Nacional de Ciências Estatísticas; 

aumente-se a dotação de Cr$ 16.000.000,00, para 
Cr$ 18.000.000,00. 

 
Nº 6 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
2) Despesa de qualquer nature- 

 

za com a manutenção e funcionamento do  
Conselho Coordenador do Abastecimento  
(Decreto nº 36.521, de 2 de dezembro de 1954) etc. 
etc. 

Onde se diz: Cr$ 30.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 35.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

expediente. 
Na sessão anterior terminou o prazo para 

apresentação de emendas, perante a Mesa, aos 
Subanexos orçamentários referentes à 
Superintendência do Plano de Valorização da 
Amazônia (4.10) e ao Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio (4.20). 

Não houve emendas nessa fase. 
Daqui por diante os Srs. Senadores poderão 

apresentá-las diretamente à Comissão de Finanças. 
(Pausa). 

Sôbre a mesa requerimento de urgência, que 
vai ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 606, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado  

com o art. 128, letra j, do Regimento Interno, 
requeremos urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara, nº 247, de 1957, que concede isenção de 
direitos aduaneiros, inclusive adicional de 10%, 
impôsto de consumo e mais taxas alfandegárias para 
material importado pela Companhia Telefônica da 
Borda do Campo, com sede em Santo André, Estado 
de São Paulo. 

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 
1957. – Lineu Prestes. – Caiado de Castro. – 
Domingos Vellasco. – Ruy Carneiro. – Mem de Sá. – 
João Villasbôas. – Primio Beck. – Alencastro 
Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será votado no final da Ordem do Dia. 

Não há oradores inscritos. 
Se nenhum dos Srs. Senadores  

deseja usar da palavra, passa-se à 
  



– 710 – 
 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da  
Câmara, nº 142, de 1957, que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1958 – Anexo 4 – Poder  
Executivo – Subanexo 4.09 – Conselho de 
Segurança Nacional – Redação oferecida pela 
Comissão de Finanças em seu Parecer número 
1.107, de 1957. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a  

Redação Final queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.107, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.09 – Conselho de 
Segurança Nacional. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
A Comissão de Finanças apresenta  

a fôlhas anexas a Redação Final das emendas  
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº  
142, de 1957, que estima a Receita e fixa a  
Despesa da União para o exercício financeiro  
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo  
– Subanexo 4.09 – Conselho de Segurança 
Nacional. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Gaspar Vel- 
 

loso, Relator. – Lameira Bittencourt – Fausto Cabral – 
Lino de Mattos – Daniel Krieger – Juraci Magalhães – 
Ary Vianna – Novaes Filho – Othon Mäder. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 4 – Subanexo 4.09 – Conselho de 
Segurança Nacional. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de Mensalistas. 
Suprima-se: 
A dotação de Cr$ 1.245.600,00 atribuída à 

Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
 

Nº 2 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.14 – Salário-Família. 
Suprima-se a dotação de Cruzeiros 100.000,00 

atribuída à Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
 

Nº 3 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.23 – Gratificação Adicional por tempo se 

serviço. 
Suprima-se a dotação de Cr$ 30.000,00 

atribuída à Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
 

Nº 4 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e Transformação. 
1.3.03 – Material de limpeza, conservação e 

desinfecção. 
2) Comissão Especial de Faixa de Fronteiras; 
Onde se diz: – Cr$ 6.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 10.000,00. 
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Nº 5 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Material de Consumo e 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente etc. 
2) Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
Onde se diz: – Cr$ 18.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 6 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.13 – Vestuários, uniformes, equipamentos 

e acessórios; roupas de cama, mesa e banho. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 25.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 7 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.03 – Material bibliográfico em geral; filmes. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 50.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 200.000,00. 

 
Nº 8 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 50.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 100.000,00. 

 
Nº 9 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, fôrça-motriz e gás. 
1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 35.000,00. 
Diga-se: Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 10 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão  

e de encadernação. 

1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 20.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 200.000,00. 

 
Nº 11 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.07 – Publicações, serviços de impressão e 

de encadernação. 
2) Comissão Especial de Faixa de Fronteiras. 
Onde se diz: – Cr$ 5.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 10.000,00. 

 
Nº 12 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.11 – Telefone, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte-postal e assinatura de caixas 
postais. 

1) Secretaria Geral. 
Onde se diz: – Cr$ 35.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 13 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.01 – Despesas miúdas de pronto 

pagamento. 
Acrescente-se: 
2) Comissão Especial de Faixa de Fronteiras – 

Cr$ 5.000,00. 
 

Nº 14 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2) Governos Municipais. 
1) Para aplicação etc. 
Onde se diz: – Cr$ 250.000.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 500.000.000,00. 

 
Nº 15 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
Onde se diz: 
1) Para aplicação a cargo da Comissão 

Especial de Faixa de Fronteiras, em face do  
disposto nos artigos 3º e 4º da Lei nº 
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2.597, de 12 de setembro de 1955, em obras  
da competência dos Municípios – Cr$ 
250.000.000,00. 

Diga-se: 
1) Para aplicação, a cargo da Comissão de 

Faixa de Fronteiras, em face do disposto no art. 3º 
da Lei nº 2.597, de 12 de setembro de 1955 – Cr$ 
100.000.000,00. 

2) Para aplicação, a cargo da Comissão 
Especial de Faixa de Fronteiras, em face do  
disposto no art. 4º da Lei nº 2.597, de 12  
de setembro de 1955 – Cruzeiros 150.000.000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar  
na Câmara dos Deputados as emendas do  
Senado designo o nobre Senador Gaspar  
Velloso. 

 
Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da  
Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.14 – Ministério da Fazenda – Redação oferecida 
pela Comissão de Finanças em seu Parecer nº 
1.108, de 1957. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a  

Redação Final, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.108, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a  

Redação Final das emendas do Senado ao  
Projeto de Lei da Câmara, nº 142, 
 

de 1957 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.14 – Ministério da Fazenda. 

 
Relator: Sr. Júlio Leite. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.14 – Ministério da Fazenda. 

Sala das Comissões, em 11 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Lino de Mattos. – Daniel Krieger. 
–. Juracy Magalhães. – Ary Vianna. – Novaes Filho. 
– Othon Mäder. 

Emendas do Senado ao Proteto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.14 – Ministério da Fazenda. 

 
Nº 1 

 
15 – Casa da Moeda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Aumente-se: Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
15 – Casa da Moeda. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesa de emergência com bens imóveis. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 3 

 
15 – Casa da Moeda. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e Instalações. 
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4.2.04 – Autocaminhões, auto-bombas, 
camionetas de carga; auto-socorro. 

Inclua-se: Cr$ 1.800.000,00. 
 

Nº 4 
 

20 – Serviço de Estatística Econômica e 
Financeira. 

1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.03 – Assinatura de órgãos oficiais e de 

recortes de publicação. 
Onde se diz: – Cr$ 12.600,00. 
Diga-se: Cr$ 24.600,00. 

 
Nº 5 

 
28 – 02 – Diretoria de Despesa Pública. 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
Inclua-se: 
5) Para integralização do capital da 

Campanhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, 
nos têrmos do artigo 10, item V, da Lei nº 2.874 de 
19-9-56 – Cr$ 195.000.000,00. 

 
Nº 6 

 
30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 1.220.000,00 para a 

Delegacia Fiscal de Minas Gerais. 
 

Nº 7 
 

31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
04) Amazonas. 
Acrescente-se: 
Construção de prédios para as  

Coletorias Federais na sede dos 
 

Municípios de São Paulo de Olivença, Autazes e 
Careiro – Cr$ 3.000.000,00. 

 
Nº 8 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 500.000,00 para construção de 

prédio da Coletoria Federal de Aracati – Estado do 
Ceará. 

Nº 9 
 

31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 500.000,00 para construção do 

prédio da Coletoria Federal de Icó – Estado do Ceará. 
Nº 10 

 
31 – Coletorias Federais. 
13 – Minas Gerais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de Imóveis: 

foros. 
Reduza-se: Cr$ 2.000.000,00. 

 
Nº 11 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 30.000,00 para a construção do 

prédio da Coletoria Federal de Jaboatão – Estado de 
Pernambuco. 

 
Nº 12 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
1) – Para construção de prédio da Coletoria 

Federal de Alegrete – Rio Grande do Sul – Cruzeiros 
1.000.000,00. 
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Nº 13 
 

31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Acrescente-se: Construção de prédio para 

Coletoria Federal de Brodowski, Estado de São 
Paulo – Cr$ 800.000,00. 

 
Nº 14 

 
31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Construção de prédio da Coletoria Federal de 

Estância – Estado de Sergipe – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 15 
 

31 – Coletorias Federais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
Construção do prédio da Coletoria Federal de 

Propriá – Estado de Sergipe – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 16 
 

32 – Estações Aduaneiras. 
32-01 – Alfândegas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Aumente-se: Cr$ 4.999.200,00. 

 
Nº 17 

 
32-01 – Alfândegas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento de obras. 
32 – Estações Aduaneiras. 
24 – Santa Catarina. 
02 – Itajaí. 
Aumente-se de Cr$ 2.000.000,00. 

Nº 18 
 

32.03 – Mesas de Rendas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
04) Amazonas. 
Inclua-se: 
Para a construção de um prédio destinado  

à Mesa de Rendas Alfandegárias de  
Capacete, Município de Benjamim Constant – Cr$ 
600.000,00. 

 
Nº 19 

 
32.03 – Mesas de Rendas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Aumente-se de Cr$ 10.416.200,00 para Cr$ 

10.615.400,00, fazendo-se a seguinte modificação 
no quadro discriminativo: 

22 – Rio Grande do Sul. 
03 – Itaqui. 
Onde se diz: Cr$ 390.000,00. 
Diga-se: Cr$ 589.200,00. 

 
Nº 20 

 
32.03 – Mesas de Rendas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Aumente-se de Cr$ 4.000.000,00 para Cr$ 

4.084.850,00, fazendo-se a seguinte modificação no 
quadro discriminativo: 

22 – Rio Grande do Sul. 
03 – Itaqui. 
Onde se diz: Cr$ 133.550,00. 
Diga-se: Cr$ 213.400,00. 

 
Nº 21 

 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.18 – Gratificação pela representação de 

Gabinete. 
Acrescente-se: Cr$ 1.600.000,00. 
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Nº 22 
 

01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.10 – Serviços de caráter secreto ou 

reservado. 
Acrescente-se: Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 23 

 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Inclua-se: 
Fundo de Reaparelhamento das Repartições 

Aduaneiras – Cruzeiros 20.000.000,00. 
 

Nº 24 
 

01 – Gabinente do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de programa, serviços e trabalhos específicos. 
Inclua-se: 
1) Para despesas de qualquer natureza  

e proveniência necessárias a complementar  
o funcionamento do Conselho de Política  
Aduaneira (Lei nº 3.244, de 14-8-57) – Cr$ 
5.000.000,00. 

 
Nº 25 

 
01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
1) Despesas com o financiamento da 

Comissão de Financiamento da Produção (Lei nº 
5.212, de 21 de janeiro de 1943; Lei nº 1.506, de 19 
de dezembro de 1951). 

Acrescente-se: Cr$ 3.000.000,00. 

Nº 26 
 

01 – Gabinete do Ministro. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e Desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
1) Despesas com o financiamento da 

Comissão de Financiamento da Produção (Lei nº 
5.212, de 21 de janeiro de 1943 e Lei nº 1.506, de 19 
de dezembro de 1951). 

Leia-se: 
1) Para despesas de qualquer natureza e 

proveniência, a cargo da Comissão de Financiamento 
da Produção (Lei nº 5.212, de 21 de janeiro de 1943, 
e Lei nº 1.506, de 19 de dezembro de 1951). 

 
Nº 27 

 
08.01 – Caixa de Amortização. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.06 – Materiais e acessórios para 

instalações, conservação e segurança dos serviços 
de transporte, de comunicação, de canalização e de 
sinalização; material para extinção de incêndio. 

Acrescente-se: Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 28 
 

08.01 – Caixa de Amortização. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações recuperação e 

conservação de bens móveis. 
Acrescente-se: Cr$ 150.000,00. 

 
Nº 29 

 
08.01 – Caixa de Amortização. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservação e 

despesas de emergência com bens imóveis. 
Acrescente-se Cr$ 1.450.000,00. 
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Nº 30 
 

10.02 – Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior (Encargos Gerais). 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.08 – Comissões e corretagens. 
1) Divida Pública. 
Acrescente-se: Cr$ 6.476.000,00. 
2.0.00 – Transferências. 
2.5.00 – Juros da Dívida Pública. 
2.5.01 – Dívida Externa. 
1) Para os empréstimos em dólares. 
Acrescente-se: Cr$ 41.957.150,00. 
2) Para os empréstimos em libras. 
Acrescente-se: Cr$ 11.609.900,00. 
Despesas de Capital. 
6.0.00 – Amortização da Dívida Pública. 
6.1.00 – Dívida Externa. 
6.1.01 – Empréstimo em dólares. 
Acrescente-se: Cr$ 125.121.250,00. 
6.1.02 – Empréstimo em libras. 

 
Nº 31 

 
11 – Departamento Federal de Compras. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperação e 

conservação de bens imóveis. 
Acrescente-se: Cr$ 230.000,00. 

 
Nº 32 

 
12 – Direção Geral da Fazenda  

Nacional 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.09 – Ajuda de custo. 
Inclua-se: Cr$ 150.000,00. 

 
Nº 33 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional  
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.10 – Diárias. 
Inclua-se Cr$ 150.000,00. 

 
Nº 34 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.18 – Gratificação pela representação de 

Gabinete. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 35 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.02 – Passagens, transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Inclua-se: Cr$ 120.000,00. 

 
Nº 36 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.10- Serviços de caráter secreto ou 

reservado. 
Inclua-se Cr$ 500.000,00. 

 
Nº 37 

 
12 – Direção Geral da Fazenda Nacional. 
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01 – Gabinete do Diretor-Geral. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos  
específicos. 

1) Para despesas de qualquer natureza e 
proveniência indispensáveis ao funcionamento dos 
Cursos de Aperfeiçoamento (Decreto-lei nº 7.311, de 
8-2-1945). 

Inclua-se: Cr$ 960.000,00. 
 

Nº 38 
 

13 – Administração do Edifício da Fazenda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.04 – Iluminação, força-motriz e gás. 
Acrescente-se: Cr$ 280.000,00. 
1.5.11 – Telefones, telefonemas, telegramas, 

radiogramas, porte-postal e assinatura de caixas 
postais. 

Acréscimo – Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 39 
 

13 – Administração do Ministério da  
Fazenda. 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e  

desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos 
específicos. 

1) – Despesas de qualquer natureza e 
proveniência com a manutenção de serviços e 
instalações do Edifício-Sede do Ministério da 
Fazenda. 

1) Acrescente-se: Cr$ 3.000.000,00. 
 

Nº 40 
 

18 – Procuradoria Geral da Fazenda  
Nacional. 

1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 

1.1.12 – Gratificação pela participação  
em Órgão de deliberação coletiva. 

Inclua-se: Cr$ 1.728.000,00. 
 

Nº 41 
 

18 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.11 – Seleção, aperfeiçoamento e 

especialização de pessoal. 
Inclua-se: Cr$ 200.000,00. 

 
Nº 42 

 
18 – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
1) Despesas de qualquer natureza com a 

instalação e aparelhamento das Procuradorias Geral 
e Regionais, tendo em vista a Lei nº 2.642 de 9 de 
novembro de 1955. 

Leia-se: 
2) Para despesas de qualquer natureza e 

proveniência necessárias às Procuradorias Geral e 
Regionais, bem como à Comissão de Defesa dos 
Capitais Nacionais, como decorrência da Lei nº 
2.642, de 9-11-1955 e do Decreto nº 41.427 de 25-4-
1957 . 

 
Nº 43 

 
19 – Serviço de Comunicações. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 2.780.800,00. 

 
Nº 44 

 
21.01 – Serviço do Pessoal. 
1.0.00 – Custeio. 
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1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salário de tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 1.472.000,00. 

 
Nº45 

 
21.01 – Serviço do Pessoal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.05 – Materiais e acessórios de  

máquinas, de viaturas e de aparelhos. 
Inclua-se: Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 46 

 
22 – Serviço do Patrimônio da União. 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo e de 

transformação. 
1.3.04 – Combustíveis e lubrificantes. 
Acrescente-se: Cr$ 70.000,00. 

 
Nº 47 

 
24 – Diretoria das Rendas Internas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.10 – Diárias. 
Acrescente-se: Cr$ 3.800.000,00. 

 
Nº 48 

 
24 – Diretoria das Rendas Internas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.1.02 – Passagens, transporte de pessoas e 

de suas bagagens. 
Acrescente-se: Cr$ 1.500.000,00. 

 
Nº 49 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.02 – Diferenças de Câmbio. 
Acrescente-se: Cr$ 45.000.000,00. 

Nº 50 
 

32.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
2.0.00 – Transferências. 
2.3.00 – Inativos. 
2.3.02 – Extranumerários aposentados. 
Acrescente-se: Cr$ 315.000.000,00. 

 
Nº 51 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública. 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.05 – Diversos. 
Inclua-se: 
Para pagamento ao Banco do Brasil S. A.,  

em liquidação de empréstimo vencível em  
15-1-58, nos têrmos do contrato de abertura  
do crédito por aquêle Banco em favor da União 
Federal, assinado com o Tesouro em 22 de  
janeiro de 1957 e em cumprimento da Lei  
número 2.453, de 16 de abril de 1955 – Cr$ 
500.000.000,00. 

Substitua-se o item 2 pelo seguinte: 
10% de produto de taxa aduaneira criada  

pela Lei 3.244, de 14 de agôsto de 1957 –  
Cruzeiros 320.183.400,00. 

 
Nº 52 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública 

(Encargos Gerais). 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico  

e Social. 
Substitua-se o item 2 pelo seguinte: 
3.1.14 – Fundo Federal de Eletrificação. 

 
Nº 53 

 
23.02 – Diretoria da Despesa Pública 

(Encargos Gerais). 
5.0.00 – Participações Financeiras. 
5.1.00 – Sociedades de Economia  

Mista. 
5.1.01 – Diversos. 
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1 – Para integralização da parte da União no 
Capital do Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. 

Suprima-se o item 3, assim redigido: 
3 – impôsto sôbre remessas de valores para o 

exterior, correspondente à importação de veículos, 
automóveis em geral, peças e acessórios. Lei nº 
2.004, de 3 de outubro de 1953, art. 14 – Cr$ 
128.420,00. 

 
Nº 54 

 
25 – Recebedoria do Distrito Federal. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Material de Consumo e de 

Transformação. 
1.3.02 – Artigos de expediente, desenho, 

ensino e educação. 
Aumente-se: Cr$ 650.000,00. 

 
Nº 55 

 
26 – Recebedoria Federal em São Paulo. 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.05 – Serviços de asseio e higiene, taxas 

de água, esgôto e lixo. 
Aumente-se: Cr$ 100.000,00. 
S/C 1.5.06 – Reparos, adaptações, 

recuperação e conservação de bens imóveis. 
Aumente-se: Cr$ 100.000,00. 

 
Nº 58 

 
27 – Divisão do Impôsto de Renda . 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Acrescente-se: Cr$ 36.000,00. 

Nº 57 
 

27 – Divisão do Impôsto de Renda. 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.12 – Mobiliário em geral. 
Acrescente-se: Cr$ 800.000,00. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.01 – Acondicionamento e transporte de 

encomendas, cargas e animais em geral. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000,00. 
1.5.05 – Serviço de asseio e higiene; taxas de 

água, esgôto e lixo. 
Acrescente-se: Cr$ 300.000,00. 
1.5.06 – Reparos, adaptações, recuperações e 

conservação de bens móveis. 
Acrescente-se: Cr$ 800.000,00. 

 
Nº 58 

 
30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Inclua-se: – Cr$ 14.143.200,00. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.14 – Outros serviços contratuais. 
Acrescente-se Cr$ 3.195.000,00. 

 
Nº 59 

 
30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Orátificação de função. 
Acrescente-se: Cr$ 288.000,00, modificando-

se no quadro discriminativo correspondente às 
dotações relativas às seguintes Delegacias Fiscais: 
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 Cr$ 
30.04 – Amazonas .................... 48.000,00 
30.05 – Bahia ...................................... 48.000,00 
30.06 – Ceará ..................................... 48.000,00 
30.17 – Pernambuco............................ 48.000,00 
30.22 – Rio G. do Sul........................ 96.000,00 

 288.000,00 
 

Nº 60 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
30.13 – Minas Gerais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Acrescente-se: Cr$ 96.000,00. 

 
Nº 61 

 
30 – Delegacias Fiscais. 
30.16 – Paraná. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 Gratificação de função. 
Acrescente-se: Cr$ 6.000,00. 

 
Nº 62 

 
30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 

1.3.00 – Material de Consumo e de 
Transformação. 

1.3.00 –Combustíveis e lubrificantes. 
Aumente-se de Cr$ 30.000,00. 

 
Nº 63 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 5.000.000,00 para construção 

do prédio da Delegacia. 
 

Nº 64 
 

30 – Delegacias Fiscais. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e consertos de 

obras. 
30.13 – Minas Gerais. 
Reduza-se: Cr$ 4.000.000,00. 

 
Nº 65 

 
30 – Delegacias Fiscais. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Façam-se as seguintes modificações: 

 
 UNIDADES ONDE SE 

LÊ: 
LEIA-SE: 

30.02 – Alagoas .................................................................................................... 4.959.368 4.959.200 
30.04 – Amazonas ................................................................................................ 4.'723.943 4.723.900 
30.05 – Bahia ........................................................................................................ 9.613.644 9.613.600 
30.06 – Ceará ....................................................................................................... 8.427.868 8.427.800 
30.08 – Espírito Santo .......................................................................................... 3.827.465 3.827.400 
30.10 – Goiás ........................................................................................................ 3.357.368 3.358.400 
30.11 – Maranhão ................................................................................................. 4.518.673 4.518.600 
30.12 – Mato Grosso ............................................................................................ 3.768.326 3.768.300 
30.13 – Minas Gerais ............................................................................................ 18.299.144 18.299.100 
30.14 – Pará ......................................................................................................... 5.188.400 5.188.400 
30.15 – Paraíba .................................................................................................... 4.227.132 4.227.100 
30.16 – Paraná ..................................................................................................... 5.356.022 5.356.000 
30.17 – Pernambuco ............................................................................................. 10.482.637 10.482.600 
30.18 – Piauí ......................................................................................................... 3.895.654 3.895.600 
30.20 – Rio de Janeiro .......................................................................................... 11.029.597 11.029.500 
30.21 – Rio Grande do Norte ................................................................................ 3.910.701 3.910.700 
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UNIDADES 

 

 
ONDE SE LÊ: 

 
LEIA-SE: 

30.22 – Rio Grande do Sul 11.847.728 11.847.700 
30.24 – Santa Catarina 3.589.393 3.589.300 
30.25 – São Paulo....................................... 20.508.762 20.508.700 
30.26 – Sergipe 3.796.577 3.796.500 

 
 TOTAL.............................................................................................................. 145.328.400 145.328.400 

 
Nº 66 

 
30 – Delegacias Fiscais   
30.25 – São Paulo.   
4.0.00 – Investimentos.   
4,1.00 – Obras.   
4.1.02 – Início de Obras.   
Acrescente-se Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 67 
 

31 – Coletorias Federais.   
1.0.00 – Custeio.   
1.1.00 – Pessoal Civil.   
1.1.04 – Salários de Mensalistas.   
Façam-se as seguintes modificações: 
 

UNIDADES 
 

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

31.02  – Alagoas...................................................................................................... 793.066 793.000 
31.03 – Amapá........................................................................................................ 44.890 44.800 
31.04 – Amazonas.................................................................................................. 93.522 94.400 
31.05 – Bahia.......................................................................................................... 1.317.724 1.317.700 
31.06 – Ceará.......................................................................................................... 1.218.590 1.218.500 
31.08 – Espírito Santo............................................................................................. 1.223.262 1.223.200 
31.10 – Goiás.......................................................................................................... 770.621 770.600 
31.11 – Maranhão................................................................................................... 370.347 370.300 
31.12 – Mato Grosso............................................................................................... 901.522 901.500 
31.13 – Minas Gerais.............................................................................................. 6.484.815 6.484.800 
31.14 – Pará............................................................................................................ 291.788 291.700 
31.15 – Paraíba....................................................................................................... 1.378.514 1.378.500 
31.16 – Paraná........................................................................................................ 2.141.650 2.141.600 
31.17 – Pernambuco............................................................................................... 1.509.440 1.509.400 
31.18 – Piauí........................................................................................................... 920.250 920.200 
31.20 – Rio de Janeiro............................................................................................ 4.724.731 4.724.700 
31.21 – Rio Grande do Norte.................................................................................. 871.620 871.600 
31.22 – Rio Grande do Sul...................................................................................... 3.985.907 3.985.900 
31.23 – Rondônia.................................................................................................... – – 
31.24  – Santa Catarina........................................................................................... 2.288.483 2.288.400 
3125 – São Paulo................................................................................................... 9.347.523 9.347.500 
3128 – Sergipe....................................................................................................... 321.715 321.700 

 
 TOTAL............................................................................................................... 41.000.000 41.000.000 
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Nº 68 
 

32 – Estações Aduaneiras.   
32.01 – Alfândegas.   
32.12.01 – Corumbá.   
4.0.00 – Investimentos.   
4.1.00 – Obras.   
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.   
Acrescente-se: Cr$ 2.500.000,00. 
 

Nº 69 
 

32 – Estações Aduaneiras.   
32.01 – Alfândegas.   
1.0.00 – Custeio.   
1.1.00 – Pessoal Civil.   
1.1.01 – Investimentos.   
 

UNIDADES 
 

ONDE- SE LÊ: LEIA-SE: 

02 – Alagoas.   
 01 – Maceió.............................................................................................. 4.746.250 4.746.300 
04 – Amazonas.   
 01 – Manaus............................................................................................. 7.386.470 7.386.500 
05 – Bahia   
 01 – Salvador........................................................................................... 15.532.070 15.532.100 
06 – Ceará.   
 01 – Fortaleza.......................................................................................... 12.311.150 12.311.200 
07 – Distrito Federal.   
 01 – Rio de. Janeiro................................................................................. 94.426.300 94.426.300 
08 – Espírito Santo.   
 07 – Vitória............................................................................................... 6.231.800 6.231.800 
11 – Maranhão.   
 01 – São Luís........................................................................................... 5.909.170 5.909.200 
12 – Mato Grosso.   
 01 – Corumbá.......................................................................................... 3.514.385 3.514.400 
14 – Pará.   
 01 – Belém............................................................................................... 14.743.760 14.745.000 
15 – Paraíba.   
 01 – João Pessoa.................................................................................... 4.671.796 4.671.800 
16 – Paraná   
 01 – Paranaguá....................................................................................... 4.973.750 4.973.800 
17 – Pernambuco.   
 01 – Recife............................................................................................... 24.440.360 24.440.300 
18 – Piauí.   
 01 – Parnaíba.......................................................................................... 3.096.409 3.096.400 
20 – Rio de Janeiro.   
 01 – Niterói.............................................................................................. 4.749.990 4.749.900 
21 – Rio Grande do Norte.   
 01 – Natal................................................................................................ 4.858.500 4.858.500 
22 – Rio Grande do Sul.   
 01 – Jaguarão.......................................................................................... 1.155.830 1.155.800 
 02 – Livramento....................................................................................... 3.050.300 3.050.300 
 03 – Pelotas............................................................................................. 4.515.790 4.515.800 
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UNIDADES 

 
ONDE SE LÊ: 

 
LEIA-SE: 

 
 04 – Pôrto Alegre........................................................................................ 18.839.640 18.839.600 
 05 – Rio Grande.......................................................................................... 8.324.310 8.324.300 
 06 – Uruguaiana.......................................................................................... 3.703.600 3.703.600 
24 – Santa Catarina.   
 01 – Florianópolis........................................................................................ 4.065.500 4.065.500 
 02 – Itajai..................................................................................................... 1.326.200 1.326.200 
 03 – São Francisco do Sul.......................................................................... 3.207.500 3.207.500 
25 – São Paulo.   
 01 – Santos................................................................................................. 61.488.740 61.488.700 
26 – Sergipe.   
 01 – Aracaju................................................................................................ 3.732.230 3.732.200 

 
 TOTAL......................................................................................................... 325.318.800 325.318.800 

 
No 70 

 
32 – Estações Aduaneiras.   
32.01 – Alfândegas.   
1.0.00 – Custeio.   
1.1.04 – Salários de Mensalistas.   
 

UNIDADES 
 

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

02 – Alagoas.   
 01 – Maceió................................................................................................. 1.477.000 1.477.000 
04 – Amazonas   
 01 – Manaus............................................................................................... 1.529.000 1.529.000 
05 – Bahia.   
 01 – Salvador.............................................................................................. 3.643.150 3.643.200 
06 – Ceará.   
 01 – Fortaleza............................................................................................. 2.045.800 2.045.800 
07 – Distrito Federal.   
 01 – Rio de Janeiro..................................................................................... 16.126.400 16.126.400 
08 – Espírito Santo.   
 07 – Vitória.................................................................................................. 383:300 385.300 
11 – Maranhão.   
 01 – São Luis.............................................................................................. 868.500 868.500 
12 – Mato Grosso.   
 01 – Corumbá............................................................................................. 706.400 706.400 
14 – Pará.   
 01 – Belém.................................................................................................. 1.775.120 1.775.100 
15 – Paraíba.   
 01 – João Pessoa....................................................................................... 1.096.270 1.096.300 
18 – Paraná.   
 01 – Paranaguá........................................................................................... 1.439.500 1.439.500 
17 – Pernambuco.   
 01 – Recife.................................................................................................. 3.237.790 3.237.800 
18 – Piauí.   
 01 – Parnaíba.............................................................................................. 628.400 628.400 
20 – Rio de Janeiro   
 01 – Niterói.................................................................................................. 2.189.100 2.189.100 
21 – Rio Grande do Norte.   
 01 – Natal.................................................................................................... 1.298.100 1.298.100 
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UNIDADES ONDE SE LÊ: 

 
LEIA-SE: 

 
22 – Rio Grande do Sul.   
 01 – Jaguarão............................................................................................... 279.800 279.800 
 02 – Livramento............................................................................................. 174.300 174.300 
 03 – Pelotas.................................................................................................. 406.000 406.000 
 04 – Pôrto Alegre.......................................................................................... 1.714.400 1.714.400 
 05 – Rio Grande............................................................................................ 736.200 736.200 
 06 – Uruguaiana............................................................................................ 509.150 509.100 
24 – Santa Catarina.   
 01– Florianópolis........................................................................................... 733.900 733.900 
 02 – Itajaí...................................................................................................... 252.300 252.300 
 03 – São Francisco do Sul............................................................................ 435.800 435.800 
25 – São Paulo.   
 01 –Santos.................................................................................................... 7.431.600 7.431.600 
28 – Sergipe.   
 01 – Aracaju.................................................................................................. 880.766 880.700 

 
 TOTAL.......................................................................................................... 52.000.000 52.000.000 

 
Nº 71 

 
32 – Estações Aduaneiras.   
32.01 – Alfândegas.   
1.0.00 – Custeio.   
1.1.00 – Pessoal Civil.   
1.1.08 – Salários de tarefeiros.   
 

UNIDADES 
 

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

02 – Alagoas.   
 01 – Maceió................................................................................................... 240.000 240.000 
04 – Amazonas.   
 01 – Manaus.................................................................................................. – – 
05 – Bahia.   
 01 – Salvador................................................................................................ 180.000 180.000 
06 – Ceará.   
 01 – Fortaleza............................................................................................... 513.160 513.100 
07 – Distrito Federal.   
 01 – Rio de Janeiro....................................................................................... – – 
08 – Espírito Santo.   
 07 – Vitória.................................................................................................... 110.530 110.500 
11 – Maranhão.   
 01 – São Luís................................................................................................ – – 
12 – Mato Grosso.   
 01 – Corumbá................................................................................................. – – 
14 – Pará.   
 01 – Belém.................................................................................................... – – 
15 – Paraíba.   
 01 – João Pessoa......................................................................................... – – 
18 – Paraná.   
 01 – Paranaguá............................................................................................. – – 
17 – Pernambuco.   
 01 – Recife.................................................................................................... 1.026.300 1.026.300 
18 – Piauí.   
 01 – Parnaíba............................................................................................... 205.290 205.300 
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UNIDADES 

 

 
ONDE SE LÊ: 

 
LEEA-SE: 

20 – Rio de Janeiro.   
 01 – Niterói.................................................................................................. 193.420 193.500 
21 – Rio Grande do Norte.   
 01 – Natal.................................................................................................... – – 
22 – Rio Grande do Sul.   
 01 – Jaguarão.............................................................................................. – – 
 02 – Livramento........................................................................................... – – 
 03 – Pelotas................................................................................................. – – 
 04 – Pôrto Alegre......................................................................................... – – 
 05 – Rio Grande.......................................................................................... – – 
 06 – Uruguaiana.......................................................................................... – – 
24 – Santa Catarina.   
 01 – Florianópolis.......................................................................................... – – 
 02 – Itajaí..................................................................................................... 51.300 51.300 
 03 – São Francisco do Sul........................................................................... – – 
25 – São Paulo.   
 01 – Santos.................................................................................................. 480.000 480.000 
28 – Sergipe.   
 01 – Aracaju................................................................................................. – – 

 
 TOTAL.......................................................................................................... 3.000.000 3.000.000 

 
Nº 72 

 
32.03 – Mesas de Rendas.   
1.0.00 – Custeio.   
1.1.00 – Pessoal Civil.   
1.1.04 – Salários de Mensalistas.   
 

UNIDADES 
 

ONDE SE LÊ: LEIA-SE: 

01 – Acre.   
 01 – Rio Branco........................................................................................... – – 
02 – Alagoas.   
 01 – Penedo................................................................................................. 177.589 177.600 
03 – Amapá.   
 01 – Macapá................................................................................................ 290.580 290.600 
04 – Amazonas.   
 01 – Capacete............................................................................................. 105.800 105.800 
05 – Bahia.   
 01 – Alcobaça.............................................................................................. – – 
 02 – Caravelas............................................................................................. – – 
 03 – Ilhéus................................................................................................... 77.050 77.000 
08 – Ceará.   
 01 – Carrocim.............................................................................................. – – 
11 – Maranhão.   
 01 – Tutóia................................................................................................... 211.340 211.300 
12 – Mato Grosso.   
 01 – Bela Vista............................................................................................. 233.100 233.100 
 02 – Ponta Porá........................................................................................... 205.500 205.500 
 03 – Pôrto Esperança.................................................................................. 70.500 70.500 
 04 – Pôrto Murtinho..................................................................................... 449:800 449.800 
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UNIDADES 

 

 
ONDE SE LÊ: 

 
LEIA-SE: 

16 – Paraná.   
 01 – Antonina.................................................................................................. 149.700 149.700 
 02 – Foz do Iguaçu......................................................................................... – – 
19 – Rio Branco.   
 01 – Boa Vista................................................................................................. – – 
20 – Rio de Janeiro.   
 01 – Angra dos Reis........................................................................................ 375.970 376.000 
21 – Rio Grande do Norte.   
 01 – Areia Branca........................................................................................... 208.400 208.400 
 02 – Macau..................................................................................................... 140.900 140.900 
 03 – Mossoró.................................................................................................. 62.400 62.500 
22 -- Rio Grande do Sul.   
 01 – Aceguá.................................................................................................... – – 
 02 – Dom Pedrito............................................................................................ – – 
 03 – Itaquí....................................................................................................... 133.550 133.500 
 04 – Pôrto Lucena........................................................................................... 126.200 126.200 
 05 – Quarai..................................................................................................... – – 
 06 – Santa Vitória de Palmar...................;...................................................... 91.200 91.200 
 07 – São Borja................................................................................................ 206.930 206.900 
23 – Rondônia   
 01 – Pôrto Velho............................................................................................. 176.100 176.100 
24 – Santa Catarina.   
 01–Laguna...................................................................................................... – – 
25 – São Paulo.   
 01 – São Sebastião......................................................................................... 507.400 507.400 

 
 TOTAL............................................................................................................. 4.000.000 4.000.000 
 

Nº 73 
 
32 – Estações Aduaneiras. 
32.03 – Mesas de Rendas. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Inicio de Obras. 
Inclua-se: Cr$ 700.000,00. 
4.1.02 – Prosseguimento com obras. 
Suprima-se: Cr$ 700.000,00. 
 

Nº 74 
 
32.07 – Superintendência do Serviço de 

Repressão ao Contrabando. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.04 – Salários de mensalistas. 
Acrescente-se:Cr$ 7.112.000,00. 

Nº 75 
 
32 – Estações Aduaneiras. 
32.03 – Mesas de Rendas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.08 – Salários de tarefeiros. 
Inclua-se: Cr$ 1.690.800,00. 
 

Nº 16 
 
32 – Estações Aduaneiras. 
32.01 – Alfândegas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Aumente-se para Cr$ 4.560.000,00. 
 

Nº 77 
 
33 – Conselho de Política Aduaneira. 
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1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.01 – Vencimentos. 
Inclua-se: 
S/C 1.1.12 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva: Cr$ 4.320.000,00. 
 

Nº 78 
 
24 – Diretorias das Rendas Internas. 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Acrescente-se: Cr$ 1.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar 

na Câmara dos Deputados o andamento das 
emendas do Senado, designo o nobre Senador 
Júlio Leite. 

 
Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União, para o exercício financeiro de 
1958 – Anexo nº 4 (Poder Executivo) – Subanexo nº 
4.15 (Ministério da Guerra) – Redação oferecida pela 
Comissão de Finanças, em seu Parecer nº 1.115, de 
1957. 

 
Sôbre a mesa emenda que vai ser lida pelo 

Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 28 
 
Emenda à Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.15 (Ministério da Guerra). 

Redija-se assim: 
Aumente-se: 

Construção do Ginásio Militar de Maceió do 
Estado de Alagoas – Cr$ 10.000.000,00". 

 
Justificação 

 
Na sessão extraordinária de 12 do corrente, 

antes de ser votado o subanexo nº 4.15, dei 
conhecimento ao Senado, da tribuna, de defeito 
existente na Emenda nº 26, de minha autoria, na 
qual se consignava aumento de Cruzeiros 
10.000.000,00 para a verba já existente no 
Orçamento, para custear a construção do Ginásio 
Militar de Maceió. O nome do estabelecimento não é 
Colégio Militar de Maceió, como figurou na emenda 
e, sim, "Ginásio Militar de Maceió". E, também, é 
preciso deixar claro que se trata de aumento. 

A votação foi feita com essas retificações. 
Elas, entretanto, não foram atendidas na 

Redação Final. 
Daí a emenda que ora apresento. 
Sala das Sessões, em 13 de novembro de 

1957. – Rui Palmeira. 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão a 

Redação Final com a emenda. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, assim emendada, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a redação final aprovada, que vai 

à. Camara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.115, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, 1957 – Anexo 4 – Poder Executivo 
– Subanexo – 4.15 – Ministério da Guerra. 
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Relator: Sr. Ary Vianna. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 – 
Poder Executivo – Subanexo 4.15 – Ministério da 
Guerra. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro da 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Vivaldo Lima. – Lameira Bittencourt. – 
Lima Guimarães. – Novaes Filho. – Gaspar Velloso. 
– Daniel Krieger. – Paulo Fernandes. – Juracy 
Magalhães. – Fausto Cabral. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.15 – Ministério da Guerra. 

 
Nº 1 

 
4.0.00 Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Inclua-se: 
Para a construção de uma capela dedicada 

a Nossa Senhora do Brasil, no Cemitério 
Brasileiro de Pistóia, na Itália – Cruzeiros 
2.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Inicio de obras. 
Acrescente-se: 
Para a construção do Colégio Militar de 

Pernambuco – Cruzeiros 20.000.000,00. 
 

Nº 3 
 

1.0.00 – Custeio. 

1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.13 – Serviços Educativos e Culturais. 
1) Despesas de qualquer natureza com as 

atividades da Biblioteca do Exército. 
Onde se diz: Cr$ 600.000,00 
Diga-se: Cr$ 800.000,00. 
 

Nº 4 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com bens imóveis. 
2) Reforma, ampliação e conservação do Quartel 

do Regimento Ipiranga – 6º Regimento de Infantaria, em 
Caçapava, no Estado de São Paulo, inclusive 
construção de novos pavilhões, estande de tiro, estádio 
para educação física e casas para sargentos. 

Onde se diz: Cr$ 5.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 5 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras, 
Inclua-se: 
Cr$ 1.000.000,00 para construção da sede para o 

Tiro de Guerra 228, Pederneiras, Estado de, São Paulo. 
 

Nº 6 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
13) Construção do Ginásio Militar de Aracaju, 

no Estado de Sergipe – Cr$ 5.000.000,00. 
 

Nº 7 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de Obras. 
Inclua-se: 
– Construção da sede do 4º, 
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Batalhão de Caçadores, na cidade de Lins, Estado 
de São Paulo – Cr$ 15.000.000,00. 

 
Nº 8 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de Contratados. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

15.476.000,00. 
 

Nº 9 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de tarefeiros. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

80.000.000,00. 
 

Nº 10 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.05 – Ajuda de custo. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

57.000.000,00. 
 

Nº 11 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Pessoal Militar. 
1.2.03 – Etapas para alimentação. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

3.550.103.000,00. 
 

Nº 12 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo. 
1.3.07 – Forragem e outros alimentos para 

animais. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

400.160.000,00. 
 

Nº 13 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.2.00 – Material de consumo. 
1.3.10 – Matérias-primas etc. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 

299.536.395,00. 

Nº 14 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo. 
1.3.11 – Produtos químicos, biológicos etc. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 52.700.000,00. 
 

Nº 15 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.3.00 – Material de consumo. 
1.3.11 – Vestuários, uniformes, equipamentos, 

acessórios, roupas de cama, mesa e banho. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 666.122.595,00. 
 

Nº 16 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
1.4.05 – Materiais e acessórios para 

instalações elétricas. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 25.955.000,00. 

 
Nº 17 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.15 – Representação e propaganda no 

exterior. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 17.000.000,00. 
 

Nº 18 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.01 – Estudos e projetos. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 25.200.000,00. 
 

Nº 19 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03– Prosseguimento e conclusão de obras. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 277.990.000,00. 
 

Nº 20 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão  

de obras. 
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Inclua-se: 
– Para prosseguimento das obras do Ministério 

da Guerra, em Manaus – Cr$ 15.000.000,00. 
 

Nº 21 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.04 – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com bens imóveis. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 167.250.000,00. 
 

Nº 22 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos. 
4.2.11 – Reparos, adaptações, conservações 

e despesas de emergência com equipamentos. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 15.000.000,00. 
 

Nº 23 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de Imóveis. 
4.3.02 – Prosseguimento etc. 
– Eleve-se a dotação para Cr$ 40,000.000,00. 
 

Nº 24 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas Gerais com a Defesa 

Nacional. 
Inclua-se: 
Prosseguimento das obras de construção dos 

quartéis do Rio Javari, fronteira do Peru, inclusive 
estudos, projetos, levantamentos, equipamentos 
dessas unidades com barcos de transporte e 
navegação, tratores e máquinas outras destinadas aos 
trabalhos de desmatação e preparo do terreno, a cargo 
da Comissão Especial de Obras nº 9, da Diretoria  
de Obras e Fortificações – Cr$. 10.000.900,00. 

Nº 25 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Inicio de obras. 
Inclua-se: 
– Para a construção do Colégio Militar de Mato 

Grosso, em Cuiabá – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 25-A 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Inclua-se: 
– Para a construção do Colégio Militar de 

Alagoas, em Maceió – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 28 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Inclua-se: 
– Para a construção do Colégio Militar de 

Alagoas, em Maceió – Cr$ 10.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na 

Câmara dos Deputados, o estudo das emendas, 
designo o nobre Senador Ary Vianna. 

Votação em discussão única, do 
Requerimento nº 605, de 1957, do Sr. Freitas 
Cavalcanti e outros Srs. Senadores, solicitando 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara, nº 224, de 1956, que abre crédito 
especial de Cr$ 30.000.000,00, destinado a 
auxiliar a reconstrução do Palácio da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, destruído por um 
incêndio. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam 
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o requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
A matéria entrará na segunda sessão ordinária 

após esta. 
 
Discussão única da Redação Final das emendas 

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 186, de 
1957, que autoriza o Poder Executivo e abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 10.000.000,00 para auxiliar a Federação 
Universitária Paulista de Esportes, na construção de um 
Estádio Universitário (redação oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer nº 1.111, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER  
Nº 1.111, DE 1957 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 186, de 1957. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
nº 186, de 1957, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Daniel 
Krieger, Relator. Gaspar Venoso. 
 

ANEXO AO PARECER Nº 1.111, DE 1957 
 
Redação Final das emendas do  

Senado do Projeto de Lei 
 

da Câmara, nº 186, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Educação e 
Cultura o crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 para 
auxiliar a Federação Universitária Paulista de 
Esportes na construção de um Estádio Universitário. 
 

EMENDA N 1 
 

Ao projeto (Emenda de redação). 
 
Dê-se à emenda do projeto a seguinte 

redação: 
"Autoriza o Poder Executivo a abrir,  

pelos Ministérios da Educação e da Agricultura, 
créditos especiais, para construção de Estádios 
Universitários que especifica, e dá outras 
providências". 
 

EMENDA Nº 2 
 
Ao art. 1º (Subemenda da Comissão de 

Finanças à Emenda nº 1, do Plenário). 
Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
"Art. 1º o Poder Executivo autorizado  

a abrir os créditos especiais de Cr$  
10.000.000,00 e de Cr$ 2.000.000,00, o  
primeiro pelo Ministério da Agricultura, destinados  
a auxiliar, respectivamente, a Federação 
Universitária Paulista de Esportes e Universidade 
Rural de Pernambuco, na construção de seus 
Estádios Universitários". 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar,  
na Câmara dos Deputados, o estudo das  
emendas do Senado, designo o Senador  
Lino de Mattos relator da matéria na Comissão  
de Finanças: 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara, nº 234, de 1957, que dispõe sôbre as 
contribuições em atraso devidas pelas emprêsas de 
navegação aérea comercial a Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Serviços Aéreos  
e Telecomunicações, tendo pareceres, sob nº  
1.102, e 1.103, de 1957, das Comissões: de Legis- 
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lação Social, favorável; e de Finanças, favorável, 
sugerindo retificação de redação. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

requerimento, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 607, DE 1957 

 
Adiamento para determinado dia 

 
Nos têrmos dos arts. 126, letra f, e 155, letra b, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
discussão do Projeto de Lei da Câmara, nº 234, de 
1957, a fim de ser feita na sessão de 18 de 
novembro próximo. 

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 
1957. – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em face da aprovação 
do requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia, 
para entrar na sessão do dia 18 do corrente. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia, passa-se à votação do Requerimento nº 606, de 
1957, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara, 
número 247, de 1957, lido na hora do Expediente. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está, aprovado. 
Em face da aprovação do requerimento, a 

matéria entrará na Ordem do Dia da segunda sessão 
ordinária após esta. 

Nada mais havendo que tratar, encerro a sessão. 
Designo para a de amanhã a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Continuação da segunda discussão  

do Projeto de Lei do Senado, nº 36, de  
1953, que dispõe sôbre o Código Brasileiro  
de Radiodifusão, em regime de urgên- 
 

cia, nos têrmos do art. 150, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 558 –  
1957, do Sr. Cunha Mello e outros Srs.  
Senadores (Projeto aprovado em primeira  
discussão, sem emendas, na sessão de 5 do mês 
em curso). 

2 – Votação, em discussão única, do  
Projeto de Lei da Câmara, nº 193, de 1957,  
que retifica a Lei nº 2.996, de 10 de  
dezembro de 1958, que estima a Receita e  
fixa a Despesa da União, para o exercício  
financeiro de 1957 (em regime de urgência,  
nos têrmos do art. 156, 3º, do Regimento Interno, 
 em virtude do Requerimento nº 600, de 1957,  
do Sr. Filinto Müller e outros Srs. Senadores, 
aprovados na 2.a sessão extraordinária de  
11 do mês em curso), tendo Pareceres (nº  
1.039 e 1.098, de 1957, da Comissão de  
Finanças, favorável ao projeto e às emendas  
de Plenário (5 e 6) e oferecendo as de nº  
1-C a 4-C. 

Votação, em discussão única, do Projeto de 
Lei da Câmara, nº 178, de 1957, que concede o 
auxílio de Cr$ 1.000.000,00 à Casa do  
Pequeno Jornaleiro (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno,  
em virtude do Requerimento nº 603, do Sr.  
Lourival Fontes e outros Srs. Senadores, aprovado 
em sessão extraordinária de 12 do mês em  
curso), tendo Pareceres Favoráveis (nº 981  
e 982, de 1957) das Comissões de: Constituição e 
Justiça e de Finanças, e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre a 
emenda de Plenário. 

4 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara, nº 237, de 1957, que retifica  
a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956,  
que estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1957 (em regime 
 de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º,  
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 601, de 1957, do Sr. Filinto Müller e  
outros Srs. Senadores, aprovado na 
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2ª sessão extrordinária de 11 do mês em curso), 
dependente de parecer da Comissão de Finanças. 

5 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Lei do Senado, nº 15, de 1958, emendado 
pela Câmara dos Deputados, que estabelece em 
novos moldes a aposentadoria ordinária, dispõe 
sôbre a aposentadoria por invalidez dos 
trabalhadores vinculados ao Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Bancários e dá outras 
providências (redação oferecida pela Comissão de 
Redação, em seu Parecer nº 1.101, de 1957). 

6 – Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da  
Câmara, nº 150, de 1950, que cria o Quadro da 
Secretaria da Procuradoria Geral da Justiça Militar, e 
dá outras providências (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.081, de 
1957). 

7 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara, nº 217, de 1957,  
que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
800.00,00 como auxilio ao IX Congresso Brasileiro 
 

de Gastrenterologia (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.082, de 
1957). 

8 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 151, de 1957, que estende aos 
ferroviários e marítimos das Emprêsas Incorporadas 
ao Patrimônio da União os benefícios da licença-
prêmio, tendo Pareceres Favoráveis, sob nº 918 a 
920, de 1957, das Comissões: de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas; de Serviço Público 
Civil; e de Finanças. 

9 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 223, de 1957, que assegura por três 
exercícios a validade da Lei nº 2.494, de 28 de maio 
de 1955, e dá outras providências, tendo Pareceres, 
sob nº 1.090 e 1.092, de 1957, das Comissões de: 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; 
Educação e Cultura, favorável ao art. 2º e 
declarando-se incompetente para opinar sôbre o art. 
1º; e de Finanças, favorável. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 30 

minutos. 
 



203ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 

 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores : 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Assis Chateaubriand. 
Arêa Leão. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Tarcísio de Miranda. 
Alencastro Guimarães. 
Calado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 

Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Prímio Beck. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (56). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Jorge Maynard, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Quarto Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 32, DE 1957 

 
Concede aposentadoria a Arnaldo Baptista de 

Paulo, Porteiro do Senado Federal. 
 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É concedida  

aposentadoria a Arnaldo Baptista de 
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Paulo, Porteiro, classe "N", no cargo de Chefe da 
Portaria, padrão PL-7, do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal, nos têrmos do artigo 191, § 1º, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 184, item 
I, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), 
incorporando-se aos respectivos proventos da 
inatividade a gratificação adicional correspondente. 
 

Justificação 
 
De acôrdo com o § 1º, do artigo 191, da 

Constituição Federal, o funcionário será aposentado, 
aos 35 anos de serviço, se o requerer. E a Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952, no seu art. 184, 
item I, estabelece que o provento corresponderá aos 
vencimentos da classe imediatamente superior. 

Atendendo ao pedido formulado por Arnaldo 
Baptista de Paulo e ao que dispõem os dispositivos 
acima citados, a Comissão Diretora submete à 
consideração do plenário o presente projeto, nos 
têrmos do art. 61, alínea e, do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, em 14 de agôsto de 1957. 
– Apolônio Salles. – Lima Teixeira. – Freitas 
Cavalcanti. – Kerginaldo Cavalcanti. – Prisco dos 
Santos. – Mourão Vieira. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

ESTADO-MAIOR DAS FÔRÇAS ARMADAS 
 
Of. nº 230-C. 
Rio de Janeiro, DF. 12 nov. 57. 
Do Chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas 

– Ao Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal. 
Assunto: – Curso Superior de Guerra  

(pedido de indicação de estagiário para o) 

A exemplo dos anos anteriores, a Escola 
Superior de Guerra fará funcionar, em 1958, o Curso 
Superior de Guerra, com a finalidade de 
"desenvolver e consolidar os conhecimentos básicos 
relativos ao exercício de direção e planejamento da 
Segurança Nacional". 

2. Reservei, no número de matriculas previstas 
àquele Curso 3 (três) vagas para essa Egrégia 
Câmara Alta, para as quais solicito a V. Exa. a 
indicação de representantes, de diferentes correntes 
de opinião. 

3. Esclareço que o Regulamento da ESG, 
aprovado pelo Decreto número 35.187, de 11 de 
março de 1954, estabelece, em seu art. 52: 

"Os Oficiais-Generais das três Forças 
Armadas, de pôsto correspondente a General-de-
Divisão, bem como civis de alta projeção  
na vida nacional, poderão acompanhar, como 
Estagiários especiais, os trabalhos do Curso 
Superior de Guerra, sem prejuízo de suas funções, 
mediante convite do Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas. 

§ 1º Os Estagiários especiais atenderão às 
principais atividades do Curso e serão incumbidos da 
realização de trabalhos individuais ou de equipe, 
segundo normas, estabelecidas pelo Chefe do 
EMFA. 

§ 2º Aos Estagiários especiais, que  
atenderem ao mínimo de 2/3 de todos  
os trabalhos para êles programados, será  
conferido diploma do Curso Superior  
de Guerra". 

4. Certo de que V. Exa. bem compreende a 
relevância do papel que se atribui aos candidatos 
como representantes dêsse importante órgão e com 
a responsabilidade de seu porta-voz, perante a ESG, 
aguardo a esclarecida indicação de V. Exa. 
solicitando que a mesma seja acompanhada do 
currículum vitae de cada candidato, em três 
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vias, até o dia 5 de dezembro próximo futuro, de 
modo a permitir submetê-la ao Exmo. Sr. Presidente 
da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – General-de-Exército Octávio 
Saldanha Mazza. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Acha-se esgotado, desde o final da sessão 
anterior, o prazo regimental para apresentação de 
emendas, perante a Mesa, ao Subanexo orçamentário 
referente ao Ministério da Educação e Cultura. 

Nenhuma emenda foi recebida nessa fase. 
Poderão os Srs. Senadores, entretanto, 

emendar o referido Subanexo perante a Comissão 
de Finanças. (Pausa). 

A Mesa deseja lembrar aos Senhores 
Senadores que, em virtude da Resolução nº 3, de 
1952, na próxima têrça-feira, deverá ser comemorado o 
"Dia da Bandeira", com as seguintes solenidades: 

– às 12 horas, hasteamento do Pavilhão 
Nacional, saudado por um Senador e um funcionário; 

– às 13,30, sessão especial, em que deverá 
ocupar a tribuna um representante de cada bancada 
partidária. 

A Mesa, convidando desde já os Senhores 
Senadores para essas solenidades, pede aos Srs. 
Líderes que desde já indiquem os oradores das 
respectivas bancadas para a sessão especial. 
(Pausa). 

Em ofício hoje lido no Expediente, o Sr. 
General-de-Exército Octávio Saldanha Mazza, Chefe 
do Estado-Maior das Fôrças Armadas, comunica 
haver reservado ao Senado três matrículas no Curso 
Superior de Guerra para 1958 e pede a indicação, 
até o dia 5 de dezembro próximo, dos Senhores 
Senadores que as deverão utilizar. 

A Mesa espera que, estabelecidos  
os necessários entendimentos em- 
 

tre os Srs. Lideres, lhe sejam encaminhadas com 
urgência as indicações. (Pausa). 

Sôbre a mesa requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 608, DE 1957 

 
Com fundamento no art. 127, letra e, do 

Regimento Interno, requeiro a constituição de uma 
Comissão de três membros para representar o 
Senado na solenidade em que a Câmara do Distrito 
Federal entregará ao Senador Attillio Vivacqua o 
titulo de cidadão carioca. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1957. – Júlio Leite. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
votado ao final da Ordem do Dia. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, por cessão do nobre Senador Rui Palmeira, 
primeiro orador inscrito. 

O Sr. Senador Gilberto Marinho pronuncia 
discurso, que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Alencastro Guimarães, segundo orador 
inscrito. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*): – Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, venho à tribuna  
para fazer um apêlo, inicialmente, ao honrado 
Ministro do Trabalho, no sentido de reexaminar 
decisão recente e que, aparentemente, tem efeitos 
salutares sôbre a economia dos Escritórios 
Comerciais do Brasil. 

Essas organizações, Sr. Presi- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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dente, têm sido combatidas porque são olhadas, 
quase sempre, pelos aspectos negativos, sem 
atentar, porém, para o seu lado positivo. 

Como Ministro do Trabalho e nas viagens  
que, em caráter particular, empreendi pelo  
exterior, tenho encontrado nesses organismos  
gente que trabalha, produz e deseja bem servir ao 
País, nem sempre, entretanto, recebendo  
apoio das autoridades brasileiras. Daí a aparente 
falta de produção. Por outro lado, os Escritórios 
Comerciais, infelizmente, têm servido para premiar 
amigos, com bons passeios pelo exterior, à  
custa do Tesouro. 

Referir-me-ei a um Escritório, a respeito do 
qual recebi apelos, rogos, a fim de levar ao 
conhecimento do honrado Ministro do Trabalho a 
injustiça de sua recente deliberação, fixando para os 
funcionários contratados o máximo de quatrocentos 
dólares mensais. Trata-se do Escritório Comercial de 
Nova Iorque. Instalado o novo Govêrno, os melhores 
lugares foram dados a pessoas, das quais, algumas, 
posso afirmar, são absolutamente contra-indicadas 
para a função, sendo seu único mérito o  
resultante do apadrinhamento político que obtiveram. 
Recebem salários de 900, 1.000 e mais  
dólares; e são efetivos. Acontece que nesse 
Escritório, como nos outros, geralmente, os 
contratados são os mais eficientes. O caso em 
referência envolve funcionário que vem servindo no 
Escritório Comercial de Nova Iorque há dezesseis 
anos, e que é o braço direito de seus Chefes, 
segundo o testemunho de vários dêles. No entanto, 
foi substituído por pessoa que nem sequer sabe 
inglês! 

Entre os funcionários que tiveram seus  
ganhos reduzidos há um, cujos vencimentos 
baixaram de quatrocentos e oitenta é  
cinco dólares para quatrocentos dólares.  
É um americano contratado,de tal 
 

maneira capaz, que foi mesmo condecorado pelo 
nosso Govêrno com a Ordem do Cruzeiro do Sul. 

Todos os brasileiros que passam por Nova 
Iorque e entram em contato com o Escritório 
Comercial, recebem dêsse funcionário, de boa-
vontade infatigável e inapreciável, o auxilio precioso. 

Meu apêlo ao honrado Ministro do Trabalho é 
no sentido de reexaminar sua decisão e, pelo menos, 
poupe aquêles que, ganhando pouco, têm, nessa 
redução, ameaçado seu padrão de vida, conquistado 
à custa de seus méritos. 

O segundo reclamo, Sr. Presidente, faço-o ao 
Senado e mesmo à opinião pública. Refere-se à 
Comissão de Impôsto Sindical. 

A Câmara dos Deputados enviou-nos projeto, 
extinguindo-a: manteve, entretanto, o Impôsto e 
assegurou a estabilidade aos empregados do Fundo 
Sindical. Conseqüentemente, nenhuma diminuição 
de encargos para o contribuinte nem para o Tesouro 
disso resulta. 

O Fundo Sindical, Sr. Presidente, tem sido 
tantas vêzes malsinado e desconsiderado. Possui, 
no entanto, alguns méritos, que não podem deixar de 
ser examinados antes de, em definitivo, se pensar 
em extingui-lo. 

Pouca gente sabe que mantém um serviço de 
assistência ao trabalhador para arranjar-lhes 
colocação. Os que necessitam de emprêgo dirigem-
se a êsse Serviço, ali são examinadas suas 
habilitações e condições de saúde, recebem ficha, e 
os funcionários do Serviço dirigem-se às indústrias e 
casas comerciais, a fim de empregarem êsses 
trabalhadores. 

Poucos sabem que, em média, trezentas 
pessoas são colocadas na Indústria ou no Comércio, 
através dessa instituição. 

Outro aspecto do que realiza o Fundo Sindical, 
Sr. Presidente, é o custeio de bolsas para filhos de 
trabalhadores, as quais, ao tempo 
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em que eu era Ministro, se elevavam a oitocentas. 
Creio que, atualmente, êsse número se mantém 
estacionário. Podem os rapazes e crianças, assim 
amparados, estudar. É uma satisfação para nós 
observar o fim humanitário de tal providência, 
quando tantas vêzes vemos mal empregados  
os dinheiros públicos. Registre-se o fato de que, 
breve, obterá galão de Oficial da Marinha brasileira 
jovem que estudou à custa de bôlsa do Fundo 
Sindical. 

Existe ainda, Sr. Presidente, algumas 
centenas, talvez um milhar, de hospitalizados, 
trabalhadores que não podem ser beneficiados pelos 
Institutos e que são mantidos por meses e anos pelo 
Fundo Sindical. Extinguido, cessará êsse auxilio 
prestado aos sindicalizados, assim como a 
concessão de bôlsa. Ainda mais: para onde irão os 
hospitalizados? 

Feitas essas considerações, apelo para o 
Senado, a fim de que medite sôbre a conseqüência 
do ato da Câmara dos Deputados e o reconsidere. 
Quando uma organização está funcionando mal, 
antes de se pensar em extingui-la, deve-se procurar 
corrigi-la. Sei que, em alguns casos, com bastante 
razão, o Fundo Sindical foi veementemente atacado. 
Era merecedor das críticas, as quais, creio, são 
passíveis de correção. 

Durante minha curta gestão na Pasta do 
Trabalho foi possível promover tal normalização e a 
11 de novembro o Fundo Sindical possuía, em conta 
vinculada, no Banco do Brasil, 46 milhões de 
cruzeiros. As despesas tinham sido reduzidas, 
apesar do aumento concedido aos funcionários. 

Estava completamente regularizado o 
funcionamento, porque fôra restabelecida na sua 
plenitude a autonomia da Comissão do Fundo 
Sindical, da qual o Ministro do Trabalho é apenas 
Presidente. 

Tudo que faça ou que deseje fa- 
 

zer terá de passar pelo crivo da assembléia da 
Comissão. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permite V. Exa. um 
aparte?' 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: – Pois 
não. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Está o nobre colega 
fazendo judiciosas considerações quer quanto aos 
Escritórios Comerciais, quer quanto à Comissão de 
Fundo Sindical. Quanto aos Escritórios Comerciais a 
critica, quase sempre, é veemente e desmedida; 
enxergam o seu lado negativo. Como V. Exa., 
também tenho percorrido vários países onde temos 
Escritórios e posso dar, assim, atestado da eficiência 
dos seus representantes. Reconheço, igualmente, a 
necessidade de uma reforma, como também admito 
relativamente à segunda parte das declarações que 
o prezado colega vem expendendo, que só os que 
passaram pela Pasta do Trabalho poderão oferecer 
depoimento como o que V. Exa. está dando, 
relativamente à permanência da Comissão de Fundo 
Sindical, sobretudo pelos serviços que pode prestar 
ao operariado que através dela tem recebido 
extraordinários benefícios. Felicito Vossa Excelência 
pelas considerações que faz, sobretudo pelo 
esclarecimento que presta ao Senado, em tôrno 
dêsses dois assuntos afetos diretamente ao 
Ministério do Trabalho. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES: –
Agradecido a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, como o Senado verificou, 
através do depoimento do nobre Senador Lima 
Teixeira, a matéria merece atenção meditada e 
análise cuidadosa para se escolher o caminho a 
seguir. 

Para finalizar com relação ao Fundo  
Sindical, informo à Casa que a Comissão  
de Orientação Sindical tem a função de  
ministrar aos trabalhadores ensinamentos 
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relativos às leis sociais que nos regem, visando ao 
aclaramento de suas idéias e a armá-los 
convenientemente para a defesa de seus direitos. É 
uma obra da qual não se podem apreciar os efeitos, 
em toda a extensão. Só os sentimos, em alguns 
setores – como eu tive a oportunidade de senti-los – 
na evidente, manifesta evolução de rudes operários 
que, não tendo podido, em tempo, adquirir alguma 
cultura por falta de recursos, ganham, através dos 
cursos da Comissão de Impôsto Sindical, 
conhecimentos fundamentais, básicos, que lhes 
permitem melhor orientação na conduta e como 
líderes de classe, aptidões para guiarem e 
esclarecerem os companheiros. 

Assim, Sr. Presidente, concluo esta segunda 
parte do meu discurso. Na primeira, formulei apêlo 
ao Sr. Ministro do Trabalho para que reconsidere 
decisão; na segunda, pedi a atenção do Senado, da 
Imprensa, enfim, da opinião pública para que no 
tocante ao Fundo Sindical, não leve ao extremo, que 
é indesejável, o desejo de moralizá-lo, no anseio de 
obter melhores padrões de moralidade pública. Está 
nas suas mãos aparar-lhe as arestas e os 
inconvenientes; e encontrar a solução verdadeira 
para o caso. 

Agora, Sr. Presidente, entrarei no  
assunto que me trouxe à tribuna. Êste ano  
marcou dois sensíveis passos para a restauração da 
política monetária, econômica e financeira, de que 
tanto carece o País. O primeiro, foi o 
estabelecimento da tarifa aduaneira ad valorem e o 
abandono da tarifa especifica, obsoleta. Esta 
legislação permitirá, quando a, autoridade perder o 
mêdo de ousar, tomar medidas interessantes à 
Nação, libertar definitivamente o nosso comércio 
exterior das peias que ainda o embaraçam e 
dificultam. 

O comércio livre é propiciado  
pela tarifa aduaneira; é a condi- 
 

cão que decorre da adoção que fizemos de uma 
tarifa ad valorem. Se o câmbio e as compras se 
tornam volumosas, o ad valorem automàticamente 
reduz a capacidade de compra e conduz ao 
equilíbrio, da balança comercial. 

Uma vez que as transações sejam livres, não 
fica o Govêrno monopolista do câmbio obrigado a 
fornecer, a todos, aquêle câmbio que lhe escasseia. 
Fica livre a atividade privada de buscar, pelas mil e 
uma maneiras a seu alcance, os recursos, em 
moeda estrangeira, capazes de vitalizar e fomentar 
seu comércio. 

Na situação atual, somos levados 
normalmente, a um câmbio artificial inferior à 
realidade, e daí se exercer a pressão de todos que, 
por qualquer motivo, precisando de moeda 
estrangeira, naturalmente vão pedi-la, exigi-la onde 
poderão obtê-la a preço inferior. 

Atualmente, a que extremos somos levados? 
De um total de um bilhão e trezentos milhões de 
dóláres, setecentos milhões de dólares são dados a 
câmbio de favor; quer dizer, mais da metade da 
receita cambial é atribuída a um câmbio que regula 
entre quarenta e cinco a cinqüenta cruzeiros, sem 
uma justificativa sequer. 

Antes, êsse câmbio favorável, tinha a 
justificativa de manter as compras do Brasil em 
níveis baixos e, portanto, se, não contribuindo para 
baratear o custo da vida, pelo menos colaborando 
para não elevá-lo. 

Hoje, a maior parte dêsse numerário se dirige 
para investimentos a longo prazo, que só em longo 
prazo podem reverter em benefício do povo 
brasileiro. Até lá, as compras têm que ser atendidas 
com êsses escassos setecentos milhões de dólares 
que, conseqüentemente, se elevam a níveis que 
vemos nos leilões de câmbio. 

Qual a razão, Sr. Presidente, de conceder-se 
câmbio favorável às emprêsas de serviço público? 
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Diz-se que assim se faz para não se elevar o 
custo do quilowatt a ser distribuído ao consumo 
doméstico. Entretanto, a lei que cria a Eletrobrás, 
que cria o Fundo de Eletrificação, elevou, de uma só 
vez, a título de taxa de eletrificação, quantia que 
supera três vêzes o subsídio de câmbio que se dá à 
Light, atualmente. 

Não se permite, assim, aumentar uma tarifa 
em dois ou trinta centavos, para que a Light possa 
comprar câmbio ao preço que todos os adquirem 
mas, de um jato, aumenta-se, a título de Fundo de 
Eletrificação, quantia três, quatro ou cinco vêzes 
maior, ferindo, portanto, o consumidor, quer 
pequeno, quer grande. O argumento, como se vê, de 
defesa do consumidor não tem procedência. 

A Petrobrás recebe, semelhantemente um 
subsidio, mas nos apresenta um lucro, como anuncia 
o Balanço, de um bilhão e oitocentos milhões de 
cruzeiros. É uma emprêsa do Estado; uma empresa 
do povo, e por que êste lucro, tão grande, não se 
converterá, para a compra do câmbio, no seu valor 
real? 

Nós, pelo menos no papel, nos esforçamos em 
fomentar a indústria do carvão nacional, indústria 
que merece o amparo dos poderes públicos e o 
reconhecimento dos brasileiros porque em duas 
guerras foi quem manteve intactos os transportes 
marítimos e ferroviários, e permitiu o funcionamento 
de uma parte considerável da nossa indústria. 

Ao, mesmo tempo, porém, que se reconhece 
isso, e se sabe que o minério é indispensável à 
própria sobrevivência econômica do Brasil damos ao 
carvão importado o câmbio de custo ou um subsídio 
de Cr$ 35,00 a Cr$ 40,00 por tonelada, tornando, 
desta maneira, antieconômico consumir o carvão 
nacional. 

Não fôra isso, Sr. Presidente,  
a Companhia Siderúrgica de Volta 
 

Redonda julgaria mais econômico usar o carvão 
metalúrgico de Santa Catarina, do que importar 
carvão a US$ 20.00 e US$ 25.00. 

Veja-se, nos poucos exemplos que estou 
enunciando, ao que nos conduz uma política 
desviada da realidade, a política dos subsídios e do 
câmbio artificial. 

Vimos, há poucos meses, o Govêrno subsidiar 
os cacauicultores, pagando Cr$ 300,00 a arrôba do 
produto, para isso emitindo dinheiro, quando a livre 
exportação, o câmbio livre daria aos plantadores 
mais de Cr$ 500,00 por arrôba – o necessário para 
se livrarem das dívidas bancárias, para não pedirem 
a emissão de um centavo ao Banco do Brasil; enfim, 
para não solicitarem favores a quem quer que seja. 

Não precisaríamos de acôrdo algum para 
exportar a totalidade da nossa safra. Só o Estado da 
Bahia perde, em têrmos de impôsto de vendas e 
consignações, por essa diferença de preço, mais de 
Cr$ 500.000.000,00 por ano. Somem-se a isso os 
prejuízos dos Municípios, do próprio Tesouro 
Federal, e os dos outros impostos que, 
indiretamente, se ressentem do preço do cacau, ver-
se-á, como a política vigente, de limitação de 
câmbio, de câmbio artificial de embaraço à 
exportação, oprime, sacrifica, estrangula o trabalho 
dos brasileiros. 

Vive em constante agonia a indústria 
açucareira do Nordeste, marco de uma era da nossa 
História. O açúcar, que foi, em tempos passados, 
como agora o café, a nossa moeda internacional, 
cuja indústria se baseia em terras excepcionais, e 
organização tradicional, não raro superiormente 
aparelhada do ponto de vista técnico, vive em 
constante agonia, a implorar continuamente os 
favores do Govêrno Federal, a drenar emissões de 
moeda, a forçar o aumento do custo de vida,  
através de uma política artificial, que impe- 
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de às usinas produzirem ao máximo. 

Livre o Comércio, Sr. Presidente – é só 
verificar as cotações do mercado de Nova Iorque – 
tôda a produção do Nordeste, do que êle é capaz e, 
ainda, do que resta como potencial nas suas usinas, 
encontraria colocação no exterior, trazendo para o 
Brasil dezenas de milhões de dólares. 

No vasto estuário do Amazonas, florestas 
imensas de madeiras especiais estão abandonadas. 
Quem quer que pretenda exportar uma dúzia de 
dormentes encontrará pela frente o percurso de 
alguns quilômetros, de repartição a repartição, 
dezenas de documentos e, ao fim, a desistência. Na 
Europa, entretanto, Inglaterra, Alemanha, França, 
Portugal, Espanha e Itália estão ansiosos pela 
compra de dormentes, pagando preços altíssimos, e 
importando os das nossas regiões. São outras 
dezenas de milhões de dólares, e se a liberdade de 
comércio exterior existisse, estariam entrando para o 
Brasil, pois o espírito de aventura, o espírito 
egoístico do lucro acicatado e estimulado, por si só, 
iria buscar nessas regiões aquilo com que se 
enriquecessem, enriquecendo, assim, o Brasil. 

É lamentável que tendo nós dado o primeiro 
passo – que é a adoção da tarifa aduaneira ad 
valorem – continuemos como comércio exterior 
amarrado à licença prévia, às licitações de câmbio, a 
todos êsses embaraços e pelas que, de um lado, 
entorpecem e anulam o esfôrço dos que produzem e 
trabalham, e, de outro colocam o consumidor interno 
brasileiro inerme e desarmado ante a voracidade do 
produtor nacional. 

Sr. Presidente, não é de todo para desesperar 
a situação brasileira. Já a adoção pelo Senado  
do projeto que autoriza o empréstimo de  
trinta bilhões de cruzeiros mostra que, ao fim,  
se pretende tomar o caminho razoável 
 

ou, por outra, um dos caminhos que contribuirão 
para o equilíbrio financeiro e econômico. 

Até agora, vimos abusando e superabusando 
das emissões. Não que elas não sejam necessárias, 
não que elas não sejam úteis. São necessárias e 
úteis, quando feitas para promover a produção, 
quando feitas em círculo fechado, enfim, quando 
feitas para atender apenas ao aumento vegetativo do 
trabalho nacional. Emissões, porém, para pagar 
dívidas, cobrir deficits, são nocivas, como temos 
verificado, duramente, nos últimos dez anos. 

O empréstimo é um dos caminhos seguros. 
Até agora, ao Govêrno, era facultada apenas a 
emissão de letras do Tesouro, que se vencem, 
irretorquivelmente a 31 de dezembro; atualmente, 
porém, irão até três anos de prazo. Permitirão, 
assim, ao Govêrno, a utilização dos recursos 
disponíveis, do chamado capital quente, que busca 
uma colocação transitória, temporária, mas não quer 
comprometer-se, não quer ficar fixo. Todo aquêle 
que disponha de recursos, no momento inaplicáveis, 
mas que poderão ter aplicação daqui a quatro, cinco, 
seis meses ou um ano, naturalmente concorrerão 
para a utilização das letras do Tesouro. Dessa forma, 
êsses dinheiros, que representam excedentes sem 
colocação visível imediata, têm, por isso, função 
inflacionária, e serão convenientemente esterilizados 
através de empréstimos públicos. 

Aí, porém, cumpre uma advertência. Ouvi do 
nobre Senador Mem de Sá, antes da votação desta 
lei, suas restrições quanto à aplicação dos recursos 
assim obtidos. Efetivamente, tem razão o nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul, porque o passado 
não nos tranqüiliza quanto ao senso e ao critério da 
aplicação de leis como esta. 

Vemos em que tem dado a lei inconstitucional; 
face à Constituição de 1946, que autoriza a emis- 
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são através da Carteira de Redescontos para fins 
comerciais, de papel-moeda; tem sido utilizada  
para que o Govêrno, com essas emissões, pague  
os deficits – portanto, serve para um fim contrário 
àquele para o qual a lei existe. Usam-na para fim 
inconstitucional e ilegal e infelizmente, o Congresso, 
sucessivamente, tem aprovado a encampação 
dessas emissões ilegais e inconstitucionais, 
contribuindo, assim, com a sua parcela de 
responsabilidade para a anarquia financeira e a 
desordem monetária em que está mergulhando o 
Brasil. 

Vemos o caso dos ágios, Sr. Presidente  
era, pelos seus idealizadores em outras partes  
e por aquêles que o adotaram no Brasil uma  
idéia e um programa que tinha o fim de tirar,  
dos setores mais ricos, os excedentes de  
moeda e a conseqüência necessária dêsse sistema 
era a que a moeda assim obtida devia ser retirada da 
circulação. Desta forma, êstes setôres ficavam 
desprovidos de recursos e a tendência seria para  
a normalização de valor da moeda. Mas,  
seduzido pelos bilhões de cruzeiros que ficavam à 
sua disposição, o Poder Executivo utilizou-os 
criminosamente e, hoje, não conseguem as vozes 
que clamam no Parlamento e na Imprensa, sequer a 
prestação de contas da aplicação dos excedentes  
do ágio. 

Por isso, Sr. Presidente, com a experiência  
do passado, do mau emprêgo e da utilização  
de processos sãos e vantajosos para a economia  
do Brasil é que, daqui, aplaudindo o projeto  
do Govêrno de um empréstimo público de  
trinta bilhões de cruzeiros, faço apêlo, como 
representante do povo, para que, desta vez, pelo 
menos, se apliquem os fundos aos fins para os  
quais foram destinados; que se faça útil aplicação 
dêsses recursos para começar também com o 
saneamento financeiro a restauração da confiança 
pública nos dirigentes do Brasil. 

É só, Sr. Presidente. (Muito bem, muito bem. 
Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Alencastro 
Guimarães, o Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Senhor Lima 
Teixeira. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Assis Chateaubriand, para explicação 
pessoal. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, um líder 
Sloper da União Democrática Nacional suscitou, 
ontem, debate acêrca de uma operação de crédito 
feita pelo Museu de Artes de São Paulo, do qual sou 
Presidente em caráter Interino, que teria inquietado e 
assombrado, pela proporção, ou digamos, pelo 
volume um tanto amazônico dos recursos postos à 
disposição do aludido Museu, pelo mutuante, que é a 
Caixa Econômica de São Paulo. 

Dêsse Museu, Sr. Presidente, pagamos com 
recursos próprios da Sociedade mantenedora de 
suas atividades, no ano passado, Cruzeiros 
137.000.000,00. 

Resgatamos, de operação de crédito no valor 
de três milhões e meio de dólares, no Garantio Trust 
of New York, – operação afiançada exclusivamente 
por setenta e dois quadros da Galeria – um milhão e 
meio de dólares; a de outra firma, a Casa Knodler, 
mais quinhentos mil dólares. Pagamos, em  
câmbio livre, de despesas de exposições na  
Europa e nos Estados Unidos e de prêmios  
de seguros, para os quais jamais o  
Govêrno brasileiro quis nos dar sombra de  
câmbio oficial, perto de duzentos mil dólares.  
Alguns dêsses dólares foram-nos transferidos, 
 

 
__________________ 
(*) Não foi revisto pelo orador. 
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por bancos de São Paulo e do Rio de Janeiro, a 
noventa e dois e noventa e quatro cruzeiros o dólar. 
Nossa posição em Nova Iorque é apenas de dois 
milhões e poucos de dólares. Demos em garantia, ao 
Instituto que fêz a operação, para liquidação total da 
mútua que tínhamos nos Estados Unidos, uma 
galeria avaliada em vinte e dois milhões de dólares 
pela maior firma do mundo em obras de arte – a 
Casa Wilden Steim. Quer dizer: contra dois milhões 
de dólares, demos uma garantia de mais vinte 
milhões. 

Sr. Presidente, não quero jactar-me de haver 
entrado, há quinze ou dezesseis anos, no mercado 
em grosso de obras de arte, antevendo que essa 
mercadoria sofreria uni dos maiores boom do  
mundo. Lembro-me que a revista Fortune, há  
três anos, fêz inquérito – brilhantíssimo aliás –  
para saber quais as cinco fôrças do mundo que,  
nos últimos dez anos, tinham dado ao  
movimento artístico da Europa e dos Estados  
Unidos seu maior prestígio e poder. Nosso  
Museu estava colocado em terceiro lugar, logo 
depois de Burhle, rei dos armamentos e da 
metalurgia pesada da Suíça, que me ofereceu um 
milhão de dólares para qualquer pequena operação 
de urgência que eu quisesse fazer. Em segundo 
lugar, vinha Mme. Walter, uma das maiores 
compradoras do mundo, seguida do nosso 
pobríssimo Museu. 

E por quê? Porque, enfatuado e endomingado, o 
Museu de Arte Moderna teve, mais de uma vez, a 
audácia de adquirir, em pugna com os maiores 
estabelecimentos congêneres dbs Estados Unidos, 
quadros de duzentos, trezentos e até quatrocentos e 
cinqüenta mil dólares. Petulância, Sr. Presidente, não é 
coisa que nos tivesse faltado. Possuíamo-la porque 
confiávamos no povo brasileiro, em nossos amigos  
e, sobretudo, nos banqueiros do Brasil. Não fôsse o 
 

banqueirismo privado de nosso País, o Museu não 
teria existência, porque as somas de trinta, quarenta 
e cinqüenta milhões de cruzeiros, que faltaram 
muitas vêzes aos maiores industriais de São Paulo, 
aos homens mais ricos em patrimônio industrial e 
mercantil do Brasil, graças a Deus, não nos tem 
faltado. Era só bater às portas de um grande banco, 
fôsse paulista, mineiro ou carioca, e não nos 
faltavam nunca, de uni só dêles, 8, 10, 12 ou 14 
milhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, ouviu V. Exa., em New York, o 
vice-Presidente da Standard Oil, grande conhecedor 
de artes, declarar, no banquete que ofereceu aos 
brasileiros que iam ao vernissage da nossa Galeria, 
no Metropolitan, que essa comissão precisava ficar 
pelo menos quatro anos nos Estados Unidos, para 
dar demonstrações ao povo americano da 
capacidade artística e aptidão dos brasileiros para o 
mercenato, isto é, para ajudar a adquirir espécimens 
dos mais raros existentes ainda no mercado de artes 
da Europa e dos Estados Unidos, para educar o 
povo brasileiro. 

Preciso esclarecer, Sr. Presidente, que essa 
Galeria não é propriedade de ninguém. Mais uma 
vez o líder Sloper declarou que ela pertencia a mim; 
porém tenho tanto que ver com ela quanto o Judeu 
com a alma do pobre. 

Quem faz a doação de um quadro à 
Sociedade Monitora do Estado de São Paulo, 
automàticamente êste deixa de ser seu patrimônio. 

Folgo, Sr. Presidente, em dizer à Casa, com 
certa ufania, que além dêsses 22 milhões de dólares 
que demos ao Instituto que conosco fêz operação 
para o resgate total do nosso passivo, só exigiu êle, 
como garantia do trust, a minha fiança pessoal. 

Sr. Presidente, negocio com  
êsse estabelecimento há vinte e um  
anos. Tomei-lhe noventa e cinco 
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milhões de cruzeiros para construir o prédio dos 
"Diários Associados" e do Museu de Arte. Êsse 
edifício que tem, hoje, através da sociedade que o 
explora, rigorosamente em dia todos os seus 
compromissos, entre oitocentos e novecentos 
milhões de cruzeiros mensais, vai puder dispor, em 
virtude de combinação que fizemos com os trusts do 
Museu Armando Penteado, em São Paulo, de 
espaços livres, no valor de oitocentos e cinqüenta mil 
cruzeiros mensais. Quer dizer, vamos encontrar, 
dentro dos espaços dos quais o Museu se retira, na 
Rua 7 de Abril, capacidade de venda de espaços 
livres que atingirão a cêrca de dez milhões de 
cruzeiros. 

Sr. Presidente, ufano-me muito que êsse 
estabelecimento federal, ao qual demos em penhor 
as peças do Museu, tenha se contentado 
exclusivamente, depois de ter recebido a garantia 
dos quadros e dos objetos de arte, com a minha 
firma. Tenho dito centenas de vêzes à Casa que 
minha missão é ser extraordinàrimente rico, um 
homem que tenha muito dinheiro; e essa missão de 
ter dinheiro não está diminuída de 5%. 

Quase todo dinheiro que ganhei, até  
hoje, empreguei-o no enriquecimento, na  
expansão, e no crescimento de nossas emprêsas; 
conseqüentemente, dei-os ao povo brasileiro. 
Apenas duas pequenas organizações industriais 
nossas – digo pequenas porque entendo como 
grandes organizações industriais a Matarazzo, a 
Docas de Santos, etc. – distribuíram, em nove anos 
e meio, mais de 250 milhões de cruzeiros de 
dividendos para educar o povo brasileiro e para que 
tivesse uma Academia de Arte em São Paulo, na 
qual através de vinte e oito cursos, proporcionamos 
instrução e formação artística a 1.290 rapazes e 
moças. 

Nossa conduta suscita, entre os paulistas, tal 
emoção, tal entusiasmo, tal confiança na nossa capa- 
 

cidade de ajudar a educar o povo, no sentido de sua 
formação artística que, há pouco tempo, perguntava-
me o Presidente do Instituto de Arte de Chicago, 
tendo ao seu lado o Presidente da Suprema Côrte 
dos Estados Unidos, como se explicava possuísse o 
quadro "Grande Pinheiro" de Cezanne, para a 
aquisição do qual o Comitê Diretor de seu Instituto 
de Arte não lograra obter cem mil dólares, apesar de 
tôdas as manobras e esforços. 

Contei-lhes, então, episódio dos mais  
simples e tocantes. Um sírio de 29 anos  
de idade entrara no meu escritório e me  
entregara dois milhões de cruzeiros, declarando-me 
que assim agia porque duas de suas sobrinhas 
estudavam na Academia de Arte do Museu; e 
soubera, por uma sua irmã, que nenhum aluno, rico 
ou pobre, sequer pagava cinco cruzeiros para 
custear despesa do seu estudo ou de suas 
atividades, em nosso Museu. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que faltam 
apenas dois minutos para término do tempo de que 
dispõe. 

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND: – Vou 
concluir, Sr. Presidente. 

Nossa capacidade de pagar êsse empréstimo, 
em dez anos, é ilimitada. Basta diga eu à  
Casa que uma de nossas emprêsas, a "Gráfica 
Cruzeiro", instalada em 1927 – Getúlio Vargas 
levantando duzentos e cinqüenta mil cruzeiros  
entre amigos do Rio Grande do Sul, e nós  
duzentos e cinqüenta mil cruzeiros entre  
nossos amigos do Rio de Janeiro, de Minas  
Gerais e de Pernambuco – faturou, no mês  
passado, cinqüenta e um milhões e duzentos mil 
cruzeiros. 

Sr. Presidente, nós temos peito; somos peitudos 
para enfrentar qualquer responsabilidade financeira que, 
após devidamente estudada pelos nossos contabilistas, 
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acionistas e pelas comissões fiscais de nossas 
emprêsas, nos atrevamos de correr o risco e 
explorar. 

Desejo dizer à Casa que nenhum dos meus 
compatriotas deve ter o menor receio quanto às 
nossas dívidas. Pagamos, neste momento, quase 
novecentos milhões de cruzeiros mensais à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, pela hipoteca 
que, há quase quinze anos, nela fizemos para 
construir o edifício dos "Diários Associados". 
Pagaremos, também, tranqüilamente, o nosso 
Museu, numa operação que atinge a cento e 
sessenta milhões de cruzeiros, com juros, no fim de 
sua execução o que fará com que nossa 
responsabilidade no Museu de Arte Moderna de São 
Paulo, atinja a Cr$ 400.000.000,00. 

Sr. Presidente, o homem que nos dirigiu essa 
acusação é um cidadão que, há 4 anos, tomou 
emprestado, a um banco de Minas Gerais, Cr$ 
2.000.000,00. Êle é uma verrina, um insulto vivo a 
todos os brasileiros de honra e dignidade. Pois, Sr. 
Presidente, êsse cidadão, convidado a pagar os Cr$ 
2.000.000.00 que devia a êsse banco paraestatal de 
Minas Gerais, respondeu, filosoficamente, que o faria 
em anúncios. Esse dinheiro lhe fôra emprestado por 
um incauto administrador de Minas – o Sr. Milton 
Campos. 

Nós, não corremos o risco de pagar em 
publicidade e anúncios, a um banco estatal ou 
paraestatal, o quanto devemos em negócios 
financeiros. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito 
bem). 

Durante o discurso do Sr. Assis 
Chateaubriand, o Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Apolônio 
Saltes. 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre Senador 
Onofre Gomes enviou à Mesa comunicação que vai 
ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 
Em 14 de novembro de 1957. 
Senhor Presidente. 
Tendo-se afastado dos trabalhos do Senado o 

Senhor Senador Francisco Gallotti, solicito se digne 
Vossa Excelência de designar-lhe substituto, na 
Comissão de Segurança Nacional, na forma do 
disposto no art. 39, § 2º, do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações – Onofre Gomes. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador Pedro Ludovico. 
Sôbre a mesa um requerimento, que vai ser 

lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 609, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 156, § 3º, combinado com 

o art. 126, letra j, do Regimento Interno, requeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara, nº 155, de 
1955, que concede pensão especial de Cruzeiros 
5.000,00, a Wenceslau Barcelos. 

Sala das Sessões, em 13 de novembro de 
1957 – Lino de Mattos – Ary Vianna – Attílio 
Vivacqua – Onofre Gomes – Ruy Carneiro – Alô 
Guimarães – Leônidas Mello – Alencastro 
Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – O presente 
requerimento será votado ao final da Ordem do Dia. 

Sôbre a mesa uma comunicação que vai ser 
lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal:  
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Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência que nesta data me ausento do País,  
a fim de assumir o exercício da missão que  
me confiou o Exmo. Sr. Presidente da República,  
de representar o Brasil, em comissão, como 
Embaixador Extraordinária e Plenipotenciário  
junto ao Govêrno da Grã-Bretanha, considerando 
compreendida na aprovação dada ao meu  
nome para essa função a licença do Senado  
para o seu desempenho, de acôrdo com o 
estabelecido no art. 49 da Constituição e no art. 24 
do Regimento. 

Tratando-se de ausência de mais de três 
meses, rogo se digne Vossa Excelência de convocar 
o meu suplente. 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1957 – 
Assis Chateaubriand. 

O SR. PRESIDENTE: – A presente comunicação 
será encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, para que a examine devidamente. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Continuação da segunda discussão do  

Projeto de Lei do Senado, nº 36, de 1953,  
que dispõe sôbre o Código Brasileiro de 
Radiodifusão, em regime de urgência, nos têrmos do 
art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 558, de 1957, do Sr. Cunha Mello e 
outros Srs. Senadores (projeto aprovado em primeira 
discussão, sem emendas, na sessão de 5 do mês 
em curso). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 

emendas que vão ser lidas pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

 
Nº 62 

 
O artigo 2º passa a ter a seguinte redação: 

Art. 2º Para os efeitos desta lei, constituem 
serviços públicos de telecomunicação, qualquer 
transmissão, emissão ou recepção de escritos, 
palavras, sinais, sons e imagens de qualquer 
natureza, feita por fio, radioeletricidade, meios óticos 
ou por qualquer outro sistema eletromagnético, bem 
como a emissão de palavras e sons feita por meio de 
amplificadores, eletrônicamente. 

 
Justificação 

 
Trata-se de definição constante da Convenção 

Internacional de Telecomunicações e dos 
regulamentos que lhe são subsidiários, firmados 
inclusive pelo Brasil não devendo por isso mesmo 
fugir à redação dada por tais disciplinas, a disposição 
da nossa lei. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1957 – João Villasbôas. 

 
Nº 63 

 
A alínea i do artigo 7º, que estabelece a 

competência do Conselho Nacional de 
Telecomunicações, passará a ter a seguinte 
redação: 

i – fazer cumprir as disposições dos convênios 
firmados com outros países para uso recíproco de 
canais exclusivos de radiodifusão. 

 
Justificação 

 
O Acôrdo Sul-americano de 

Radiocomunicações, firmado em Buenos Aires, em 
1935, e revisto em Santiago do Chile, em 1940, 
estabelece, como é de praxe, que as administrações 
de telecomunicações, mediante acôrdo direto, 
poderão ajustar o uso recíproco dos canais 
exclusivos que lhes tenham sido atribuídos. 

Não se pode assim admitir concessões dessa, 
espécie, por parte de países estrangeiros, a 
emprêsas nacionais. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1957: – João Villasbôas. 
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Nº 64 
 
O parágrafo único, do art. 18, passará a ter a 

seguinte redação: 
Parágrafo único. As concessões e 

autorizações por tempo determinado serão dadas 
por prazos de 10 (dez) e até 25 (vinte e cinco) anos, 
nos têrmos do art. 22 desta lei e serão renovadas por 
períodos sucessivos e iguais aos contratados ou 
permitidos, se os concessionários houverem 
cumprido tôdas as obrigações legais e contratuais, 
mantiverem a mesma idoneidade técnica, financeira 
e moral e hajam atendido ao interêsse público 
superior, a critério do Conselho Nacional de 
Telecomunicações. 

 
Justificação 

 
Trata-se de serviço público concedido e os 

prazos não devem ser muito longos, uma vez que só 
a exploração dirá das condições de sua execução e 
do perfeito cumprimento de obrigações legais e 
contratuais, havendo a faculdade de renovação para 
os casos em que o interêsse público esteja sendo 
atendido. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1957 – João Villasbôas. 

 
Nº 65 

 
Acrescente-se como parágrafo ao artigo 19, ou 

onde melhor convier : 
"Ficam mantidas as disposições da atual 

legislação no que se relaciona com a restrição à 
exploração do serviço público interior, seja por via 
metálica ou pelas radiocomunicações". 

 
Justificação 

 
No Brasil, mais que em qualquer outro país, 

dever-se-á atentar aos princípios, que se relacio- 
 

nam com a necessidade de serem enfeixadas sob 
direto contrôle do Govêrno os serviços de 
comunicações interiores, pois assim o exigem os 
interêsses da segurança nacional e nesse sentido 
têm sido manifestados os pontos de vista das Fôrças 
Armadas e do Conselho de Segurança Nacional. 

Tais serviços constituíram monopólio do 
Govêrno até hoje, estando dos mesmos incumbido o 
Departamento dos Correios e Telégrafos, cuja 
existência precisa não ser olvidada, para 
conseqüente defesa de seus interêsses. 

Havendo a Constituição estabelecido, de 
modo geral, que os serviços são explorados 
diretamente ou por concessão ou autorização, as 
restrições aludidas, da legislação vigente, já têm sido 
burladas, por isso que é permanente o interêsse de 
companhias estrangeiras e de emprêsas brasileiras 
em constituição, na obtenção de concessões ou 
autorizações dessa espécie. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1957 – João Villasbaôs. 

 
Nº 66 

 
A alínea a, do art. 22, passará a ter a seguinte 

redação: 
"a) prazo de 10 (dez) anos para a radiodifusão 

sonora; 20 (vinte) para a televisão e até 15 (quinze) 
anos para outros serviços de radiocomunicações e 
comunicações por fio, de acôrdo com a natureza e a 
extensão dos mesmos em função do capital 
investido, podendo, excepcionalmente, para êstes 
últimos ser fixado até 20 (vinte) anos, quando 
implicar na realização de obras públicas e fôr 
previsto o resgate sem direito a qualquer 
indenização". 

 
Justificação 

 
Não há qualquer razão para fixação  

de prazos superiores; a pro- 
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cura pela exploração de serviços de radiodifusão é 
numerosa, já sendo por demais exíguas as 
freqüências e canais disponíveis; a capacidade 
financeira deve ser condição não desprezada para 
atendimento das concessões e autorizações. Em 
muitos países, tais serviços são concedidos pelo 
prazo máximo de três anos. 

Quanto aos serviços telegráficos, os prazos 
sugeridos também são razoáveis não se podendo 
admitir para exploração de tão importante serviço 
público senão emprêsas integralmente capacitadas 
para as quais não constituem, como se sabe, 
qualquer empecilho os prazos acima fixados – João 
Villasbôas. 

 
Nº 67 

 
Acrescentar como artigo 23-A, ou que melhor 

convier, o seguinte: 
Artigo – As emprêsas brasileiras jornalísticas e 

de notícias, legalmente constituídas, poderá ser 
outorgada autorização para transmitir, por intermédio 
de estações do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, serviço interior de radio-comunicações 
de múltiplos destinos, comprovada a existência de 
mais de uma agência ou órgão correspondente, 
para, simultâneamente, recebê-lo em locais diversos. 

Parágrafo único. Essas agências ou órgãos 
jornalísticos e de notícias, entretanto, só poderão 
efetuar recepção dêsse serviço depois de 
autorizadas pelo expedidor e mediante permissão do 
Govêrno. 

 
Justificação 

 
Trata-se do serviço de radiocomunicações de 

múltiplos destinos (rádio press), não previsto no 
projeto e cuja exploração deverá ficar definida em lei, 
por motivos óbvios. – João Villasbôas. 

 
Nº 68 

 
Acrescentar como artigo 23-B, ou onde melhor 

couber: 

Art. – O serviço de telex, classificado  
como tal o de assinantes de aparelhos  
telegráficos arrítmicos para comunicações 
importantes sôbre si, erá executado diretamente  
pelo Govêrno, embora utilizando rêdes de 
concessionários ou permissionários de  
serviços telefônicos, com as quais serão 
estabelecidos convênios, realizados à base da 
locação de linhas. 

§ 1º – Nos casos em que não convenha,  
de início, a exploração direta pelo  
Govêrno, poderá ser dada autorização a 
concessionários ou permissionários de  
serviços de telecomunicação para exploração  
do serviço de telex em suas rêdes, não  
podendo em caso algum, servirem ou se destinarem 
a terceiros, as comunicações dos assinantes. 

§ 2º – A emprêsa, companhias, sociedades  
ou organizações, legalmente instituídas, poderá  
ser dada autorização para executarem serviço 
limitado, para uso privado, de telex entre  
duas localidades ou em uma mesma cidade, 
utilizando linhas de emprêsas concessionárias ou 
permissionárias de serviços telefônicos, desde que 
garantida a quota-parte do Departamento dos 
Correios e Telégrafos, na forma do que dispõe o 
parágrafo seguinte. 

§ 3º – As condições pertinentes ao 
equipamento e à exploração do serviço de telex 
pelos permissionários serão estabelecidas pelo 
Govêrno, garantida sempre a quota-parte do 
Departamento dos Correios e Telégrafos, à base do 
preço de locação de linhas. 

 

Justificação 

 
O serviço de telex, importantíssimo por sua 

natureza, e já de uso corrente em todos os países da 
Europa, nos Estados Unidos, Canadá e outros, 
necessita de sua exploração prefixada nesta lei de 
telecomunicações. 
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As bases para isso estão descritas  
nos dispositivos sugeridos que atendem aos 
interêsses do Departamento dos Correios e 
Telégrafos, cuja rêde está sendo adaptada para 
execução do serviço de que se trata – João 
Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – As emendas de 
números 2 a 60 foram publicadas no D.C.N. de  
12 de novembro de 1957, a de nº 61, foi  
publicada no D.C.N. de 14 do mesmo mês e ano; as 
de nº 62 a 68 foram publicadas no D.C.N. de 15 do 
mesmo. 

Continua a discussão. (Pausa). 
Nenhum Senador pedindo a palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto volta com as emendas, às 

Comissões competentes. 
Votação, em discussão única, do Projeto  

de Lei da Câmara, nº 193, de 1957, que retifica  
a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1958,  
que estima a Receita e fixa a Despesa da União  
para o exercício financeiro de 1957 (em regime  
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento  
nº 600, de 1957, do Senhor Filinto Müller e  
outros Senhores Senadores, aprovado na  
segunda sessão extraordinária de 11 do mês  
em curso), tendo pareceres (nº 1.039 e 1.098),  
de 1957, da Comissão de Finanças, 
 favoráveis ao projeto e às emendas de  
Plenário (5 e 6), oferecendo as de nº 1-C a  
4-C. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação  
as Emendas nº 1-C a 4-C, e 5 e 6, de Plenário,  
com parecer favorável da Comissão de  
Finanças. 

Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Estão aprovadas. 

Em votação o projeto assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
São as seguintes as emendas aprovadas. 
 

EMENDA Nº 1-C 
 
Ao artigo 1º, subanexo 4.19 – Ministério da 

Saúde, inclua-se : 
Subvenções extraordinárias (relação das 

entidades). 
25 – São Paulo 
Onde se lê: 
Santa Casa de Misericórdia – Ibiúna – Cr$ 

200.000,00. 
Leia-se: 
Casa Santa Rita – Ibiúna – Cr$ 200.000,00. 
 

EMENDA Nº 2-c 
 
Ao artigo 1º – Subanexo 4.13 – Ministério da 

Educação e Cultura, Subvenções extraordinárias 
(relação das entidades). 

Onde se lê: 
05 – Bahia, Casa da Bahia – Cr$ 30.000,00. 
Leia-se: 
07 – Distrito Federal – Casa da Bahia – Cr$ 

30.000,00. 
 

EMENDA Nº 3-C 
 
Acrescente-se o seguinte artigo : 
Artigo – São feitas as seguintes retificações na 

Lei nº 3.269, de 3 de setembro de 1957, que retifica 
a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956 : 

1 – Ao art. 1º 
Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.12 – 

Ministério da Agricultura. 
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a) Onde se lê: 
07.04.02 – Divisão de Orçamento (encargos 

diversos). 
Leia-se: 
0.7.04.02 – Divisão de Orçamento (encargos 

gerais). 
b) Onde se lê: 
14) Escola Superior de Agronomia de Queirós, 

de Piracicaba, São Paulo – Cr$ 2.000.000,00. 
Leia-se: 
"Onde se lê: 
14) Escola Superior de Agronomia Luís de 

Queirós, de Piracicaba; São Paulo – Cr$ 
2.200.000,00. 

c) Onde se lê: 
"2.1.01 – Auxílios. 
Leia-se: 
3 – Entidades Autárquicas. 
3 – Serviço Social Rural (art. 15 da Lei nº 

2.613, de 23 de setembro de 1955). 
"Onde se lê: 
"06 – Ceará – Cr$ 4.417.210,00". 
Leia-se: 
"2.1.01 – Auxílios. 
3 – Entidades Autárquicas. 
3 – Serviço Social Rural (art. 15 da Lei nº 

2.613, de 23 de setembro de 1955). 
Onde se lê: 
06 – Ceará – Cr$ 4.417.120,00. 
d) Onde se lê: 
"Leia-se: 
2.1.03 – Subvenções extraordinárias. 
1 – Parques etc. 
2 – Outras entidades Cruzeiros 

17.845.500,00". 

Leia-se: 
"2.1.03 – Subvenções extraordinárias. 
1 – Parques etc. 
2 – Outras entidades Cruzeiros 

17.845.500,00". 
c) Onde se lê: 
"3.1.17 – Acordos. 
Onde se lê: 
"3 – Feira de Santana, a cargo da Sociedade 

Educadora Assistencial e Rural – Cr$ 235.400.000". 
Leia-se: 
3.1.17 – Acordos. 
Onde se lê: 
3 – Feira de Santana, a cargo da Sociedade 

Educadora Assistencial e Rural – Cr$ 235.800,00. 
f) Onde se lê: 
Subvenções extraordinárias. 
Leia-se. 
16 – Paraná – Cr$ 5.047.774,00. 
Leia-se: 
Subvenções ordinárias. 
Leia-se: 
16 – Paraná – Cr$ 5.947.774,00. 
g) Onde se lê : 
10 – DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO 

ANIMAL 
Inclua-se: 
 

4.3.01......................................... Cr$ 500.000 
Total........................................... Cr$ 500.000 
Total da Consignação................ Cr$ 500.000 
19 –  SUPERINTENDÊNCIA DO ENSINO 

AGRÍCOLA E VETERINÁRIO 
 Onde se lê 
Total da Verba............................ Cr$ 20.200.000 
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Leia-se: 
 

Total da Verba............................... Cr$ 20.700.000 
 

Leia-se: 
10 – DEPARTAMENTO NACIONAL DA 

PRODUÇAO ANIMAL 
Total da Consignação 
 

Onde se lê:.................................... Cr$ 58.800.000 
Leia-se:.......................................... Cr$ 58.830.000 

 
19 – SUPERINTENDÊNCIA DO ENSINO 

AGRÍCOLA E VETERINÁRIO 
Inclua-se: 
 

4.3.01............................................. Cr$ 500.000 
Total............................................... Cr$ 500.000 
Total da Consignação.................... Cr$ 500.000 

 
Onde se lê: 
 

Total da Verba.............................. Cr$ 20.220.000 
 

Leia-se: 
 

Total da Verba.............................. Cr$ 20.700.000 
 

h) Onde se lê: 
 

 Cr$ Cr$ 
07.04 – Divisão 
Orçamento……...... 966.000 10.833.580 
Total.....…………… 43.232.400 1.748.180 

 
Leia-se: 
 

 Cr$ Cr$ 
07.04 – Divisão 
Orçamento….......... 966.000 10.169.580 
Total…………......... 43.232.400 1.748.148.180 

 
i) Onde se lê: 
Suprimam-se as seguintes importâncias, não 

atribuídas a qualquer Unidade nem incluídas nos 
totais parciais da Tabela. 

Leia-se: 
Suprimam-se as seguintes importâncias, 

não atribuídas a qualquer Unidade nem  
incluídas nos totais parciais e geral da  
Tabela: 

II – Ao art. 2º, dê-se a seguinte redação: 
Art. 2º – Ficam retificadas de Cr$ 

115.971.917.100,00 (cento e quinze bilhões, 
novecentos e setenta e um milhões, novecentos e 
dezessete mil e cem cruzeiros), Cr$ 
6.487.352.503,00 (seis bilhões, quatrocentos e 
oitenta e sete milhões, trezentos e cinqüenta e 
dois mil, quinhentos e três cruzeiros) e Cr$ 
114.508.174.309,00 (cento e quatorze bilhões, 
quinhentos, e oito milhões, cento e setenta e 
quatro mil, trezentos e nove cruzeiros) para Cr$ 
115.972.089:889,00 (cento e quinze bilhões, 
novecentos e setenta e dois milhões e oitenta e 
nove mil, oitocentos e oitenta e nove  
cruzeiros) Cr$ 6.487.525.292,00 (seis bilhões, 
quatrocentos e oitenta e sete milhões, quinhentos 
e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e dois 
cruzeiros) e Cruzeiros 114.508.347.098,00  
(cento e quatorze bilhões, quinhentos e oito 
milhões, trezentos e quarenta e sete mil e 
noventa e oito cruzeiros), os totais da Despesa, 
do Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura e do 
Anexo 4 – Poder Executivo, mencionados nos 
arts. 1º e 4º, da Lei nº 2.996, de 10 de dezembro 
de 1956. 

 
EMEDA Nº 4-C 

 
Ao art. 1º subanexo 4.13 – Ministério  

da Educação e Cultura, Subvenções 
extraordinárias (relação das entidades),  
inclua-se: 

Onde se lê: 
 

 Cr$ 
– Campanha de gratidão aos 
fundadores do Colégio São Luís........... 50.000,00 
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Leia-se: 
 

– Campanha de gratidão aos 
fundadores do Colégio São Paulo....... 

Cr$ 
50.000,00 

 
EMENDA Nº 5 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara, número 193, de 

1957. 
Ao Anexo 4 – Poder Executivo. 
Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura. 
2) Outras entidades. 
12) – Mato Grosso. 
Onde se lê: 
Cooperativa de Agricultura dos Criadores de 

Paranaíba – Cruzeiros 40.000,00. 
Leia-se: 
Cooperativa Agrícola de Parnaíba – Cr$ 

40.000,00. 

EMENDA Nº 6 
 

Ao Anexo 4 – Poder Executivo. 
Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura. 
 

Subvenções extraordinárias 
 
2) Outras entidades. 
02) Alagoas. 
Onde se lê: 
Federação dos Plantadores de Cana de 

Alagoas – Cr$ 500.000,00. 
Leia-se: 
Associação dos Plantadores de Cana de 

Alagoas – Cr$ 500.000,00. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 193, DE 1957 

 
(Nº 2.291-C-1057, na Câmara dos Deputados) 

 
 Retifica a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 

1955, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício de 1957. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas, sem ônus, na Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, que estima a Receita e fixa 

a Despesa da União para o exercício de 1957, as seguintes retificações: 
Anexo 4 – Poder Executivo.  
Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura 
10 – Departamento Nacional da Produção Animal. 
Despesas de Capital. 
Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento. 
Subconsignação 3.1.03 – Desenvolvimento da produção. 
Onde se lê: 
 

 Cr$ 
116) Escola de Pescadores de Cuiabá………….......................................................……...…… 412.000 

 
Leia-se: 
 

116) Escola de Pesca em Várzea Grande, Estado de 
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  Cr$ 
  Mato Grosso………………………….……………………….............................................. 412.000 
 11 – Departamento Nacional da Produção Mineral.  
  Despesas de Capital.  
  Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.  
  Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.  
  Subconsignação 3.1.06 – e energia hidráulica.  
  Onde se lê:  

20) Aproveitamento do potencial hidrelétrico da Cachoeira do Rio Piraquê-Açu, em Aracruz, 
Espírito Santo……………....................................................................................................... 1.000.000 

23) Construção de usinas hidrelétricas (prosseguimento) no Espírito Santo:  
 1) Rio Timbuí, no Município de Fundão…………………….……………………………...….. 1.000.000 
 2) Rio Santa Maria, Município de Aracruz…...................................................………..…… 800,000 
 Leia-se:  

20) Construção da usina hidrelétrica do Rio Santa Maria, Município de Aracruz, Estado do 
Espírito Santo, mediante convênio com a Prefeitura Municipal……….............….………….. 1.800.000 

23) Construção da usina hidrelétrica do Rio Timbuí, Município de Fundão, Estado do Espírito 
Santo, mediante convênio com a Prefeitura Municipal...........…..…………………………….. 1.000.000 
 Subvenções Ordinárias (Relação das entidades)  
   06) Ceará  
  Onde se lê:  
 Federação das Associações Rurais do Estado do Ceará...................................................... 2.200.000 
  Leia-se:  
 Federação das Associações Rurais do Estado do Ceará...................................................... 2.000.808 
 Associação Rural de Iguatu....................................................………………………………… 100.000 
 Sociedade Agropecuária de Arneiroz-Tauá....................................................………………. 100.000 
   07) Distrito Federal  
  Onde se lê:  
 Intendência Agrícola do Sertão Carioca...................................................………………….... 504.326 
  Leia-se:  
 Cooperativa dós Agricultores e Criadores do Sertão de Jacarepaguá e Guaratiba.....…..… 504.326 
 Subvenções Extraordinárias (Relação das entidades)  
   1) Parques de Exposição:  
   06) Ceará  
  Onde se lê:  
 Parque de Exposição de Itapipoca, a cargo do Círculo Operário.......………………………... 380.000 
  Leia-se:  
 Parque de Exposição de Itapipoca, sendo Cr$ 200.000,00 a cargo da Associação Rural e 
Cr$ 180,000,00 a cargo do Círculo Operário...............………………………………….....….. 380.000 
   2) Outras entidades.  
   06) Ceará  
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  Onde se lê:  
 Associação Pró-Melhoramentos Rurais do Araticum………………….........……....….……... 50 000 
 Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Inhuçu..…..........……………...…………..……… 50.000 
 Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jaibaras……………………….............….……… 25.000 
 Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jordão..............…………...……………………… 50.000 
  Leia-se:  
 Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jaibaras...........……………………….......……… 75.000 
 Associação Pró-Melhoramentos Rurais de Jordão...............………………………………….. 100.000 
 Subanexo 4.13 – Ministério da Educação e Cultura.  
 09.04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos Gerais)  
 Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.  
 Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.  
 Subconsignação 3.1.15 – Fundo Nacional do Ensino Médio.  
 7) Cooperação financeira etc.  
 20) Rio de Janeiro.  
  Onde se lê:  
 Ginásio de Itaocara...……………………………………………….……………………..……….. 100.000 
  Leia-se:  
 Ginásio João Brasil – Itaocara...………………………………………………………………….. 100.000 
 21 – Diretoria do Ensino Superior.  
  Adendo "A".  
 2.1.02 – Subvenções ordinárias.  
 7) Outras entidades.  
 10)  Goiás.  
  Onde se lê:  
 1)  Fundação Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás – Lei número 1.254, de 

4-12-1950………………………………………………………………..……….................... 2.500.000 
  Leia-se:  
 Faculdade de Farmácia e .Odontologia de Goiás (Lei número 1.254, de 4-12-1950)........... 2.500.000 
 26 – Instituto Nacional de Cinema Educativo.  
 Despesas Ordinárias.  
 Verba. 1.6.00 – Custeio.  
 Consignação 1.0.00 – Encargos diversos.  
  Onde se lê:  
 1.6.05 – Reprodutores e Material para revenda.  
 1 – Aquisição de aparelhos etc...…………………..…………………………..………………... 1.000.000 
 2 – Auxílios, mediante convênio aos institutos de caráter cultural 

etc......……………………. 3.000.000 
 1.6.13 – Serviços Educativos Culturais.  
 1) Produção de filmes educativos.………………………………………..……………….…… 2.000.000 
  Leia-se:  
 1.0.05 – Reprodutores e material para revenda.  
 1 – Aquisição de aparelhos etc......……………………………………………..……………….. 1.000.000 
 1.6.13 – Serviços educativos e culturais.  
 1 – Produção de filmes educativos.....………………………………..…………………………. 2.000.000 
 2 – Auxílios, mediante convênio, aos institutos de caráter cultural e pedagógico que 

desenvolvam o sistema audio-visual do cinema educativo...……………………………. 3.000.000 
 34 – Serviço Nacional do Teatro.  
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 Despesas Ordinárias.  
 Verba 1.0.00 – Custeio.  
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.  
 Subconsignação 1.8.13 – Serviços Educativos e culturais.  
 1) Desenvolvimento do Teatro Nacional etc.  
  Onde se Lê:  
 "inclusive para o Teatro Social".  
  Leia-se:  
  "inclusive para o Teatro Social do Distrito Federal".  
  Subvenções Ordinárias (Relação das entidades).  
 06) Ceará.  
  Onde se lê:  
 Círculo Operário de Maragogipe..........................................................………………………… 10.000 
  Leia-se:  
 Círculo Operário de Maranguape..........................................................……………………….. 10.000 
   13) Minas Gerais.  
  Onde se lê:  
 Ginásio Vigário Raimundo – Santos Dumont........................................................................... 75.000 
  Leia-se:  
 Ginásio Santos Dumont – Santos Dumont.............................................................................. 75.000 
   22)  Rio Grande do Sul.  
  Onde se lê:  
 Educandário dos Maristas – Caxias do Sul............................................................................. 20.000 
 Casa de Recuperação de Menores Delinqüentes – Pôrto Alegre.........................………........ 50.000 
 Patronato de Menores – São Gabriel....................................................................................... 20.000 
  Leia-se:  
 Educandário da União Sul-Brasileira de Educação e Ensino – Caxias do Sul....................… 20.000 
 Mitra Arquidiocesana de Pôrto Alegre, para o Novo Lar do Menor Viamão..........………....... 50.000 
 Patronato Agrícola e Profissional – São Gabriel...................................................................... 20.000 
   25) São Paulo.   
  Onde se lê:  
 Betel – Lar da Igreja, mantido pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil – Sorocaba. 10.000 
 Igreja Missionária do Brasil, para assistência social à infância e, à velhice – Guarulhos........ 10.000 
 Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mantenedora do Betel – Lar da Igreja – 

Sorocaba..........................................................................................................................……. 10.000 
 Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mantenedora do Orfanato Betel – Campinas... 10.000 
 Orfanato Batista Regional da Alta Sorocabana – Quatá...........................................………… 15.000 
  Leia-se:  
  Betel – Lar da Igreja, mantido pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil – 

Sorocaba............................................................................................…………………….. 55.000 
  Subvenções Extraordinárias (Relação das entidades).  
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 Cr$ 
   07) Distrito Federal.  
  Onde se lê:  
 Sociedade Nacional de História.....................................................…………………………… 30.000 
  Leia-se:  
 Comissão Nacional de História.....................................................……………………………. 30.000 
   14) Pará.  
  Onde se lê:  
 Orfanato São José (Colônia Agrícola), Santarém.....................................................……….. 100.000 
  Leia-se:  
 Orfanato São José, das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição (sede em São 

José), Santarém..............................................................................................………………. 100.000 
   22)  Rio Grande do Sul.  
  Onde se lê:  
 Sociedade Educação e Cultura – Pôrto Alegre.....................................................………….. 20.000 
  Leia-se:  
 Sociedade de Educação e Caridade – Pôrto Alegre.....................................................……. 20.000 
   26) Sergipe.  
  Onde se lê:  
 Associação do Plantador de Cana, de Aracaju.....................................................………….. 40.000 
  Leia-se:  
 Associação dos Plantadores de Cana de Sergipe................................................................ 40.000 
 Subanexo 4.18 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores.  
 Subvenções ordinárias (Relação das entidades)  
   01) Acre  
  Onde se lê:  
 Instituto Darcy Vargas – Xapuri....................................................……………………………. 245.500 
  Leia-se:  
 Instituto Divina Providência – Xapuri....................................................……………………… 245.500 
   08) Espírito Santo.  
  Onde se lê:  
 Associação de Proteção à Família (Casa da Criança) Vitória.............................…………… 70.000 
  Leia-se:  
 Sociedade de Amparo à Família – Vitória.....................................................………………... 70.000 
   10)  Goiás.  
  Onde se lê:  
 Instituto de Proteção a Menores do Rio Verde....................................................…………... 70.000 
  Leia-se:  
 Instituto de Assistência a,Menores – Rio Verde.....................................................…………. 70.000 
   24)  Santa Catarina.  
  Associação de Assistência a Menores Desamparados filhos de Comerciários – 

Blumenau.....................................................................................………………………. 10.000 
  Leia-se:  
 Associação de Amparo aos Filhos dos Empregados no Comércio de Blumenau.............… 10.000 
 Subvenções extraordinárias (Relação das entidades).  
   06)  Ceará.  
  Onde se lê:  
 Lar do Menor Desamparado de Monte Castelo....................................................………….. 50.000 
 Sociedade São Vicente de Paulo, para menores abandonados – Cariré..........................… 50.000 
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 Cr$ 
  Leia-se:  
 Sociedade São Vicente de Paulo, para menores abandonados – Cariré............................. 100.000 
   14) Pará.  
  Onde se lê:  
 Orfanato São José (a cargo das Irmãs Clarisses) Santarém................................................. 100.000 
 Orfanato São José das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição – Santarém............… 100.000 
  Leia-se:  
 Orfanato São José das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição (sede em São José), 

Santarém................................................................................................................................ 200.000 
   24)  Santa Catarina.  
  Onde se lê:  
 Associação de Assistência a Menores Desamparados, Filhos de Comerciários de 

Blumenau – Blumenau...............................................................................................………. 40.000 
 Educandário Santa Maria Goretti, para menores abandonados – Xanxeré............………… 60.000 
  Leia-se:  
 Associação de Amparo aós Filhos dos Empregados no Comércio de Blumenau – 

Blumenau.............................................................................................………………………. 40.000 
 Educandário Santa Maria Goretti – São Lourenço, Município de Chapecó.....……………… 60.000 
 Subanexo 4.19 – Ministério da Saúde.  
 10.16 – Serviço Nacional de Tuberculose.  
 Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.  
 Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.  
 Subconsignação 3.1.01 – Saúde e Higiene.  
   7)  Desenvolvimento de assistência etc.  
   05)  Bahia.  
  Onde se lê:  
 Fundação Anti-Tuberculose Santa Terezinha – Salvador..................................................... 2.500.000 
  Leia-se:  
 Fundação Hospitalar Otávio Mangabeira – Salvador……..................................................... 2.500.000 
 Subvenções ordinárias (Relações das entidades)  
  Onde se lê:  
   13)  Minas Gerais.  
 Hospital São Sebastião – Tombos....................................................…………………………. 10.000 
   20)  Rio de Janeiro.  
 Hospital Santa Terezinha – Areal....................................................………………………….. 10.000 
 Hospital São Sebastião – Tombos de Carangola.................................................................. 50.000 
 Instituto de Proteção e Assistência à Infância de Niterói....................................................... 50.000 
  Leia-se:  
   13)  Minas Gerais.  
 Hospital São Sebastião – Tombos...................................................…………………………. 60.000 
   20)  Rio de Janeiro.  
 Hospital Santa Terezinha – Areal....................................................………………………….. 10.000 
 Instituto de Proteção e Assistência à Infância de Niterói....................................................... 50.000 
 (Em conseqüência, os totais de subvenções ordinárias 
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 de Minas Gerais e Rio de Janeiro passam a ser, respectivamente, de Cr$11.419.000,00 e 

Cr$ 3.701.000,00).  
 Cr$ 

   22) Rio Grande do Sul.  
 Hospital de Beneficência e Caridade São João Batista – Brochier – Montenegro....………. 40.000 
 Hospital de Campina – Santa Rosa..........................................………………………………. 20.000 
 Hospital Duque de Caxias – Lagoa Vermelha....……………………………………………….. 30.000 
 Hospital Lagoense – Lagoa Vermelha...………………………………………………………… 50.000 
 Santa Casa de Misericórdia – Uruguaiana...……………………………………………………. 150.000 
  Leia-se:  
 Hospital São João – Brochier – Montenegro...…………………………………………………. 40.000 
 Hospital Santa Maria – Campinas – Santa Rosa...…………………………………………….. 20.000 
 Hospital Lagoense – Lagoa Vermelha...………………………………………………………… 90.000 
 Santa Casa de Caridade – Uruguaiana...……………………………………………………….. 150.000 
 Subanexo 4.21 – Ministério da Viação e Obras Públicas.  
 04.03.02 – Divisão de Orçamento (Encargos Gerais).  
 Despesas Ordinárias.  
 Verba 2.0.00 – Transferências.  
 Consignação.2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
 Subconsignação 2.1.01 –Auxílios.  
   2)  Comissão de Marinha Mercante.  
   1)  Dotações para serem distribuídas etc.  
   15)  Linhas dos Rios Aurá, Cajapió, Mearim, Pindaré e Itapecuru.  
  Onde se lê:  

1) H. Ferreira – Secção de Navegação e Cabotagem...………………………………………….. 1.500.000 
  Leia-se:  
 M. Ferreira, Seção de Navegação e Cabotagem...…………………………………………….. 1.500,000 
  Onde se lê: (primeira coluna):  
 8.600.000.  
  Leia-se:  
 8.800.000.  
  Onde se lê: (segunda coluna):  
 Total do item. 2……………........……………………………………….................……………… 1.124.799.511 
  Leia-se:  
 Total do item 2...……………………………………………………………………………………. 1.124.999.511 
   7)  Outras entidades.  
  Onde se lê: (segunda coluna):  
 Total da Consignação 2.1.00...…………………………………………………………………… 5.381.798.305 
  Leia-se:  
 Total da Consignação 2.1.00...…………………………………………………………………… 5.381.998.305 
  Onde se lê: (segunda coluna):  
 Total Geral…………………………………………………………………...……………………… 5.403.798.300 
  Leia-se:  
 Total Geral...………………………………………………………………………………………… 5.403.998.305 
 06 – Departamento dos Correios e Telégrafos.  
 Verba 4.0.00 – Investimentos.  
 Consignações 4.1.00 – Obras.  
 Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras.  
   04)  Amazonas.  
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 Cr$ 

   1) Prédios  
  Onde se lê:  

3) Antazes Novo..................................................………………………………………………….. 200.500 
  Leia-se:  

3) Antazes Novo..................................................………………………………………………….. 200.000 
   10)  Goiás.  
   3)  Estações Radiotelegráficas.  
  Onde se lê:  

3) Caiapônia – Piranhas – Bom Jardim de Goiás..................................................…………….. 500.000 
  Leia-se:  

3) Caiapônia – Piranhas – Bom Jardim de Goiás...............................................          500.000 6.292.294 
 

07.01 – Departamento Nacional de Estradas de Ferro. 
(Despesas Próprias). 
Despesas de Capital. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
13) Minas Gerais. 
5) Pasagem para veículos etc. 
Onde se lê: 
1.200.000. 
Leia-se: 
5.000.000. 
07.02 – Departamento Nacional de Estradas de Ferro. 
(Encargos Gerais). 
Despesas Ordinárias. 
Verba 2.0.00 – Transferências. 
Consignação 2.1.00 – Auxílio e subvenções. 
Subconsignação 2.1.01 – Auxílios. 
3) Entidades autárquicas. 
1) Rêde Mineira de Viação. 
Total do item 1. 
Onde se lê: 
702.485.900. 
Leia-se: 
712.495.900. 
09) Departamento Nacional de Obras de Saneamento. 
Despesas de Capital. 
Verba 4.0.00 – Investimentos. 
Consignação 4.1.00 – Obras. 
Subconsignação 4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
13) Minas Gerais 
2) Construção e desapropriação etc. 
Onde se lê: 
25:000.000. 
Leia-se: 
15.000.000. 
Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário, a presente lei vigorará a partir de 10 de janeiro de 

1957. 
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Votação em discussão única, do Projeto de Lei 
da Câmara, nº 178, de 1957, que concede o auxílio 
de Cr$ 1.000.000,00 à Casa do Pequeno Jornaleiro 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 603, do Sr. Lourival Fontes e outros Srs. 
Senadores, aprovado em sessão extraordinária de 
12 do mês em curso), tendo pareceres favoráveis (nº 
981, e 982, de 1957) das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças, e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comisões sôbre a 
emenda de Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa os 

pareceres das Comissões de Economia e de 
Finanças, os quais vão ser lidos pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
Nº 1.117 E 1.118, DE 1957 

 
Nº 1.117 de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

emenda ao Projeto de Lei da Câmara, nº 178, de 
1957, que concede o auxílio de Cr$ 1.000.000,00 à 
Casa do Pequeno Jornaleiro. 

 
Relator: Sr. Gilberto Marinho. 
Em vista de ter recebido emenda em Plenário, 

e para que sôbre ela nos pronunciemos, retorna a 
esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara, nº 178, 
de 1957, que concede o auxílio de Cr$ 1.000.000,00 
à Casa do Pequeno Jornaleiro. 

II – Pela emenda são concedidos benefícios a 
outras entidades, além da referida no projeto, nas 
seguintes bases: 

1) Casa do Estudante Pobre do Brasil, com 
sede no Distrito Federal: Cr$ 500.000,00; 

2) Casa do Menor, com sede em Taubaté, 
Estado de São Paulo: Cr$ 1.000.000,00; 

3) Sociedade de Proteção à Infância e 
Menores de Promissão, com sede em Promissão, 
Estado de São Paulo: Cr$ 1.000.000,00; 

4) Casa do Pequeno Trabalhador, com sede 
em São Paulo: Cr$ 1.000.000,00. 

III – A emenda, sôbre cujo mérito deverá falar a 
Comissão de Finanças, está, sob o ponto de vista 
constitucional e jurídico, em condições de ser aprovada. 

Sala das Comissões, em 13 de novembro de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Gilberto Marinho, 
Relator. – Lourival Fontes, vencido. – Lineu Prestes. 
– Gaspar Velloso. – Ruy Carneiro. – Daniel Krieger, 
vencido. – Lima Guimarães. – Attílio Vivacqua. 

 
Nº 1.118, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a emenda ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 178, de 1957. 
 
Relator : Sr. Fausto Cabral. 
Retorna o presente projeto a esta Comissão 

de Finanças para exame da Emenda nº 1, de 
Plenário, concedendo novos benefícios a outras 
entidades na forma abaixo: 

1 – Casa do Estudante Pobre do Brasil – Cr$ 
500.000,00; 

II – Casa do Menor – Taubaté – Cr$ 
1.000.000,00; 

III – Sociedade de Proteção à Infância e 
Menores de Promissão, Estado de São Paulo – 
Cruzeiros 1.000.000,00; 

IV – Casa do Pequeno Trabalhador, São Paulo 
– Cruzeiros 1.000.000.00. 

Em virtude das novas inclusões o total do 
crédito fica elevado para Cr$ 45.000.000,00. 

Tratando-se de beneficiar entidades que 
realmente prestam reais serviços à coletividade, não 
vemos como negar o que se propõe na Emenda nº 1. 
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Nestas condições, a Comissão de  
Finanças opina favoràvelmente ao projeto em  
exame. 

Sala das Comissões, em 13 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Fausto Cabral, 
Relator. – Gaspar Velloso. – Daniel Krieger. – Ary 
Vianna. – Carlos Lindenberg. – Novaes Filho. – 
Vivaldo Lima. – Paulo Fernandes. – Lino de Mattos. 
– Lima Guimarães. – Juracy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

O SR. LOURIVAL FONTES (para 
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, 
requeri urgência para o Projeto de Lei da  
Câmara, nº 178, de 1957, pela premência e tirania 
do tempo. As duas Casas do Parlamento estão 
assoberbadas de trabalho com a tramitação do 
Orçamento. No regime normal, nenhum projeto,  
por mais justo que parecesse, teria solução  
rápida. 

A subvenção outorgada pela Câmara à  
Casa do Pequeno Jornaleiro teve grande 
repercussão popular. A situação precária e deficitária 
dessa Instituição feriu a emoção do povo. Faltaram à 
Casa do Pequeno Jornaleiro ajuda, assistência e 
proteção, de nada valendo a boa vontade de sua 
patronesse. 

A Casa do Pequeno Jornaleiro teve,  
no ano passado, um deficit de mais de um  
milhão de cruzeiros. Cada pequeno jornaleiro  
custa à Instituição mais de dois mil cruzeiros por 
mês, em vestuário, alimentação, casa, escola e 
oficina. 

Das vendas dos periódicos, o pequeno 
jornaleiro faz economias, com as quais, ao sair da 
Instituição, resolve seus problemas até conseguir um 
meio de vida. 

Ao projeto vindo da Câmara foi 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

apresentada pelo nobre Senador Lino de Mattos, 
emenda que representa quase um substitutivo. 

Louvo a boa iniciativa, o feliz gesto do meu 
colega de São Paulo. 

Não quero discutir o seu aspecto 
constitucional, porque, na própria Comissão de 
Constituição e Justiça, as opiniões se dividiram. 
Desejo, porém, neste momento, e em virtude do 
interêsse e da premência da causa, dirigir um apêlo 
ao Senador Lino de Mattos: apelo para a sua 
generosidade, ao seu espírito e à grandeza do seu 
coração. 

Não desejo sofra o projeto, de hoje em diante, 
difíicuidades na tramitação. Êsse gesto, 
naturalmente, mitigaria os sofrimentos e enxugaria 
as lágrimas de sua criadora e idealizadora, D. Darcy 
Vargas, que tudo fêz com seu trabalho, iniciativa e 
intenções pelos pobres, indigentes, abandonados e 
humildes. (Muito bem). 

O SR. LINO DE MATTOS (para encaminhar 
a votação) (*): – Senhor Presidente, faz-me o 
eminente Senador Lourival Fontes um apêlo, a fim 
de que eu retire a emenda que apresentei ao Projeto 
de Lei da Câmara, nº 178, de 1957, ora em 
discussão e votação, a qual estende os favores 
previstos pelo mesmo, a quatro outras instituições 
assistenciais, com sede no meu Estado. 

Compreendo as ponderações do nobre colega. 
Receia S. Exa. que, aprovada a emenda da minha 
autoria, deva o projeto, regimentalmente, voltar à 
Câmara dos Deputados, e ali, acredita S. Exa., seja 
a tramitação dificultada. 

Peço permissão ao eminente colega  
para uma ponderação. Pela Constituição,  
ao Senado da República não compete iniciativa de 
lei de caráter financeiro. Nessas condições, se  
um dos Senhores Senadores desejar favorecer 
instituição assistencial como esta da Casa 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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do Pequeno Jornaleiro, não dispõe de outro recurso 
regimental, que não o de apresentar emenda à 
proposição pertinente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É o 
único caminho que temos. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Exatamente. É o 
único caminho que resta ao Senado da República 
como acertadamente pondera o meu ilustre líder, 
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti. 

Devo confessar aos eminentes colegas que há 
mais de um ano estou acompanhando, pari passu, 
cada projeto que venha da Câmara dos Deputados, 
a fim de apresentar emendas que resolvam os 
inumeráveis problemas das instituições assistenciais 
de meu Estado, e cujas necessidades  
não consigo satisfazer através de proposição,  
porque para nós, Senadores da República, é 
impossível apresentar projeto que envolva matéria  
financeira. 

Estou recebendo, neste instante, telegrama do 
meu Estado, nos seguintes têrmos 

"Senador Lino de Mattos. Senado Federal. 
Apelamos nobreza caráter Vossência sentido 

apresentar emenda consignada verba em milhão 
cruzeiros aquisição material equipamento completo 
funcionamento, imediato Orfanato desta cidade de 
Piragi. Nosso pedido beneficiará mais de 1.000 
crianças desamparadas. Estamos fazendo idêntico 
apêlo Senador Lineu Prestes e todos demais 
eminentes Senadores da República voto urgente 
atendimentos. Saudações: Vicente Vitale, Presidente 
Sociedade S. Vicente de Paulo". 

Eminente Senador Lourival Fontes: na 
hipótese de que eu deseje atender ao apêlo, 
contido no telegrama, tão angustiante como o 
outro dos pobres meninos da Casa do Pequeno 
Jornaleiro, só há uma maneira de proceder: 
preparar emenda e oferecê-la à propo- 
 

sição em trâmite no Senado; do contrário, será 
humanamente impossível o atendimento de pedidos 
dessa natureza. 

Estou apresentando ao Orçamento da 
República cêrca de duzentas emendas, a fim de 
acudir a apelos dêsse gênero. Sei que serão 
aprovadas pelo Senado, mas rejeitadas pela Câmara 
dos Deputados. Acredito que não constituo caso 
único, porque outros colegas se queixam do mesmo. 
Ora, se não conseguimos aprovação de emendas ao 
Orçamento ou a projetos de lei, em tramitação no 
Senado, pergunto aos eminentes colegas: como 
atender a êsses apelos? 

Sei ponderáveis as razões do nobre Senador 
Lourival Fontes. Ofereço, porém, a S. Exa., como 
contrapartida, meu empenho pessoal, meu interêsse, 
dedicação e esfôrço junto à minha bancada na 
Câmara dos Deputados, a fim de que essa 
proposição, por mim emendada, tenha trânsito 
rápido. Creio que, assim procedendo, atenderemos a 
todos os interessados. 

Reconheço que a Casa do Pequeno Jornaleiro 
do Distrito Federal, a cuja frente se encontra, com 
bondosa dedicação maternal, D. Darcy Vargas, 
precisa dêsse auxílio. Também a Casa do Pequeno 
Trabalhador de São Paulo, a cuja testa estão 
mulheres dedicadas à educação de nossa juventude, 
necessita de idêntico amparo. Nas mesmas 
condições, a Casa do Menor de Taubaté, a Casa do 
Estudante Pobre do Brasil, a Sociedade de Proteção 
à Infância e Menores de Promissão – organizações 
exemplaríssimas também precisam de auxílio. São 
tão pobres como a Casa do Pequeno Jornaleiro do 
Rio. 

Transformo, assim, Sr. Presidente, o apêlo do 
eminente Senador Lourival Fontes em pedido a todo 
o Senado, a fim de que minha emenda à proposição 
em votação seja aprovada. 
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Vamos todos através de nossos 
conhecimentos na Câmara dos Deputados, nos 
empenhar, a fim de que a matéria seja lá votada, 
com a urgência necessária para que a Casa do 
Pequeno Jornaleiro do Distrito Federal não seja 
prejudicada. 

Sabe o nobre Senador Lourival Fontes  
que essa não é minha intenção. Quero  
apenas, estender idênticos favores a outras 
Instituições, também necessitadas de auxílio. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
emenda. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados (Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 
Substitua-se o art. 1ºpelo seguinte: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a 

abir, pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 4.500.000,00 
(quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros) como 
auxílio às instituições seguintes: Casa do Pequeno 
Jornaleiro, com sede no Distrito Federal, Cr$ 
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros); Casa  
do Estudante Pobre do Brasil, com sede  
no Distrito Federal Cr$ 500.000,00 (quinhentos  
mil cruzeiros); Casa do Menor, com sede em 
Taubaté, Estado de São Paulo, Cruzeiros 
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros); 
Sociedade de Proteção à Infância de Promissão, 
com sede em Promissão, Estado de S. Paulo, Cr$ 
1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) e Casa do  
Pequeno Trabalhador, com sede em São  
Paulo, Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de  
cruzeiros). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 
assim emendado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 
Sr. Presidente, a emenda foi aprovada? 

O SR. PRESIDENTE: – Foi aprovada. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS (pela ordem): – 

Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (pela 

ordem): – Sr. Presidente, desejo encare V. Exa., 
regimentalmente, a espécie, porque, a meu ver, já 
não cabe o pedido de verificação da votação da 
Emenda. V. Exa. já anunciara a votação do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem razão Vossa 
Excelência. 

Está prejudicado o pedido de verificação da 
votação da emenda. 

Em votação o projeto assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 178, DE 1957 

 
(Nº 2.236-B-957, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede o auxílio de Cr$ 1.000.000 à Casa do 

Pequeno Jornaleiro. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de 
cruzeiros) como auxílio à Casa do Pequeno 
Jornaleiro, com sede no Distrito Federal. 

Parágrafo único. O auxílio concedido nesta lei 
destina-se à recuperação e conservação da 
instituição. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de  
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara, nº 237, de 1957, que retifica a Lei número 
2.996, de 10 de dezembro de 1956 que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1957 (em regime de urgência nos 
têrmos do art. 156, § 3º do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 601, de 1957, do Sr. 
Filinto Müller e outros Srs. Senadores, aprovado na 
segunda sessão extraordinária de 11 do mês em 
curso), dependente de parecer da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa Parecer 

que vai ser lido pelo Primeiro Secretário. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 1.119, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara, nº 237, de 1957, que retifica a Lei 
nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União, para o exercício 
financeiro de 1957. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O presente projeto foi apresentado na outra 

Casa do Congresso pelo nobre Deputado Mário 
Martins e visava inicialmente à simples retificação de 
êrro material, no tocante à dotação destinada à 
construção de uma câmara frigorífica no município 
de Serra, no Estado do Espírito Santo. 
Posteriormente, em várias oportunidades 
regimentais, várias emendas foram apresentadas, 
tôdas em igual sentido, isto é, para correção de 
meros equívocos. 

Nada impede, assim, a aprovação do projeto 
em causa, ao qual, aliás, com o mesmo objetivo de 
retificar os nomes de algumas entidades 
contempladas na Lei de Meios vigente, 
apresentamos a seguinte: 

 
EMENDA Nº 1-C 

 
Ao Projeto de Lei da Câmara, número 237, de 

1957, que retifica a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro 
de 1956, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício de 1957: 

Acrescente-se no artigo 1º, onde couber: 
 

Ministério da Agricultura 
 
Subanexo 4.12. 
Verba 2.0.00 – Transferências. 
Consignação 2.1.00 – Auxílios e subvenções. 
Subconsignação 2.1.02 – Subvenções 

Ordinárias. 
21) Rio Grande do Norte: 
Onde se lê: 
Associação Rural de Carambás – Cr$ 

50.000,00. 
Leia-se: 
Associação Rural de Caraúbas – Cr$ 

50.000,00. 
Onde se lê: 
Associação Rural do Rio Grande do Norte, 

com prerrogativas de Federação – Natal – Cruzeiros 
350.000,00. 

Federação das Associações Rurais do Estado 
do Rio Grande do Norte – Cr$ 264.087,00. 

Leia-se: 
Federação das Associações Rurais do Estado 

do Rio Grande do Norte – Natal – Cr$ 614.087,00. 
Subanexo 13 – Ministério da Educação e 

Cultura. 
Repartição 09.04.02 – Divisão de Orçamento. 
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Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e 
Social. 

Consignação 3.1.00 – Serviços em regime 
especial de financiamentos. 

Subconsignação 3.1.15 – Fundo Nacional do 
Ensino Médio. 

21) Rio Grande do Norte: 
Onde se lê: 
Educandário Nossa Senhora das Vitórias – 

Açu – Cr$ 50.000,00. 
Ginásio Nossa Senhora das Vitórias – Açu – 

Cr$ 50.000,00. 
Leia-se: 
Educandário Nossa Senhora das Vitórias – 

Açu – Cr$ 100.000,00. 
Subvenções Ordinárias. 
(Relação das Entidades): 
11) Maranhão: 
Onde se lê: 
Associação Beneficente de Codó – Codó – 

Cr$ 100.000,00. 
Sociedade Beneficente de Codó – Codó – Cr$ 

100.000,00. 
Leia-se: 
Associação Beneficente de Codó – Codó – 

Cr$ 200.000,00. 
Subvenções Extraordinárias: 
(Relação das Entidades): 
06) Estado do Ceará: 
Onde se lê: 
Congregação das Filhas do Coração 

Imaculado de Maria – Caucaia – Cr$  
60.000,00. 

Congregação das Filhas do Coração 
Imaculado de Maria, para serviços assistenciais – 
Cr$ 20.000,00. 

Leia-se: 
Congregação das Filhas do Coração 

Imaculado de Maria, para serviços assistenciais – 
Caucaia – Cr$ 80.000,00; 

21) Rio Grande do Norte: 

Onde se lê: 
Associação dos Amigos de Nova Cruz – Cr$ 

100.000,00. 
Educandário N. S. de Fátima – Natal – Cr$ 

170.000,00. 
Sociedade Beneficente do Bairro das Quintas 

– Natal – Cruzeiros 40.000,00. 
Leia-se: 
Sociedade Amigos de Nova Cruz – Cr$ 

100.000,00. 
Externato N. S. de Fátima – Natal – Cr$ 

170.000,00. 
Sociedade Beneficente "Amigos das Quintas – 

Natal – Cruzeiros 40.000,00. 
 

Ministério da Justiça 
 

Subanexo 4.16. 
Relação das Subvenções Ordinárias: 
06) Estado do Ceará. 
Onde se lê: 
Asilo de Mendicância – Fortaleza – Cr$ 

10.000,00, 
Leia-se: 
Asilo de Mendicidade – Fortaleza – Cr$ 

10.000,00. 
26) Estado de Sergipe: 
Onde se lê: 
Abrigo de Menores de Rosário do Catete, 

mantido pela Associação de Proteção à Maternidade, 
à Infância e à Velhice de Rosário do Catete – Cr$ 
200.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Proteção e Assistência à 

Velhice, à Maternidade e à Infância de Rosário do 
Catete, para o Abrigo de Menores – Rosário do 
Catete – Cr$ 200.000,00. 

4.16 – Ministério da Justiça – Subvenções 
Extraordinárias. 

(Relação das Entidades): 
21) Rio Grande do Norte: 
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Onde se lê: 
Abrigo Fernando Pedrosa, Distrito de 

Fernando Pedrosa, Município de Angicos – Cr$ 
50.000,00. 

Centro Social D. Marcolino Dantas – Serra 
Caiada – Cruzeiros 60.000,00. 

Leia-se: 
Dispensário Fabrício Pedrosa, Distrito de 

Fernando Pedrosa, Município de Angicos – Cr$ 
50.000,00. 

Departamento Arquidiocesano de Ação Social, 
para o Centro Social D. Marcolino Dantas, de Serra 
Caiada – Cr$ 60.000,00. 

26) Sergipe: 
Onde se lê: 
Abrigo de Menores de Rosário do Catete, 

mantido pela Associação de Proteção à Maternidade 
e à Infância e à Velhice de Rosário do Catete – Cr$ 
130.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Proteção e Assistência à 

Velhice, à Maternidade e à Infância de Rosário do 
Catete, para o Abrigo de Menores – Rosário do 
Catete – Cr$ 130.000,00. 

 
Ministério da Saúde 

 
Subanexo 4.19. 
Subvenções Ordinárias. 
(Relações das Entidades): 
06) Estado do Ceará. 
Onde se lê: 
Asilo de Maternidade – Fortaleza – Cr$ 

15.000,00. 
Leia-se: 
Asilo de Mendicidade – Fortaleza – Cr$ 

15.000,00. 
11) Estado do Maranhão: 
Onde se lê: 
Associação de Proteção à Infância e 

Assistência à Maternidade de Codó – Cr$ 40.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Proteção e Assistência à 

Maternidade e à Infância de Codó – Codó – Cr$ 
40.000,00. 

21) Rio Grande do Norte: 
Onde se lê: 
Associação de Assistência e Proteção à 

Maternidade e à Infância de Augusto Severo – 
Cruzeiros 30.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Assistência e Proteção  

à Maternidade e à Infância do Município  
de Augusto Severo – Augusto Severo – Cr$ 
30.000,00. 

26) Sergipe. 
Onde se lê: 
Associação de Proteção à Maternidade, à 

Infância e à Velhice de Rosário do Catete – 
Cruzeiros 70.000,00. 

Associação de Proteção e Assistência à 
Velhice, à Maternidade e à Infância de Rosário do 
Catete – Cr$ 70.000,00. 

Associação de Proteção e Assistência à 
Velhice, à Maternidade e à Infância de Rosário do 
Catete – Cr$ 60.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Proteção e Assistência de 

Rosário do Catete – Cr$ 130.000,00. 
Subvenções Extraordinárias. 
(Relação das Entidades): 
15) Paraíba: 
Onde se lê: 
Associação de Proteção à Maternidade e a 

Infância de Santa Luzia – Cr$ 60.000,00. 
Leia-se: 
Associação de Proteção e Assistência à 

Maternidade e à Infância de Santa Luzia – Santa 
Luzia – Cr$ 60.000,00. 

21) Rio Grande do Norte: 
 



– 767 – 
 

Onde se lê: 
Associação de Assistência e Proteção à 

Maternidade e à Infância de Augusto Severo – 
Cruzeiros 40.000,00. 

Associação de Assistência e Proteção à 
Maternidade e à Infância do Município de Augusto 
Severo – Cr$ 40.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Assistência e Proteção à 

Maternidade e à Infância do Município  
de Augusto Severo – Augusto Severo – Cr$ 
80.000,00. 

Onde se lê: 
Associação de Proteção e Assistência à 

Maternidade e à Infância de Cêrro Corá – Cr$ 
20.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infância de Cêrro Corá – Cr$ 20.000,00. 
26) Sergipe: 
Onde se lê: 
Associação de Proteção à Maternidade, à 

Infância e à Velhice, de Rosário do Catete – 
Cruzeiros 270.000,00. 

Leia-se: 
Associação de Proteção e Assistência à 

Velhice, à Maternidade e Infância de Rosário do 
Catete – Rosário do Catete – Cr$ 270.000,00. 

Sala das Comissões, em 13 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Lameira Bittencourt. – Othon Mäder. – 
Vivaldo Lima. – Gaspar Velloso. – Novaes Filho. – 
Paulo Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto, com a emenda. (Pausa). 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar 
da palavra, declaro encerrada a discussão. 

Em votação a Emenda nº 1-C, constante do 
Parecer número 1.119, que acaba de ser lido. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
Em votação o projeto, assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 237, DE 1957 

 
(Nº 2.259-C-1957, da Câmara dos Deputados) 

 
 Retifica a Lei nº 2.996, de 10 de 

dezembro de 1956, que estima a Receita 
e fixa a Despesa da União, para o 
exercício finaceiro de 1957. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São feitas, sem ônus, as seguintes retificações na Lei número 2.996, de 10 de dezembro de 

1956, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício de 1957: 
Anexo 4 – Poder Executivo. 
Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura. 
07.02.12 – Divisão do Material. 
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  Cr$ 
 Onde se lê:  
 Total da Consignação 1.3.00 ............................................................................................... 1.510.000 
 Consignação 1.6.00 – Encargos diversos  
 Subconsignação 1.6.23 – Diversos  

1) Manutenção da oficina central ............................................................................................ 1.000.000 
 Total da Consignação 1.6.00 ............................................................................................... 1.910.000 
 Leia-se:  
 Total da Consignação 1.3.00 .............................................................................................. 1.010.000 
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos  
 Subconsignação 1.6.23 – Diversos  

1) Manutenção da oficina central ............................................................................................ 1.500.000 
 Total da Consignação 1.6.00 .............................................................................................. 2.410.000 
 07.02 – Divisão do Material.  
 Tabela de Dotações Centralizadas  
 07.02.01 – Divisão do Material (Despesas Próprias)  
 Total da Consignação ......................................................................................................... 1.510.000 
 Total .................................................................................................................................... 3.445.100 
 Leia-se:  
 Total da consignação .......................................................................................................... 1.010.000 
 Total .................................................................................................................................... 2.945.100 
 07.02 – Divisão do Material.  
 Tabela de dotações centralizadas.  
 1.5.03 (Coluna).  
 Onde se lê:  
 Total .................................................................................................................................... 234.554 
 Leia-se:  
 Total ..................................................................................................................................... 231.554 
 07.02 – Divisão do Material.  
 Tabela de Dotações Centralizadas.  
 Onde se lê:  
 1.6.23 (Coluna).  
  1.910.000 
  125.150.000 
 Total .................................................................................................................................... 129.850.000 
 Total da Consignação (coluna).  
  1.910.000 
  125.150.000 
 Total .................................................................................................................................... 130.167.500 
 Total da Verba 1.0.00 (coluna).  
  431.200 
  71.884 
  8.374.152 
  201.612 
  125.150.000 
  1.475.500 
 Total .................................................................................................................................... 141.001.645 
 Leia-se:  
 1.6.23 (Coluna).  
  2.410.000 
  147.910.000 
 Total .................................................................................................................................... 153.120.000 
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  Cr$ 
 Total da consignação (coluna).  
  2.410.000 
  147.910.000 
 Total ................................................................................................................................... 153.427.500 
 Total da Verba 1.0.00.  
  531.200 
  86.844 
  8.494.152 
  291.612 
  147.930.000 
  1.625.500 
 Total ................................................................................................................................... 164.256.654 
 07.03 – Divisão de Obras.  
 Tabela de Dotações Centralizadas.  
 Departamento Nacional de Produção Animal.  
 Onde se lê: 56.800.000 
 Total ................................................................................................................................... 152.980.000 
 Total da Verba (coluna) ...................................................................................................... 173.280.000 
 Leia-se:  
 Total da Consignação (coluna). 56.830.000 
 Total ................................................................................................................................... 152.580.000 
 Total da Verba (coluna) ...................................................................................................... 173.710.000 
  

Despesas Ordinárias – Verba 1.0.00 – Custeio. 
 

 

 Onde se lê:  
 07.04 – Divisão de Orçamento.  
 1.1.06 (coluna) .................................................................................................................... 630.000 
 Total (coluna) ...................................................................................................................... 9.833.580 
 1.1.14 (coluna) .................................................................................................................... 1.671.000 
 1.1.17 (coluna) .................................................................................................................... 189.600 
 1.1.18 (coluna) .................................................................................................................... 72.000 
 1.1.19 (coluna) .................................................................................................................... 30.000 
 1.1.24 (coluna) .................................................................................................................... 128.800 
 1.1.25 (coluna) .................................................................................................................... 1.027.440 
 Total (coluna) ...................................................................................................................... 38.990.640 
 Total coluna 1.1.06 ............................................................................................................. 42.896.400 
 Total (geral) ........................................................................................................................ 1.747.812.180 
 Leia-se :  
 07.04 – Divisão de Orçamento.  
 1.1.06 (coluna) .................................................................................................................... 966.000 
 Total (coluna) ...................................................................................................................... 10.169.580 
 Total coluna) 1.1.06 ............................................................................................................ 43.232.400 
 Total (geral) ........................................................................................................................ 1.748.148.180 
 07.04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos Gerais).  
 Verba 1.0.00 – Custeio.  
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.  
 Subconsignação 1.6.23 – Diversos.  
 Onde se lê:  

14) Escola Superior de Agronomia Luís de Queirós, de Piracicaba, São Paulo....................... 2.200.000 
 Leia-se:  

14) Escola Superior de Agricultura Luis Queirós. Pira-  
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  Cr$ 
 cicaba, Estado de São Paulo ............................................................................................. 2.200.000 
 Verba 2.0.00 – Transferências.  
 Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
 Subconsignação 2.1.01 – Auxílios.  
 3) Entidades Autárquicas.  
 3) Serviço Social Rural (Art. 15, da Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955).  
 Onde se lê:  
 06) Ceará ............................................................................................................................ 4.417.120 
 Total da Consignação 2.1.00 .............................................................................................. 760.659.679 
 Leia-se:  
 06) Ceará ............................................................................................................................ 4.417.720 
 Total da Subconsignação 2.1.03 ........................................................................................ 239.629.079 
 Onde se lê:  
 2.1.02 – Subvenções ordinárias.  

1) Para aplicação nos têrmos da Lei nº 2.656, de 26 de novembro de 1955 ......................... 80.000.000 
 2.1.03.– Subvenções extraordinárias.  

1) Parques de exposição ........................................................................................................ 48.490.000 
2) Outras entidades ................................................................................................................. 17.845.500 
3) Para distribuição, segundo relação anexa ......................................................................... 173.294.179 

 Leia-se:  
 2.1.02 – Subvenções ordinárias.  

1) Para aplicação nos têrmos da Lei nº 2.656, de 26 de novembro de 1955 ......................... 80.000.000 
2) Para distribuição nos têrmos das Leis nº 1.493, de 13 de dezembro de 1951, e 2.266, de 

12 de. julho de 1954, segundo relação anexa .................................................................... 173.294.179 
 2.1.03 – Subvenções extraordinárias.  

1) Parques de exposição......................................................................................................... 48.490.000 
2) Outras entidades.................................................................................................................. 17.845.000 

 Subvenções Ordinárias (Relação Anexa).  
 Onde se lê:  
 Instituições de que trata o art. 2º, da Lei nº 2.656, de 26 de novembro de 1955.  
 Leia-se:  
 Instituições de que tratam as Leis nº 1.493, de 13 de dezembro de 1951, e 2.266, de 12 
de julho de 1954. 

 

 Onde se lê:  
16) Paraná (total) ...................................................................................................................... 5.897.774 

 Leia-se:  
16) Paraná (Total) ..................................................................................................................... 5.947,774 

 10 – Departamento Nacional da Produção Animal.  
 Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.  
 Consignação 3.1.00 – Serviços em regime especial de Financiamento.  
 Subconsignação 3.1.03 – Desenvolvimento da Produção.  
 Onde se lê :  

12) Manutenção de Hospital da Praia do Suã; em Vitória, Espirito Santos ............................. 2.000.000 
46) Instalação e manutenção de uma câmara frigorifica na Colônia de  

Pesca do Distrito de Manguinhos, Mu- 
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  Cr$ 
 nicípio da Serra, Estado do Espírito Santo........................................................................ 1.000.000 
  Leia-se:  

12) Construção e instalação do Hospital da Praia do Suã, em Vitória, Espírito Santo............ 2.000.000 
46) Construção e instalação de uma câmara frigorífica na Colônia de Pesca do Distrito de 

Manguinhos, Município da Serra, Estado do Espírito Santo............................................. 1.000.000 
11) Departamento Nacional da Produção Mineral.  

 Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.  
 Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.  
 Subconsignação 3.1.03 – Desenvolvimento da Produção.  
  Onde se lê:  

38) Construção de poços etc. ................................................................................................. 2.000.000 
  Leia-se:  

38) Construção de poços etc. ................................................................................................. 1.600.000 
 Subconsignação 3.1.06 – Irrigação e Energia Hidráulica.  
  Onde se lê:  

113) Para aproveitamento da Cachoeira do Rio Jacutinga, em Santa Rita do Jacutinga......... 3.000.000 
  Leia-se:  

113) Para aproveitamento da Cachoeira do Rio Bananal, em Santa Rita do Jacutinga, 
Estado de Minas Gerais ................................................................................................... 3.000.000 

 12) Departamento Nacional da Produção Vegetal.  
 Verba 1.0.00 – Custeio.  
 Consignação 1.6.00 – Encargos Diversos.  
 Subconsignação 1.6.23 – Diversos.  
  Onde se lê:  
 Total do item 2................................................................................................................... 52.310.600 
  Leia-se:  
 Total do item 2................................................................................................................... 52.810.600 
 19) Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário.  
 Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.  
 Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.  
 Subconsignação 3.1.17 – Acordos.  
  Onde se lê:  

1) Acordos estabelecidos pelo Decreto nº 22.470, de 20 de janeiro de 1947, para 
instalação e manutenção de escolas destinadas ao ensino agrícola:  

  Leia-se:  
1) Acordos estabelecidos para instalação e manutenção de escolas destinadas ao ensino 

agrícola.  
2) Escolas de Iniciação Agrícola.  

  Onde se lê:  
05) Bahia  

3) Feira de Santana etc. ....................................................................................................... 235.600 
 Total .................................................................................................................................. 10.535.600 
 Total do item 2 .................................................................................................................. 91.814.600 
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  Cr$ 
  Leia-se:  

05) Bahia  
3) Feira de Santana etc. ........................................................................................................ 235.400 

 Total ................................................................................................................................... 10.535.400 
 Total do item 2 ................................................................................................................... 91.814.400 
   

Subvenções Ordinárias 
   

(Relação das Subvenções) 
   
  Onde se lê:  

02) Alagoas .............................................................................................................................. 6.670.100 
05) Bahia.  

 Cooperativa Agrícola e Industrial de Arauris-Catu ............................................................ 100.000 
 Outras Associações Rurais ............................................................................................... 332.600 
 Total ................................................................................................................................... 15.610.937 

06) Ceará ................................................................................................................................. 7.748.300 
15) Paraíba  

 Associação Rural de Areia ................................................................................................ 64.500 
 Associação Rural de Avaré ............................................................................................... 39.586 

16) Paraná ............................................................................................................................... 5.897.774 
20) Rio de Janeiro  

 Associação Rural de São Fidélis ....................................................................................... 50.000 
 Associação Rural de São Fidélis ....................................................................................... 50.000 
 Total ................................................................................................................................... 9.074.994 

21) Rio Grande do Norte ......................................................................................................... 4.149.331 
22) Rio Grande do Sul ............................................................................................................. 12.135.154 
24) Santa Catarina ................................................................................................................... 6.048.104 
25) São Paulo  

 Associação Rural de Fernandópolis .................................................................................. 222.875 
 Associação Rural de Fernandópolis .................................................................................. 222.875 
 Outras Entidades ............................................................................................................... 145.500 
 Total ................................................................................................................................... 19.329.150 
  Leia-se:  

02) Alagoas .............................................................................................................................. 6.669.900 
05) Bahia.  

 Cooperativa Agrícola e Industrial de Arauris Responsabilidade Ltda. – Catu ................... 100.000 
 Outras Associações Rurais ............................................................................................... 294.811 
 Total ................................................................................................................................... 15.573.148 

06) Ceará ................................................................................................................................. 7.743.300 
15) Paraíba  

 Associação Rural de Areia  104.086.000 
16) Paraná ............................................................................................................................... 5.947.774 
20) Rio de Janeiro  

 Associação Rural de São Fidélis ....................................................................................... 50.000 
 Total ................................................................................................................................... 8.994.994 

21) Rio Grande do Norte ......................................................................................................... 4.123.858 
22) Rio Grande do Sul ............................................................................................................. 12.160.154 
24) Santa Catarina ................................................................................................................... 6.133.104 
25) São Paulo.  

 Associação Rural de Fernandópolis .................................................................................. 222.875 
 Associação Rural de Franca ............................................................................................. 282.875 
 Total ................................................................................................................................... 19.021.100 

 



– 773 – 
 

Subvenções Extraordinárias 
 

(Relação das Subvenções) 
 

1) Parques de Exposição.  
13) Minas Gerais.  

  Cr$ 
  Onde se lê:  
 Parque de Exposição de Visconde do Rio Branco .............................................................. 500.000 
  Leia-se:  
 Associação Rural dos Plantadores de Cana de Visconde do Rio Branco, para construção 

do parque de exposição ...................................................................................................... 500.000 
2) Outras entidades.  

25) São Paulo.  
  Onde se lê:  
 Aprendizado Agrícola São Judas Tadeu, Pindamonhangaba ............................................. 500.000 
 Leia-se:  
 Aprendizado Agrícola São Judas Tadeu, Pindamonhangaba ............................................. 500.500 
 Subanexo 4.13 – Ministério da Educação e Cultura.  
 09.04.02 – Divisão de Orçamento (Encargos Gerais).  
 Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.  
 Consignação 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.  
 Subconsignação 3.1.15 – Fundo Nacional do Ensino Médio.  

7) Cooperação financeira com entidades privadas mantenedoras de estabelecimentos de 
ensino médio, para prosseguimento de obras, nos seguintes estabelecimentos:  

  Onde se lê:  
10) Goiás.  

 Ginásio Coração Imaculado de Maria – Itaberaí ................................................................. 26.000 
 Ginásio Imaculado Coração de Maria – Itaberaí. ................................................................ 200.000 

13) Minas Gerais.  
 Ginásio Municipal Bicas ...................................................................................................... 50.000 

21) Rio Grande do Norte.  
 Ginásio do Instituto Jesus Menino – Currais Novos ............................................................ 136.800 

10) Goiás.  
  Leia-se:  
 Ginásio Coração Imaculado de Maria – Itaberaí ................................................................. 226.000 

13) Minas Gerais.  
 Ginásio Francisco Péres Ltda. – Bicas ................................................................................ 50.000 

21) Rio Grande do Norte.  
 Ginásio do Instituto Jesus Menino – Currais Novos ............................................................ 132.800 
 09.05 – Divisão do Pessoal.  
 Tabela de Dotações Centralizadas.  
 Despesas Ordinárias – Verba 1.0.00 – Custeio.  
 Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.  

23) Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  
  Onde se lê:  
 Total da Consignação 1.1.00 (coluna) ................................................................................. 12.451.300 
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  Cr$ 
  Leia-se:  
 Total da Consignação 1.1.00 (coluna) ................................................................................. 11.866.300 
   

Subvenções Ordinárias 
 

(Relação das Entidades) 
   
  Onde se lê:  
17) Pernambuco.  
 Sociedade Beneficente Santa Teresa – Catende.  
 Leia-se:  
17) Pernambuco.  
 Sociedade Beneficente Santa Helena – Catende.  
   

Diversos 
 

(Relação das Entidades) 
   
  Onde se lê:  
 Instituto Santa Luzia de Cegos – Pôrto Alegre – Rio Grande do Sul .................................. 250.000 
  Leia-se:  
 Instituto Santa Luzia – Pôrto Alegre .................................................................................... 250.000 
   

Subvenções Extraordinárias 
 

(Relação das Entidades) 
   
  Onde se lê:  
02) Alagoas.  

 Escolas da Assembléia de Deus – Maceió.  
18) Piauí.  

 Fundação Espírita Piauiense – Teresina.  
25) São Paulo.  

 Sociedade Judiaiense de Cultura Artística – Jundiaí .......................................................... 400.000 
 Sociedade Missionária de N. S. Consoladora – São Paulo.  
  Leia-se:  

02) Alagoas.  
 Escolas da Assembléia de Deus – Maceio.  

18) Piauí.  
 Federação Espírita Piauiense – Teresina.  

25) São Paulo.  
 Sociedade Judiaiense de Cultura Artística – Jundiaí .......................................................... 40.000 
 Sociedade Missionários de Nossa Senhora Consoladora – São Paulo.  
 Subanexo 4.14 – Ministério da Fazenda.  
 23.02 – Diretoria da Despesa Pública (Encargos Gerais).  
 Verba 2.0.00 – Transferências.  
 Consignação 2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
 Subconsignação 2.1.02 – Subvenções Ordinárias.  
  Onde se lê:  

1) Instituto Brasileiro de Direito Financeiro (filiado à D.F.A.) ................................................... 150.000 
  Leia-se:  

1) Instituto Brasileiro de Direito Financeiro (filiado ao I.F.A.) 
................................................... 150.000 

 32.01 – Alfândegas.  
 Tabela de Dotações Centralizadas.  
 Despesas Ordinárias – Verba 1.0.00 – Custeio.  
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 Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação.  
 Total da coluna 1.3.04.  
  Cr$ 
  Onde se lê: .................................................................................................................. 2.142.200 
  Leia-se: ....................................................................................................................... 2.142.000 
 Subanexo 4.16 – Ministério da Justiça e Negócios Interiores.  

 
Subvenções Ordinárias 

 
(Relação das Entidades) 

   
  Onde se lê:  
13) Minas Gerais.  

 Asilo de Menores S. Vicente, de Antônio Carlos ................................................................... 50.000 
15) Paraíba.  

 Artesanato Dom Basco – Areia ............................................................................................. 20.000 
  Leia-se:  

13) Minas Gerais.  
 Escola de Menores São Vicente – Borda do Campo – Antônio Carlos ................................. 50.000 

15) Paraíba.  
 Artesanato D. Adauto – Areia ................................................................................................ 20.000 

 
Subvenções Extraordinárias 

 
(Relação das Entidades) 

   
  Onde se lê:  
11) Maranhão.  

 Paróquia de Coelho Neto, para obras de assistência a menores de Coelho Neto ............... 120.000 
 Total ....................................................................................................................................... 4.920.000 

17) Pernambuco.  
 Total  8.970.000 

20) Rio de Janeiro.  
 Instituto Industrial e Agrícola São João Batista – Itaboraí ..................................................... 90.000 
 Instituto São José – Niterói .................................................................................................... 340.000 

22) Rio Grande do Sul.  
 Orfanato do Pão dos Pobres – Pôrto Alegre ......................................................................... 20.000 
 Orfanato Santo Antônio do Pão dos Pobres – Pôrto Alegre .................................................. 200.000 
  Leia-se:  

11) Maranhão.  
 Paróquia de Coelho Neto, para obras de assistência a menores – Coelho Neto ................. 210.000 
 Total ....................................................................................................................................... 4.890.000 

17) Pernambuco.  
 Total ....................................................................................................................................... 9.000.000 

20) Rio de Janeiro.  
 Instituto Industrial e Agrícola João Batista – Itaboraí ............................................................ 90.000 
 Instituto Gonçalense de Assistência à Maternidade e à Infância, para obras sociais ........... 50.000 
 Instituto São José – Niterói .................................................................................................... 340.000 

22) Rio Grande do Sul.  
 Fundação Diocesana "O Pão dos Pobres de Santo Antônio" – Pôrto Alegre ....................... 220.000 
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Subanexo 4.20 – Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.  
06.05 – Divisão do Pessoal.  
Tabela de Dotações Centralizadas.  
Despesas Ordinárias – Verba 1.0.00 – Custeio.  
 Onde se lê:  
Na coluna do Total da Consignação  
 Cr$ 
(7ª linha) ...................................................................................................................................... 12.991.800 
(9ª linha) ...................................................................................................................................... 14.178.860 
 Leia-se:  
(7ª linha) ...................................................................................................................................... 12.994.800 
(9ª linha) ...................................................................................................................................... 4.178.860 
Anexo 5 – Poder Judiciário.  
Subanexo 5.04 – Justiça Eleitoral.  
04.02 – Tribunais Regionais Eleitorais.  
04.02.01 – Alagoas.  
Verba 1.0.00 – Custeio.  
Consignação 1.1.00 – Pessoal Civil.  
Subconsignação 1.1.25 – Gratificação.  
Subconsignação 1.1.25 – Gratificação adicional por tempo de serviço.  

 Onde se lê: ...................................................................................................................... 249.500 
 Leia-se: ............................................................................................................................ 249.580 

Subanexo 5.05 – Justiça do Trabalho.  
05.02.01 – Tribunal Regional do Trabalho.  
Juntas de Conciliação e Julgamento da 1ª Região.  
02.01.01 – Tribunal Regional (coluna).  
 Onde se lê:  
Total da Consignação 1.5.00 ...................................................................................................... 1.282.576 
 Leia-se:  
Total da Consignação 1.5.00 ...................................................................................................... 1.308.576 
02.02.21 – J.S.J. Vitória (coluna).  
 Onde se lê:  
Total da Consignação 1.5.00 ...................................................................................................... 43.818 
 Leia-se:  
Total da Consignação 1.5.00 – ................................................................................................... 43.848 
Subanexo 5.05 – Justiça do Trabalho.  
05.02.02 – Tribunal Regional do Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento da 2ª 
Região.  
02.02.07 – J.C.J. de Ribeirão Prêto.  
 Onde se lê:  
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
Subconsignação 1.5.04 –  
 Leia-se:  
Consignação 1.5.00 – Serviços de Terceiros.  
Subconsignação 1.5.04 ............................................................................................................... 3.000 
Subanexo 5.05 – Justiça do Trabalho.  
05.02.04 – Tribunal Regional e Juntas de Conciliação e Julgamento da 4ª Região.  
Consignação 1.5.00 – Serviço de Terceiros.  
Subconsignação 1.5.12 (Coluna Total)  
 Onde se lê: ...................................................................................................................... 942.500 
 Leia-se: ........................................................................................................................... 942.000 
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 Cr$ 
Subanexo 5.05 – Justiça do Trabalho.  
05.02.08 – Tribunal Regional e Juntas de Conciliação e Julgamento da 8ª Região.  
Consignação 1.3.00 – Material de Consumo e de Transformação.  
Subconsignação 1.3.02 (coluna Total).  
 Onde se lê: ................................................................................................................................... 120.000 
 Leia-se: ........................................................................................................................................ 130.000 
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 1957. 
 

Discussão única da Redação Final do Projeto 
de Lei do Senado, nº 15, de 1956, emendado pela 
Câmara dos Deputados, que estabelece em novos 
moldes a aposentadoria ordinária, dispõe sôbre a 
aposentadoria por invalidez dos trabalhadores 
vinculados ao Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Bancários e dá outras providências (redação 
oferecida pela Comissão de Redação, em seu 
Parecer nº 1.101, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada que 

vai à sanção: 
 

PARECER 
Nº 1.101, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº 

15, de 1956. 
 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Lei nº 15, de 1956, originário 
do Senado Federal e emendado pela Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 8 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Sebastião Archer. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 1.101, DE 1957 
 

Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº 
15, de 1956, emendado pela Câmara dos 
Deputados, que estabelece em novos moldes a 
aposentadoria ordinária, dispõe sôbre a 
aposentadoria por invalidez dos trabalhadores 
vinculados ao Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Bancários e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica restabelecido o direito à 

aposentadoria ordinária, assegurado pelo Decreto nº 
24.615, de 9 de julho de 1934, que criou o Instituto 
de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, e 
suspenso pelo Decreto-lei nº 2.474, de 5 de agôsto 
de 1940. 

Art. 2º A aposentadoria ordinária, ou por 
invalidez, a que têm direito os segurados do Instituto 
de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, e, bem 
assim, as pensões, em caso de morte, para os seus 
beneficiários, reger-se-ão pelas normas 
estabelecidas nesta lei. 

Art. 3º A aposentadoria ordinária será 
concedida ao segurado que contar, no mínimo,  
55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e  
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30 (trinta) anos de serviços em estabelecimentos ou 
entidades cujos servidores estejam vinculados ao 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, 
e desde que tenha contribuído para o mesmo 
Instituto, ininterruptamente, pelo menos durante os 
últimos 5 (cinco) anos, contados da data em que 
requerer a aposentadoria ordinária. 

§ 1º A aposentadoria a que se refere  
êste artigo consistirá numa renda mensal vitalícia, 
cujo valor corresponderá a 80% (oitenta por  
cento) da média dos salários da contribuição dos 36 
(trinta e seis) meses anteriores à respectiva 
concessão. 

§ 2º Para o segurado maior de 55 (cinqüenta e 
cinco) anos, o valor da aposentadoria, calculado na 
forma do parágrafo anterior, será acrescido de 4% 
(quatro por cento) por cada ano de idade, não 
podendo, entretanto, ultrapassar a média dos 
salários de contribuições que servirem de base para 
o cálculo da aposentadoria. 

Art. 4º O direito à aposentadoria por invalidez 
continuará a reger-se, quanto à forma e aos 
requisitos exigidos para a concessão e suspensão 
dêsses benefícios, pelas disposições do Decreto nº 
24.615, de 9 de julho de 1934, e legislação posterior, 
observado, porém, quanto à suspensão do benefício, 
o disposto no Parágrafo 3º dêste artigo. 

§ 1º A aposentadoria por invalidez será 
concedida ao segurado julgado incapaz por prazo 
excedente de 1 (um) ano. 

§ 2º O valor da aposentadoria por invalidez 
corresponderá a 80% (oitenta por cento) da média 
dos salários de contribuição dos últimos 24 (vinte e 
quatro) meses anteriores ao afastamento do 
emprêgo. 

§ 3º A cessação do auxílio pecuniário  
ou da aposentadoria por invalidez antes do  
decurso do qüinqüênio que a transformará  
em aposentadoria definitiva, autoriza o  
 

segurado a pedir reconsideração ou a recorrer do ato 
que mantenha a cessação do benefício. 

Art. 5º Para os efeitos da Previdência Social e 
da Assistência Social, consideram-se dependentes 
do segurado, na ordem em que vão enumerados: 

a) a espôsa, o marido inválido, os filhos de 
qualquer condição, se menores de 18 anos ou 
inválidos, e as filhas solteiras, de qualquer condição, 
se menores de 21 anos ou inválidas 

b) a mãe viúva ou pai inválido; 
c) irmãos menores de 18 anos ou inválidos ou 

as irmãs solteiras menores de 21 anos ou inválidas. 
§ 1º A dependência econômica, das pessoas 

indicadas na alínea a, é presumida e a das demais 
enumeradas deve ser comprovada. 

§ 2º Não terá direito à pensão o cônjuge 
desquitado ao qual não tenha sido assegurada a 
percepção de alimentos, nem a mulher que se 
encontre em situação prevista no art. 234 do Código 
Civil. 

§ 3º Em falta de dependentes compreendidos 
neste artigo, poderá o próprio segurado inscrever, 
para os fins de percepção de benefícios, pessoa que 
viva sob sua dependência econômica e que, pela 
sua idade, condição e saúde ou encargos 
domésticos, não possa angariar meios para seu 
sustento. 

§ 4º A existência de beneficiários de uma das 
classes enumeradas neste artigo exclui do benefício 
qualquer dos mencionados nas classes 
subseqüentes. 

Art. 6º A importância da pensão devida ao 
conjunto dos beneficiários do segurado ou, 
isoladamente, do beneficiário instituído, será 
constituída de uma parcela familiar, igual a 30% 
(trinta por cento) do valor da aposentadoria que o 
segurado estava percebendo, ou daquela a que teria 
direito se na data do falecimento fôsse aposentado, e 
mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez  
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por cento) do valor da mesma aposentadoria, 
quantos forem os beneficiários, do segurado, até o 
máximo de sete, inclusive. 

§ 1º A importância total, assim obtida, e que 
em hipótese alguma será inferior a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor da aposentadoria, exceção feita 
para beneficiário instituído, será rateada em quotas 
iguais entre todos os beneficiários, com direito à 
pensão, existentes ao tempo da morte do segurado. 

§ 2º Não haverá transferência de direito em 
favor de beneficiário instituído, nem dêste em favor 
de qualquer outra pessoa. 

Art. 7º Para os efeitos do rateio da pensão, 
considerar-se-ão apenas os beneficiários inscritos, 
não se adiando a concessão pela falta de inscrição 
de outros possíveis dependentes. 

Parágrafo único – Concedido o benefício, 
qualquer inscrição ou habilitação ou inclusão de 
beneficiários sòmente produzirá efeitos a partir da 
data em que se realizar. 

Art. 8º A quota da pensão extingue-se: 
I – Para a viúva que contrair novas núpcias; 
II – Para os filhos e irmãos que completarem 

18 (dezoito) anos e que não sejam inválidos; 
III – Para as filhas e irmãs que contraírem 

matrimônio ou houverem completado 21 (vinte e um) 
anos e que não sejam inválidas; 

IV – Para os filhos e irmãos, quando cessar a 
invalidez; 

V – Para o beneficiário inscrito nos têrmos do 
§ 3º do art. 5º, que completar 18 (dezoito) anos se fôr 
do sexo masculino ou 21 (vinte e um) anos se fôr do 
sexo feminino, ou quando cessarem as condições 
mencionadas no dispositivo supracitado. 

Art. 9º Tôda a vez que se extinguir uma quota 
de pensão, exceção, feita para o beneficiário ins-  
 

tituído, proceder-se-á a novo cálculo e a novo rateio 
do benefício, na forma do disposto no art. 6º e seus 
parágrafos, considerados, porém, apenas os 
pensionistas remanescentes. 

Parágrafo único – Com a extinção da quota  
do último pensionista, extinta ficará, também, a 
pensão. 

Art. 10. Não terão direito à pensão os 
beneficiários de segurado cujo óbito ocorrer antes de 
completadas 12 (doze) contribuições mensais. 

Parágrafo único – Aos beneficiários 
mencionados neste artigo será pago um pecúlio, em 
dinheiro, de valor igual ao dôbro das contribuições 
realizadas pelo segurado, acrescida da taxa de 4% 
(quatro por cento) ao ano. 

Art. 11. Os valores das aposentadorias e 
pensões em vigor serão reajustados sempre que se 
verificar alteração dos índices dos salários de 
contribuição dos segurados ativos. 

§ 1º O Departamento Nacional de Previdência 
Social, ouvido o Serviço Atuarial do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, procederá à 
apuração dos índices a que se refere êste artigo e 
promoverá, quando fôr o caso, as medidas 
necessárias à concessão do reajustamento. 

§ 2º O reajustamento consistirá em acréscimo 
proporcional à variação dos índices a que se refere 
êste artigo, levando-se em conta o tempo de duração 
do benefício, contado a partir da data do último 
reajustamento. 

§ 3º Na concessão do reajustamento as 
aposentadorias ou pensões serão consideradas sem 
as majorações decorrentes de lei especial ou de 
elevação dos níveis do salário-mínimo, verificados a 
partir da data do último reajustamento, prevalecendo, 
porém, os valores dessas majorações sôbre o  
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reajustamento, quando a êste superiores. 
§ 4º Para os efeitos dêste artigo, considerar-

se-á, como data do último reajustamento, a entrada 
em vigor desta lei. 

Art. 12. Ficam mantidas em 8% (oito por 
cento) as taxas da contribuição, de segurados, de 
empregadores e da União para o Instituto dos 
Bancários. 

Parágrafo único – Além das contribuições 
mencionadas neste artigo, fica criada a taxa de 1/2% 
(meio por cento) que será incorporada ao "Fundo 
Único de Previdência Social" e cobrada dos 
mutuários nos empréstimos em geral, concedidos 
por estabelecimentos de crédito, Caixas Econômicas 
e emprêsas de investimento e financiamento, 
excluídos os empréstimos e financiamentos 
concedidos por Institutos de Aposentadoria e 
Pensões aos seus segurados. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da  
Câmara, nº 150, de 1957, que cria o Quadro da 
Secretaria da Procuradoria Geral da Justiça Militar, 
e dá outras providências (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.081, de 
1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a  

Redação Final, queiram permanecer sentados 
(Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados. 

PARECER 
Nº 1.081, DE 1957 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 150, de 1957. 
 
Relator: Sr. Sebastião Archer. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
número 150, de 1957, de iniciativa da Câmara dos 
Deputados. 

Sala das Comissões, em 4 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Sebastião 
Archer, Relator. – Saulo Ramos. – Gaspar Velloso. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 1.081, de 1957 
 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 150, de 1957, que cria 
o Quadro da Procuradoria Geral da Justiça Militar e 
dá outras providências. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1-C) 
Dê-se aos §§ 1º e 2º, dêste artigo, a seguinte 

redação: 
"Parágrafo único. Os valores dos padrões do 

vencimento e da função gratificada, de que trata êste 
artigo, são fixados na Lei nº 2.745, de 12 de março 
de 1956". 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 5º (Emenda nº 2-C) 
Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
"Art. 5º Para atender às despesas decorrentes 

desta lei, durante o presente exercício, é o Poder 
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Guerra, 
o crédito especial de Cr$ 576.400,00 (quinhentos e 
setenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros)". 
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O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na 
Câmara dos Deputados, o estudo das emendas do 
Senado, designo o nobre Senador Fausto Cabral, 
relator da matéria na Comissão de Finanças. 

 
Discussão única da Redação Final do Projeto 

de Lei da Câmara, nº 217, de 1957, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, 
o crédito especial de Cr$ 800.000,00 como auxílio ao 
I Congresso Brasileiro de Gastrenterologia (redação 
oferecida pela Comissão de Redação em seu 
Parecer nº 1.082, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovada. 
E a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à sanção. 
 

PARECER 
Nº 1.082, de 1957 

 
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 217, de 1957. 
 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Lei nº 217, de 1957, originário 
da Câmara dos Deputados e que veio a esta 
Comissão apenas para ajustamento do seu texto, em 
virtude de já haver transcorrido o prazo nêle previsto, 
como de ocorrência futura para a realização do 
Congresso a que se refere. 

Sala das Comissões, em 4 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Saulo Ramos. – Sebastião Archer. 

ANEXO AO PARECER 
Nº 1.082, de 1957 

 
Redação Final do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 217, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 800.000,00, para  
auxílio ao Congresso Brasileiro de 
Gastrenterologia. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), como auxílio à 
realização do I Congresso Brasileiro de 
Gastrenterologia, no Rio de Janeiro, em outubro de 
1957. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 151, de 1957, que estende aos 
ferroviários e marítimos das Emprêsas 
Incorporadas ao Patrimônio da União, os 
benefícios da licença-prêmio, tendo pareceres 
favoráveis, sob números 918 a 920, de 1957, das 
Comissões: de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas; de Serviço Público Civil; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 151, DE 1957 

 
(Nº 2.181-D-1952, na Câmara dos Deputados) 

 
Estende aos ferroviários e marítimos das 

emprêsas incorporadas ao patrimônio da União, os 
benefícios da licença-prêmio. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º São extensivos aos ferroviários e 

marítimos das emprêsas incorporadas ao patrimônio 
da União os benefícios da licença-prêmio de que 
trata a Lei nº 1.278 de 16 de dezembro de 1950, 
assegurada aos mesmos, nos respectivos efeitos, a 
contagem de tempo anterior de serviço prestado às 
emprêsas ferroviárias e de navegação Marítima, em 
que o ferroviário ou marítimo vai gozar a referida 
licença. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Legislação citada 

 
LEI Nº 1.278, DE 16-12-1950 

 
Estende aos Empregados das Estradas de 

Ferro da Unido e aos servidores das autarquias 
federais e paraestatais os benefícios da Lei nº 283 
de 24 de maio de 1948. 

 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º São extensivos aos empregados das 

Estradas de Ferro da União, inclusive as que se 
acham sob o regime de arrendamento, e aos 
servidores das autarquias federais e paraestatais, os 
benefícios da lei número 283, de 24 de maio de 1948. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1950; 129º 
da Independência e 62º da República. – Eurico 
Gaspar Dutra. – João Valdetaro de Amorim e Melo – 
Marcial Dias Pequeno. 

 
LEI Nº 283, DE 24-5-1948 

 
Assegura licença especial aos funcionários 

públicos civis e militares. 
 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Ao funcionário público civil ou militar 

que, durante o período de dez anos consecutivos, 
não se afastar do exercício de suas funções é 
assegurado o direito a licença especial de seis 
meses por decênio e com os vencimentos integrais. 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste 
artigo, não se lhe deduzirá o afastamento do 
exercício das funções: 

a) se por motivo de nojo ou de gala, desde que 
não superior a oito dias; 

b) se em virtude de faltas justificadas; 
c) se de licença por seis meses para 

tratamento de saúde. 
Art. 2º A licença concedida nos têrmos 

desta lei é isenta de sêlo e sua duração não 
influirá na contagem de tempo para efeito de 
promoção, aposentadoria, reforma ou gratificação 
adicional. 

Art. 3º O cálculo do tempo de efetivo exercício, 
que assegure o direito à licença especial, será feito 
por um ou mais decênios completos; interrompe-se 
cada período de dez anos sempre que se der o 
afastamento, salvo nos casos a que se refere o 
parágrafo único do artigo 1º. 
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Art. 4º As licenças especiais poderão ser 
gozadas em parcelas, de três e dois meses por ano 
civil, respectivamente. 

Art. 5º As vagas transitórias, decorrentes da 
concessão de licença especial, só serão preenchidas 
por funcionários públicos da mesma ou de outra 
repartição, sem direito a quaisquer vantagens além 
das peculiares ao seu próprio cargo ou função. 

Art. 6º Deferido o requerimento da licença 
especial, só entrará no gôzo desta o funcionário, 
observada a escala para tal estabelecida, ou 
determinação do chefe da Repartição competente. 

Art. 7º Será contado em dôbro, para o efeito 
de aposentadoria ou reforma o tempo das licenças 
especiais que o funcionário não houver gozado. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1948, 127º da 
Independência e 60º da República. – Eurico Gaspar 
Dutra. – Adroaldo Mesquita da Costa. – Sílvio de 
Noronha. – Canrobert P. da Costa. – Raul 
Fernandes. – Correia e Castro. – Clovis Pestana. – 
Daniel de Carvalho. – Clemente Mariani. – Morvan 
de Figueiredo. – Armando Trompowsky. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 223, de 1957, que assegura por três 
exercícios a validade da Lei nº 2.494, de 26 de 
maio de 1955, e dá outras providências, tendo 
pareceres, sob números 1.090 a 1.092, de 1957, 
das Comissões de: Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade; Educação e Cultura, 
favorável ao artigo 2º e declarando-se 
incompetente para opinar sôbre o art. 1º; e de 
Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

sanção. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 223, DE 1957 

 
(Nº 2.501-C-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Assegura por três exercícios a validade da Lei 

nº 2.494, de 26 de maio de 1955, e dá outras 
providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O crédito especial de que trata a Lei nº 

2.494, de 26 de maio de 1955, tem assegurada sua 
validade por 3 (três) exercícios. 

Art. 2º Será obrigatòriamente repetido, nos 
exercícios financeiros de 1959, 1960, 1961 e 1962, o 
auxílio especial a que se refere o art. 1º da Lei nº 
3.125, de 18 de abril de 1957. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento número 608, do Sr. Júlio Leite, lido na 
hora do Expediente. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
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Designo para integrar essa Comissão os 
nobres Senadores Gilberto Marinho, Prímio Beck e 
Júlio Leite. 

Em votação o requerimento número 609, do 
nobre Senador Lino de Mattos, lido na hora do 
Expediente. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do Dia da 

segunda sessão ordinária seguinte a esta. 
Está esgotada a matéria constante da Ordem 

do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

orador inscrito. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

há poucos dias tive ensejo de visitar o meu Estado, 
e, permanecendo alguns dias em Salvador, fui 
convidado, pelo Sindicato dos Tecelões, para 
comparecer a uma assembléia destinada a 
apresentar, ao representante da Bahia no Senado, 
as reivindicações da numerosa classe, em virtude do 
fechamento iminente de três fábricas de tecido, a 
começar pela Companhia Progresso Industrial. 

Sr. Presidente, confesso a V. Exa. e aos  
colegas que fiquei impressionado com a exposição  
que me fizeram aquêles operários, especialmente  
os mais idosos, que não terão outra possibilidade  
de emprêgo em atividade diferente, porque  
dedicaram a maior parte da existência à prestação 
daqueles serviços, concorrendo assim, para o 
desenvolvimento da indústria de tecidos. Ali assisti a 
muitos operários – operárias também – receberem 
aviso prévio, no qual os empregadores comunicavam 
que dentro de 30 dias, ou seja, em dezembro próximo, 
as fábricas teriam as suas atividades encerradas. O 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

motivo do encerramento dessa atividade fabril 
reside na circunstância de que outros centros, 
com fábricas mais evoluídas, estariam 
concorrendo vantajosamente no mercado da 
Bahia para vender os tecidos por preço quase 
abaixo do custo. 

A ocorrência não se verifica sòmente na 
Bahia mas também – soube-o de fonte fidedigna 
– nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
e Maranhão, sem até agora demonstrarem o 
Govêrno Federal ou os Governos estaduais  
que desejam impedir a paralisação dessas 
fábricas. 

Na Bahia, cêrca de três mil operários ficarão 
de braços cruzados e muitos não poderão exercer 
outras atividades, era virtude da idade e dos anos de 
trabalho como tecelões. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo prazer. 
O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – No meu 

Estado, oito mil operários ficarão sem pão. Com as 
famílias serão aproximadamente trinta mil pessoas 
desamparadas, se não houver providência por parte 
do Govêrno. 

O SR. NOVAES FILHO: – Dá o nobre orador 
licença para um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita 
satisfação. 

O SR. NOVAES FILHO: – Dou inteira 
solidariedade ao apêlo que V. Exa. formula nesta 
hora, em relação ao Estado da Bahia. Há poucos 
dias, tive ensejo de transmitir idêntica solicitação das 
fábricas de tecidos de Pernambuco, adiantando que 
o Govêrno Estadual, para evitar a fome e o 
desespêro num grande centro fabril da velha cidade 
de Goiana, está remetendo, Semanalmente, uma 
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verba a fim de acudir às mais prementes 
necessidades daquela massa de operários, porque a 
indústria de tecelagem local já encerrou as 
atividades. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O depoimento do 
nobre Senador Novaes Filho é expressivo. O que ora 
se verifica na Bahia fatalmente ocorrerá em 
Pernambuco. É natural, portanto, diante da situação 
premente dessas fábricas, que os representantes 
dos Estados, nesta Casa, não cruzem os braços, 
tudo fazendo para impedir aconteça o pior. 

Há poucos dias, além de inúmeras cartas da 
Bahia, li notícia do jornal “A Tarde”, dos mais 
conceituados e de maior circulação no norte do País, 
revelando que mais quatrocentos operários foram 
dispensados ontem. É a seguinte: 

 
MAIS DE 400 OPERÁRIOS 

DISPENSADOS ONTEM 
 

O fechamento das fábricas de tecidos 
 
Enquanto prosseguem os entendimentos entre 

os operários e a direção da Companhia Progresso e 
União Fabril da Bahia visando uma solução, em 
bases amigáveis, para as indenizações devidas aos 
trabalhadores que serão dispensados em 
conseqüência do fechamento das três fábricas da 
Companhia, esta despediu, ontem, cêrca de 
quatrocentos operários. 

Os despedidos receberam aviso prévio e são 
operários que não gozam do benefício legal da 
estabilidade nos têrmos da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Estamos informados de que medida idêntica 
atingirá mais algumas centenas de operários, assim 
o órgão de classe conclua os entendimentos que 
vêm mantendo com a direção da companhia 
empregadora. 

Sr. Presidente, como se verifica, levas de 
operários estão sendo despedidas. 

Integrando uma comissão numerosa de 
operários tecelões, tive ensejo de visitar os 
proprietários da Cia. Progresso Industrial. Desejavam 
aquêles operários saber quais os motivos do 
fechamento do estabelecimento, pois não era crível 
que fábricas com grande rendimento, por qualquer 
razão, encerrassem suas atividades. Os diretores da 
Cia. Progresso União Fabril, responderam que já 
haviam feito a comunicação do aviso prévio e que só 
poderiam pagar a indenização pela metade, porque o 
encerramento das atividades fabris era oriundo da 
situação financeira que atravessa a firma. Afirmaram 
mais, que cinqüenta por cento dessas indenizações 
só poderiam pagar parcelada e mensalmente, no 
período de dois anos. 

Sr. Presidente, não é cabível essa situação. 
Os operários, que vão ser despedidos, não podem 
tentar suas atividades em outros setores – porque 
envelheceram trabalhando naquele ramo – e, mesmo 
que estivessem em condições de tentar, não se 
sentem encorajados. 

Sr. Presidente, nas razões apresentadas pela 
Companhia Progresso e União Fabril, dizem seus 
diretores: 

 
A CRISE É VELHA 

 
“Cumpre assinalar – ainda é o Sr. Alberto 

Catarino quem fala – que a crise não é de hoje, 
embora só hoje estejamos assistindo a suas 
manifestações mais violentas. Ela data de 1949, mas 
até relativamente pouco tempo vinha o deficit real da 
produção sendo encoberto pela elevação 
inflacionária dos preços de venda. De modo mais 
claro: fabricávamos por preço superior ao vigente no 
mercado, mas êste subia vertiginosamente em pouco 
tempo, proporcionando lucro. 
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Agora, porém, o mercado está saturado por 
uma produção excessiva. É impossível concorrer no 
mercado exterior, em virtude do alto custo de nossa 
produção, êste por sua vez devido às nossas 
condições técnicas antiquadas. Não podemos, pois, 
sobreviver”. 

Apresentam êsses diretores três soluções que 
são: 

“a) omissão total do Govêrno, para que 
sobrevenha um reajustamento natural, inclusive pelo 
desaparecimento das fábricas sem viabilidade de 
economia, criando o próprio Govêrno, porém, 
mercado de mão-de-obra para absorção dos 
desempregados. Isso aliás, em parte já está 
ocorrendo. Vários de nossos operários despedidos 
estão sendo aproveitados em Mataripe, cujos 
serviços foram ampliados; 

b) absorção pelo Govêrno dos excedentes da 
produção. Mas isso teria efeitos tìpicamente 
inflacionários, contrariando a política financeira 
seguida no momento pelo Poder Público. Ao menos 
em relação ao particular. 

c) impedir o Govêrno que aumente a 
concorrência, proibindo a instalação de novas 
fábricas e limitando, nos níveis atuais, a produção 
das fábricas que se forem modernizando, até a 
estabilização do mercado”. 

Sr. Presidente, li as sugestões dos Diretores; 
dessas fábricas, publicadas pela Imprensa, menos por 
julgar poderosas ou ponderáveis as razões, e mais 
para sugerir medida. Entendo que, estando na mesma 
situação os cinco Estados, isto é, Bahia, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Maranhão, seria interessante que 
os seus representantes, com assento nesta  
Casa, solicitassem a criação de uma comissão de 
inquérito, a fim de apurar a situação real da indústria de 
tecidos e fazer uma averiguação minudente e precisa 
das determinantes do fechamento dessas ati- 
 

vidades fabris, para que nós Senadores não 
ficássemos omissos, como representantes dos 
Estados interessados. 

Esta a sugestão que ofereço. Pretendo, 
ainda, de comum acôrdo com os representantes 
dos mais Estados que atravessam a mesma crise, 
apresentar a esta Casa requerimento para a 
criação de uma comissão de inquérito que  
apure êsses fatos, sem dúvida alguma de 
gravidade. 

Antes, entretanto, de fazê-lo, desejo ler para o 
conhecimento do Senado o ofício-memorial que 
recebi dos operários presentes àquela memorável 
Assembléia – mais de mil – os quais me incumbiram 
de trazer ao conhecimento do Senado a situação 
desoladora em que vivem e de pedir providências 
que os socorram neste instante dramático que 
atravessam. 

Eis o ofício: 
"Exmo. Sr. Dr. Lima Teixeira – DD. Senador 

da República. 
Ainda ressoam nos nossos ouvidos as 

palavras repetidas por V. Exa., a cada passo, na 
sua memorável campanha eleitoral, de que 
estaria sempre ao nosso lado, dos modestos 
operários que o elevaram ao Egrégio Senado 
Federal. 

Não lhe viemos cobrar nada, pelo que 
lutamos, pelo que fizemos; lutamos e trabalhamos 
pelo bem da Bahia e do Brasil, bem êsse que era o 
escopo máximo da campanha de V. Exa. Vimos 
apenas dizer a V. Exa. que estamos passando dias 
cruéis, que estamos às portas da fome, que vivemos 
com a cabeça a arder, pensando no que será de 
nossas esposas, de nossos filhos, de nossas  
mães, se não tivermos o necessário para lhes matar 
a fome. Já antevemos o que será dos nossos  
lares, céus transformados em infernos, quan- 
  



– 787 – 
 
do dêles tomarem conta a inanição, a tuberculose, 
a fome, o desespêro! Até o pensar nessas 
desgraças, Senhor Senador nos aflige tanto, que 
melhor seria não vivêssemos! Vimos lhe dizer tudo 
isso, nosso irmão maior; e ao lhe contarmos isso, 
Senhor Dr. Lima Teixeira, estamos certos de que o 
seu coração há de dar guarida à nossa apreensão 
e V. Exa. lutará por nós, para que não 
soçobremos. 

Ontem formamos com V. Exa. e, agora, 
estamos certos de que virá a recíproca e V. Exa. 
formará conosco. 

As fábricas de tecidos estão pràticamente 
ameaçadas de fechar; uma vez que os não 
estabilizados já foram todos demitidos sem suas 
devidas indenizações. Alegam os empregadores 
que a crise os assoberba, que estão às portas da 
falência, mas não provam; querem, porém, 
crédito do Govêrno Federal, para que continuem 
movimentando suas máquinas. Não entramos 
nessa seara. Queremos, entretanto, que V. Exa. 
nos represente, nessa conjuntura, agindo em 
nosso benefício, como lhe parecer melhor. 
Estamos certos disso e, Deus querendo, não nos 
decepcionaremos. V. Exa. há de ser o nosso guia 
nessa caminhada que se nos afigura pontilhada 
de espinhos; sua inteligência, seus dotes de 
coração, Senhor Senador, hão de arredar êsses 
óbices, a fim de que não enveredemos abismo 
adentro! 

Salvador, 6 de novembro de 1957. – Pedro 
Alves Costa, Presidente. – Waldir da Silva Barreto. – 
Pedro Feliciano Fonseca, 1º Secretário – Fernando 
Cunha”. 

Sr. Presidente, esta a situação aflitiva dos 
operários tecelões da minha terra. 

Estando ameaçada a indústria de tecidos, em 
6 ou 7 Estados da Federação brasileira, não é 
possível quedemos indiferentes à sorte de milhares 
de trabalhadores. 

Idêntico protesto levantei; várias vêzes, pelo 
fechamento de duas fábricas de charutos da Bahia, 
as quais, encerrando suas atividades, tiveram de 
despedir grande número de operários. 

É verdade que o Excelentíssimo Sr. 
Presidente da República prometeu reabri-las. Creio 
esteja S. Exa. ainda nesse propósito. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Permita V. Exa. 
concluir o meu raciocínio. 

Não apenas as fábricas de charutos se viram 
na contingência de encerrar suas atividades. Agora, 
também, as de tecidos. Tal já ocorreu no município 
de Alagoinha. Curtumes e algumas fábricas de 
açúcar da Bahia igualmente estão ameaçadas de 
fechar suas portas. 

Não posso cruzar meus braços, nesta hora. 
Como representante da Bahia tenho de lançar 

meu apêlo ao Senhor Presidente da República e aos 
Poderes Públicos, inclusive ao Legislativo, a fim de 
que sejam tomadas providências. 

Estou no desejo firme de apresentar 
requerimento, pedindo a criação de uma comissão 
de inquérito, da qual façam parte elementos das 
Comissões de Finanças e de Economia, a qual 
examinaria as causas determinantes do fechamento 
dessas indústrias, para que, amanhã, não se diga 
que os representantes do Estado, nesta Casa, 
ficaram indiferentes à sorte dos trabalhadores e ao 
fechamento de não poucas fábricas, principalmente 
no Norte e Nordeste. 

Com muito prazer receberei, agora, o aparte 
do nobre Senador Juracy Magalhães. 
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – Bem vê V. 
Exa. que grande distância medeia o pedido de aparte 
e a concessão. Assim, embora com palavras cheias 
de eufemismo, V. Exa. chegou à conclusão que eu 
me propunha a oferecer-lhe. Das considerações de 
V. Exa. defluem, como conseqüência lógica, a 
responsabilidade do Govêrno Federal pelos erros de 
uma política econômica nefasta, não apenas à 
Bahia, mas a todo o Brasil. O fenômeno, que ocorre 
na Bahia e V. Exa. cita, é o mesmo nos vários 
Estados da Federação. Fábricas fecham por culpa 
do atual Govêrno da República, e os operários 
sofrem. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – A culpa não 
é do atual Govêrno. O defeito vem de outros. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permita 
nobre Senador Lima Teixeira, que responda ao 
contra-aparte do nobre Senador Sebastião Archer. A 
culpa não é dêste govêrno, mas de outros também 
apoiados por Vossa Excelência. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Como por 
Vossa Excelência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O aparte do 
nobre colega apenas agrava a sua posição, de apoio 
a êste Govêrno, como aos outros. Quanto à minha 
pessoa, há equívoco de V. Exa. A política seguida 
pelas administrações que antecederam esta foi 
exclusiva. Não apoiei o Govêrno do Senhor Café 
Filho, por exemplo. Participando, embora, do 
Govêrno do Presidente Getúlio Vargas, também não 
o apoiei politicamente. O único com o qual tive certas 
relações de interêsse político foi o do General Eurico 
Dutra e tão distante está que não pode ser 
responsabilizado pelo fechamento de fábricas que só 
agora sofrem as conseqüências diretas da péssima 
política financeira seguida pelo Govêrno do Sr. 
Juscelino Kubitschek. 

O SR. NOVAES FILHO: – O Govêrno do 
General Dutra foi dos mais benéficos ao Estado da 
Bahia. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ao meu 
Estado e ao Brasil. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não aceito in totum 
as considerações do meu nobre colega, Senador 
Juracy Magalhães. Há, de fato, uma seqüência de 
erros que vem de longe; por esta razão nem eu, nem 
S. Exa. estaremos, no particular, isentos de 
responsabilidades. Muitas vêzes, colaboramos com 
os Governos, porém, não chego à conclusão de que 
o Presidente da República possa ser atingido 
diretamente, como responsável, muito embora, seja, 
de fato, o Chefe da Nação. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – No regime 
presidencialista o Presidente da República é o 
responsável por tudo de bom ou mal que ocorra no 
Govêrno. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Entendo, meu nobre 
colega, que a crítica deve ser exercida com isenção 
de ânimo para que se torne eficaz. Muitas vêzes 
temos que louvar para chegar a criticar. Quando 
houver erros, a critica deve ser veemente, no sentido 
de apontar o caminho a ser seguido, mas, quando 
houver acertos – então terá mais autoridade. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – A critica 
de V. Exa. foi muito enérgica. Veemente mesmo 
no tom, mas não na fôrça das palavras. Quem não 
ouviu o nobre colega não sabe da violência com 
que falou contra o atual Govêrno. As palavras em 
si mesmas são brandas até demais, porém o tom 
em que as proferiu, confesso, foi que me 
entusiasmou. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Veja V. Exa. que, 
embora elemento da Maioria que apóia o Sr. 
Presidente da República, estou tecendo consi- 
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derações ao seu Govêrno, o que me dará mais 
autoridade para o louvar quando houver acertos, 
como já o tenho feito. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Para louvar 
há gente até demais. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Então, tanto melhor: 
muitos serão aquêles que poderão ajudar o Sr. 
Presidente da República nos seus acertos. 

Sr. Presidente, continuando nas minhas 
considerações, não é que eu julgue ser o Chefe da 
Nação o responsável; todavia, S. Exa. tomou 
compromissos, na sua campanha, de promover, 
tanto quanto possível, a recuperação daquelas 
fábricas. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. mais um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Êsse 

episódio já tive oportunidade de fixar nos Anais desta 
Casa. Agora V. Exa. me dá ocasião de repetir a 
acusação que fiz ao Chefe do Executivo que, quando 
candidato, declarou no Vale do Paraguaçu – talvez 
mesmo na presença do nobre colega – que, se fôsse 
Presidente da República, os operários não 
precisariam vir em comissão ao Rio de Janeiro. 
Imediatamente, S. Exa. se deslocaria para lá a fim de 
abrir as fábricas. Não o fêz. Outras promessas não 
passaram de meras palavras. Brilhante 
representante do Estado da Bahia, sabe V. Exa. que 
o povo de Ilhéus está esperando a construção da 
ponte que liga Pontal ao Continente. O candidato à 
Presidência da República também declarou que a 
construíria. 

É praxe do Sr. Juscelino Kubitschek... como 
candidato promete tudo, como Presidente da 
República executa muito pouco e muito mal. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, era 
preciso lembrar ao Sr. Presidente da República o 
compromisso; então, fui a S. Exa., quando do 
fechamento das fábricas de charutos, e S. Exa. 
designou o Major Luiz Felipe Borges para tomar as 
providências que se fizessem necessárias à 
reabertura daquelas fábricas. O primeiro gesto de S. 
Exa. – e agora quero mostrar que estou cobrando... 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Será que V. 
Exa. vai responsabilizar o Major Luiz Felipe Borges e 
não o Presidente da República, pela falta de 
providência? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não chegaria a 
tanto. Aliás, cada julgador julga os outros como pode 
entender; e, às vêzes, por si mesmo. Eu, no entanto, 
chegaria ao ponto de admitir coubesse a 
responsabilidade àquele militar. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O nobre 
colega encaminhou raciocínio do qual a 
conseqüência lógica é a que tirei. Declarou V. Exa. 
que o Presidente da República chamou o Major 
Felipe Borges, para que adotasse providências. 
Estas não foram tomadas. Evidentemente, portanto, 
o responsável é o nobre major, que não ostenta uma 
faixa presidencial. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. não me 
permitiu concluir o raciocínio. Se assim fôra, veria 
que a oportunidade do aparte seria outra. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ouvirei, com 
todo prazer, V. Exa., porque, como disse, o bom 
julgador julga os outros por si. Quero, assim, julgá-lo 
bem, por estar certo de que imputará a 
responsabilidade em quem de fato a merece: o Sr. 
Presidente da República. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, como 
dizia, o Chefe da Nação tornou, imediatamente, a 
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iniciativa de convidar o Major Luiz Felipe Borges e de 
encarregá-lo das providências que deveriam ser 
tomadas para a reabertura das fábricas. 

De fato, algum tempo depois o Presidente 
da República resolvia, em parte, o problema, 
através da abertura do crédito de Cruzeiros 
25.000.000,00 a fim de que, por intermédio da 
emprêsa Suerdieck – que também explora o setor 
de trabalho da fabricação de charutos – se 
promovesse a recuperação da Fábrica Costa 
Penna, desde que a Dannemann encerrara as 
atividades há muitos anos. 

O Sr. Presidente da República, portanto, deu 
êsse primeiro passo. De concludente, porém, e de 
medidas acertadas, digo-o sinceramente, ainda 
não posso louvar a ação de S. Exa. Embora 
estejamos a meio caminho, as fábricas continuam 
fechadas. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – O maior 
favor que V. Sa. pode prestar ao Sr. Presidente da 
República é silenciar sôbre as atitudes de Sua 
Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Silenciar também 
não é do meu feitio. Gosto de mostrar os erros, como 
aprecio enaltecer os que lutam pelas justas 
reivindicações sociais. Neste último caso estão os 
operários que me procuraram e ao Sr. Ministro da 
Agricultura, quando estivemos na Bahia, há meses. 
Dêles ouvimos, contristados, a narrativa da situação 
de penúria em que vivem, do esfôrço gigantesco 
despendido pelos que se dedicam exclusivamente à 
lavoura fumageira para manter seus familiares e 
sobreviver à tremenda crise que abalou vários 
municípios do Recôncavo Baiano. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Dá 
licença para um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Desejaria que informasse V. Exa. – conhecedor 
profundo da Bahia e bem a par dos seus problemas 
– a que se prende, fundamentalmente, a crise do 
tabaco, naquele Estado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Caro colega, já citei 
várias vêzes, nesta Casa, que a crise promana de 
duas circunstâncias: uma, de serem os charutos 
gravados em cêrca de 75% de impôsto, outra, de os 
proprietários das fábricas venderem o produto em 
consignação, e só receberem o valor da mercadoria 
120 dias depois. Isso não ocorre com o cigarro, o 
qual, uma vez vendido, é imediatamente pago. 

As emprêsas de charutos, entretanto, são 
obrigadas a fazer a selagem, que importa, repito, em 
cêrca de 75% do valor da mercadoria, antes de esta 
ser posta à venda. 

Que ocorreu? Os charutos subiram de preço, e 
os proprietários das fábricas não puderam fazer face 
a situação, porque não dispunham do crédito 
necessário para promover o desenvolvimento, de 
suas emprêsas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Desejaria que o nobre colega, me prestasse um 
esclarecimento. Não ignora V. Exa. que os cigarros 
norte-americanos, sem qualquer sêlo, são vendidos 
nesta e em outras cidades do Brasil, às escâncaras, 
da maneira mais escandalosa possível. 

O SR JURACY MAGALHÃES: – O 
contrabando, inclusive de cigarros, é a indústria mais 
rendosa nestes dias, no Brasil. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Como 
pode a indústria nacional subsistir nessa situação 
para a qual não existe remédio? 

 



– 791 – 
 

O SR. UMA TEIXEIRA: – Não me referi, nobre 
colega, aos cigarros. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Se V. 
Exa. entra no elevador de um grande edifício, 
imediatamente o cabineiro lhe oferecerá cigarros 
norte-americanos, sem sêlo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Quanto ao cigarro, a 
situação não é difícil, porque realmente o nosso 
produto é muito vendável. Houve, recentemente, um 
aumento de preço, por decisão legislativa, de modo 
que os fabricantes não sentem as dificuldades por 
que passam os fabricantes de charutos. O consumo 
é muito grande, de modo que não há tanta gravidade 
no contrabando que ocorre, embora o fisco deva 
coibi-lo. Não é possível a entrada desenfreada de 
cigarros americanos, que são vendidos até a preços 
inferiores aos dos nacionais. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um novo aparte ? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com prazer 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – O nobre 

Senador Kerginaldo Cavalcanti não indagou da razão 
da crise da indústria de charutos. Se bem apreendi a 
pergunta de S. Exa., desejava saber a razão da crise 
de trabalho na Bahia. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A 
primeira pergunta minha foi, realmente, a que se 
prendia, fundamentalmente, à crise no mercado 
de fumo no Brasil, e não a das fábricas de 
charutos. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mas Vossa 
Excelência, se não me engano, fêz essa pergunta 
especificamente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Foi depois. 

 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Diria, então, 
ao nobre Senador Lima Teixeira, que a razão invocada 
quanto à indústria de fumo, é uma concausa. A causa 
mais evidente do desequilíbrio econômico da Bahia, em 
todos os setores, é a política cambial brasileira, que 
vem dessangrando a nossa economia, há muitos anos. 
Somos um Estado que produz para exportar. Recebe, 
em conseqüência dessa exportação, um preço, em 
dólar, não inflacionado, enquanto que para as 
necessidades de intercâmbio com os demais Estados 
do Brasil, pagamos um preço em cruzeiros, 
inflacionado. Como tudo que recebemos e pagamos 
para o Estado é em cruzeiros, a economia baiana 
anualmente vai-se depauperando. Essa a razão 
fundamental da crise de trabalho e de tôdas as outras 
crises econômicas em que se debate o Estado da 
Bahia. O resto é concausa, mas a causa primordial é a 
que demonstrei a Vossa Excelência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É uma 
anemização perigosa e constante da economia. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Desejo dizer quais 
as providências que o Presidente da República teria 
adotado. Ainda recentemente, mostrou o maior 
empenho na reabertura dessas fábricas, tendo-me 
designado para representar o Senado na 
Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 
Genebra. Naquela cidade, tive ensejo de entrar 
numa casa comercial para comprar cigarros. Assisti 
a um cidadão pedir uma caixa... 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa. 
denunciou o fato no Senado, lembro-me muito bem. 
Dannemann já estava sacrificada antes da crise atual. 
Dannemann, que era excelente emprêsa privada, foi 
sacrificada pelas más administrações governamentais 
em conseqüência da guerra. As intervenções na 
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Dannemann levaram aquela grande firma à falência. 
Seus produtos eram tão afamados que, como V. 
Exa. declarou no Senado, eram vendidos na Suíça, 
como se fabricados no Brasil... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Tenho 
lembrança de que a representação dêsses charutos 
no Rio Grande do Norte, há muitos anos, era 
disputadíssima, porque muito rendosa. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 
desviei-me do assunto, devido ao aparte do 
eminente amigo, Senador Juracy Magalhães. 
Realmente, comprando charutos numa loja da Suíça, 
verifiquei, com surprêsa, que a designação, na caixa, 
não deixava dúvida de que eram fabricados no 
Brasil. 

Se eu não fôsse baiano e não conhecesse 
bem o caso, acreditaria nos dizeres, que eram os 
seguintes: "Legítimos charutos Dannemann, 
fabricados em São Felix. Bahia". 

Ora, eu sabia, de ciência própria, que a fábrica 
Dannemann encerrara as atividades há quatro anos. 
Na parte de trás da caixa percebia-se fácilmente a 
falsificação, porque, em vez de cruzeiros, o preço era 
marcado em francos. 

Trouxe essa caixa para o Brasil e, no Senado, 
tratei do assunto. Falei ao Sr. Presidente da 
República, que me prometeu providências para a 
recuperação da Fábrica Dannemann. Perguntou-me 
então, o Sr. Juscelino Kubitschek, se o oficial por S. 
Exa. designado, já apresentara relatório sobre a 
espécie. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Perdoe V. 
Exa. que me ria dêsse argumento, porque o oficial de 
que fala é ajudante-de-ordens do Sr. Presidente da 
República. S. Exa. foi perguntar exatamente a V. 
Exa. se êsse funcionário ainda não tomara as 
providências determinadas!... 
 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não cabia ao oficial 
tomar as providências, mas simplesmente apresentar 
relatório. 

Logo após êsse encontro com o Senhor 
Presidente da República, o oficial a que me refiro, 
em presença do Presidente do Banco do Brasil, 
expunha as razões pelas quais o caso não fôra 
resolvido definitivamente. Ficamos sabendo, então, 
que era difícil, até, encontrar os antigos proprietários 
da Fábrica. Não mais se interessavam pela 
reabertura do estabelecimento, uma vez que as 
indenizações a pagar aos operários, despedidos sem 
o preenchimento dessa formalidade, eram avultadas. 

Com esta explicação, Sr. Presidente, pretendo 
mostrar que, se o Sr. Juscelino Kubitschek não deu 
solução definitiva ao problema, êste não lhe passou 
despercebido. Confio que S. Exa. ainda cuidará de 
atender aos interêsses daquelas massas operárias, 
como também de outra questão que eu aqui trouxe: 
a do fechamento das fábricas de tecidos. A nós, 
Senadores, compete criar comissão de inquérito que 
apure as causas do fenômeno, marchando, pelo 
menos, para uma satisfação àqueles operários, 
ameaçados de cruzar os braços diante do 
fechamento dessas fábricas, e – o que é pior – sem 
possibilidade de encontrar amparo e trabalho em 
outros setores da produção. 

Em breve, Sr. Presidente, trarei a esta  
Casa requerimento que, pelo que ora observo – será 
firmado pelos representantes de todos os Estados, 
pedindo a constituição de uma nova comissão,  
para promover um estudo minucioso sôbre as causas 
determinantes do encerramento das atividades  
dessas fábricas de tecidos, a fim de que Norte e 
Nordeste não continuem, como até hoje, desprezados 
e o progresso ali tome vulto, como se tem verificado no 
Sul do País; que não permaneçam, Norte e Nordeste, 
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no esquecimento, obrigando nossas vozes a se 
levantarem, nesta Casa, para pedir providências aos 
poderes constituídos. 

Sr. Presidente, tenho confiança em que a crise 
que avassala meu Estado, como os outros que aqui citei, 
terá um ponto final; e encontremos meio para atender às 
justas reivindicações do operariado brasileiro, que 
merece, sobretudo de mim, como trabalhista, amparo e 
dedicação na defesa dos seus sagrados interêsses. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Saulo Ramos, segundo orador inscrito. 

O SR. SAULO RAMOS (*): – Senhor 
Presidente, sempre que o Senado aprova projeto de 
lei, regulamentando a aposentadoria de várias 
classes profissionais, recebo apelos no sentido de se 
conferir uma aposentadoria aos médicos, 
funcionários da União ou autárquicos. 

Há poucos dias, quando aprovávamos projeto 
de lei que regulamentava a aposentadoria ordinária e 
a por invalidez dos trabalhadores vinculados ao 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, 
recebi um apêlo no sentido de apresentar emenda 
que beneficiasse a classe médica. 

Sr. Presidente, apresentar emenda a êste projeto, 
seria retardar seu andamento nesta Casa, Assim, 
elaborei não emenda, mas o seguinte projeto de lei: 

 
PROJETO 

Nº ... 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Será concedida aposentadoria aos 

médicos funcionários da União ou Autárquicos que 
contem 30 anos de serviço, asseguradas tôdas as 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

garantias e vantagens concedidas aos demais 
funcionários que se aposentam aos 35 anos de 
serviço. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Justificação 

 
É constitucional a proposição, eis que reza o 

art. 191, no seu § 4º, da Constituição Federal: 
"Art. 191............................................................. 
§ 4º Atendendo à natureza especial do 

serviço, poderá a lei reduzir os limites referidos em o 
número II e no § 2º dêste artigo". 

A natureza dos serviços prestados pelos 
médicos, já no setor da medicina preventiva 
(serviço de Profilaxia, Combate às Endemias, 
Saúde Pública e outros), como no da Medicina 
Curativa, justifica plenamente a medida. Na 
primeira hipótese, o perigo constante a que estão 
sujeitos, o contágio de que nós mesmo temos 
exemplos, a considerar-se os horários que não 
encontram limites certos, os perigos de radiações, o 
estudo constante para a atualização dos 
conhecimentos – tudo concorre para demonstrar 
que o serviço dos médicos não é um serviço 
comum, idêntico ao dos demais funcionários. 

Pela sua própria essência, pela alta função 
social que exerce, pelos sacrifícios e 
desprendimento que exige, é um serviço 
exaustivo e pesado. 

Por outro lado é de se observar que o 
ingresso na carreira de médico é muito  
difícil. Antes dos 24 anos, na melhor das 
hipóteses, não pode obter o estudante de 
Medicina o seu diploma. Assim, raramente aos 
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60 anos, fatigado pelo exercício da profissão, poderá 
aposentar-se. 

A lei que regula a contagem de tempo para os 
militares dá o direito de acréscimo de um ano para 
cada decênio de serviço prestado, atendendo, assim, 
à natureza especial dos seus serviços. Outra não é a 
finalidade do projeto em tela, atendendo, ainda que 
parcialmente, à especialíssima natureza cios 
serviços prestados pelos profissionais da Medicina. 

Senado Federal, 14 de novembro de 1957. – 
Saulo Ramos. 

Sr. Presidente, ao passar às mãos de V. Exa. 
projeto de lei que considero constitucional, de acôrdo 
com o Art. 191 e seu § 4º, faço votos para que o 
Senado da República o aprove. Estaremos, assim, 
amparando e beneficiando uma classe que tem 
prestado relevantes serviços ao povo brasileiro. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Esclareço ao nobre 
Senador Saulo Ramos que, no Expediente da 
próxima sessão, será lido o projeto apresentado por 
Sua Excelência. 

Tem a palavra o nobre Senador Juracy 
Magalhães, terceiro orador inscrito. 

O SR. JURACY MAGALHAES (lê o 
seguinte discurso): – Senhor Presidente: O 
periodismo brasileiro está realmente de parabéns. 
Depois da auspiciosa aparição da "Cartilha" com 
que a revista "O Cruzeiro" trouxe tão brilhante 
contribuição à campanha de alfabetização daqueles 
nossos patrícios que, por motivos diversos, 
sobretudo o pauperismo, não puderam comparecer 
a uma escola de primeiras letras, é digno dos mais 
calorosos elogios o aparecimento do "O Brasil  
em Jornal", com que Amaral Neto brindou ao nosso 
povo em geral e aos estudantes de hoje, em 
 

particular, num tablóide sui generis, no qual a história 
pátria é cronológicamente ministrada em pílulas tão 
deliciosas ao ponto de abrirem o apetite, pelas boas 
coisas de nosso passado, mesmo daqueles que 
jamais se interessaram pela história de nossa 
história. 

Tendo, como assessôres, Gustavo Barroso e 
Jayme Coelho e, como redator-chefe, Cláudio 
Soares, não haverá quem possa duvidar do êxito 
seguro de tão útil e tão interessante iniciativa. 

Na crônica com que saudou a aparição da "A 
História em Notícia" Rubem Braga – cronista em 
quem eu votaria para ser o Pero Vaz Caminha da 
primeira viagem interplanetária, – no comentário feito 
sôbre aquêle acontecimento jornalístico, fêz uma 
previsão. Não sei se levado pelos "antecedentes" de 
Amaral Neto, ou se foi por haver encontrado já na 
primeira página da edição inicial da novel revista o 
seguinte aviso: "Leia nesta edição: Brasília, terra de 
papagaios", não sei se o "velho Braga", sentindo 
nesse aviso um cheiro e um sabor das coisas de 
Maracangalha, decidiu-se a prever, para muito breve, 
que o bravo panfletário do "Maquis", logo desceria a 
lenha nos dois alvos prediletos de suas objurgatórias 
costumeiras, o Presidente da República e o seu 
Ministro da Guerra. Não sei, realmente, o que terá 
levado àquela previsão o cronista que "modéstia à 
parte é de Cachoeiro de Itapemirim", mas, eu tenho 
para mim, que Amaral Neto, conhecendo os 
resultados pedagógicos do Ridendo Castigat Mors 
entendeu de preferir no seu novo quinzenário, 
castigar os maus costumes com sorrisos, e, para 
isto, se apercebeu das vantagens de ensinar a nossa 
história sorrindo e, dessa maneira, mais despertar a 
curiosidade de um povo tão pouco interessado pelos 
fatos e feitos de nosso passado. 
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Êsse proveitoso empenho pelo nosso passado, 
como trata de consegui-lo o "O Brasil em Jornal", foi 
muito bem interpretado por Millor Fernandes, o nosso 
incomparável Vão Gogo, ao dizer : "É um jornal que 
torna o presente inteiramente obsoleto". 

No meio da avalancha infindável de coisas 
tristes e ruins, como as que, neste govêrno aéreo, 
vêm oprimindo e deprimindo as esperanças de nossa 
gente, não deixa de ser auspicioso o registro de 
alguns acontecimentos, aparentemente diminutos 
mas que denotam que em nossa terra ainda 
perduram e persistem propósitos de recuperação e 
sinceras intenções de aperfeiçoamento. Estes 
propósitos e intenções distingui na leitura do "O 
Brasil em Jornal", cujo aparecimento saúdo, do fundo 
de meu coração. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. (Pausa). 

Convoco os Senhores Senadores para uma 
sessão extraordinária, hoje, às 21 horas. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão designando para a extraordinária de 21 horas 
a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, nº 
142, de 1857, que estima a Receita e fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 
nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 4.01 – 
Presidência da República – Redação oferecida pela 
 

Comissão de Finanças, em seu Parecer nº 1.116, de 
1957. 

2 – Discussão única da Redação Final da 
emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 167 de 1957, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 
como auxilio às comemorações do 1º Centenário 
da fundação da Cidade de Estrêla do Sul, no 
Estada de Minas Gerais (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.110, 
de 1957). 

3 – Discussão única da Redação Final do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 4 de 1957, que 
aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado 
entre o Govêrno da República e Antônio Carolino 
Braule Gonçalves da Silva, para desempenhar a 
função de Pesquisador Especializado em 
Estatística, no Instituto Joaquim Nabuco, do 
Ministério da Educação – Redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.114, 
de 1957. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 165, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de cruzeiros) para o combate às geadas na região 
cafeeira do Estado do Paraná, tendo Parecer 
Favorável sob nº 1.097, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos. 
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Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
 

Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Alô Guimarães. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Prímio Beck. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (54). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Senhor Segundo Suplente, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, sob  

nº 1.847, a 1.849 e 1.857, 
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encaminhando autógrafos do seguinte: 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 248, DE 1957 
 

(Nº 766-C-1955, na Câmara dos Deputados) 
 
Modifica o art. 330, da Lei nº 1.316, de 20 de 

janeiro de 1951 – Código de Vencimentos e 
Vantagens dos Militares. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O art. 330 da Lei nº 1,316, de 20 de 

janeiro de 1951 – Código de Vencimentos e Vantagens 
dos Militares, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 330. Ao oficial, aspirante a oficial, guarda-
marinha, subtenente, suboficial, sargento, cabo e 
taifeiro da ativa, da reserva remunerada ou 
reformado é permitido consignar em fôlha de 
pagamento a importância necessária à indenização 
de compromissos assumidos com as instituições 
designadas no art. 334, para os fins previstos na 
alínea b do inciso I e nas a, b, c e d do inciso III 
artigo 327, dêste Código". 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de 

Segurança Nacional e de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 249, DE 1957 

 
(Nº 1.293-B-1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir à Comissão 

do Vale do São Francisco o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00, para construção de uma ponte sôbre o 
Rio das Velhas, na cidade de Jequitibá, Estado de 
Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo  

autorizado a abrir à Comissão do 
 

Vale do São Francisco o crédito especial de Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) para 
construção, em cooperação com o Govêrno do 
Estado de Minas Gerais, de uma ponte sôbre o Rio 
das Velhas, na cidade de Jequitibá, no mesmo 
Estado. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
À Comissão de Finanças 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 250, DE 1957 
 

(Nº 1.962-C-1956, na Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, o crédito 
especial de Cr$ 2.000.000,00 para atender às 
despesas com a comemoração do l Centenário da 
elevação de Marquês de Valença, no Estado do Rio 
de Janeiro, à categoria de cidade. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º. É o Poder Executivo autorizado a 

abrir, pelo Ministério da Viação e Obras  
Públicas, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) para atender às 
despesas com participação da União nas 
comemorações do I Centenário da elevação de 
Marquês de Valença, no Estado do Rio de 
Janeiro, à categoria de cidade, ocorrido em 29 de 
setembro de 1957. 

Art. 2º O crédito, a que se refere o artigo 
anterior, será entregue, a título de auxílio, à 
Prefeitura Municipal, para aplicação, por seu 
intermédio, na execução dos serviços de reforma 
e ampliação da rêde de abastecimento e 
distribuição d'água em Marquês de Valença. 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 
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À Comissão de Finanças 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 142, DE 1957 

 
(Nº 2.620 – 1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1958. 
 

ANEXO Nº 1 – RECEITA 
(Será publicado em Suplemento) 

 
PARECERES 

Nº 1.120, 1.121 E 1.122, DE 1957 
Nº 1.120, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara, nº 33,  
de 1957, que altera os Quadros da Secretaria  
e dos Serviços Auxiliares do Tribunal de  
Justiça do Distrito Federal e dá outras providências. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O projeto em causa altera os Quadros da 

Secretaria e dos Serviços Auxiliaras do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dá outras providências. 
– Vem êle a audiência dêste órgão técnico por fôrça 
do requerimento do ilustrado Relator da matéria na 
Comissão de Serviço Público Civil. 

Versa a proposição que teve origem em 
Mensagem do Poder Judiciário, nos têrmos da Carta 
Magna, sôbre reestruturação dos serviços do 
Tribunal de Justiça desta Capital. 

A Comissão de Serviço Público Civil manifesta 
dúvidas sôbre a constitucionalidade e juridicidade do § 
2º do artigo 3º, artigo 5º, artigo 8º e parágrafo único do 
artigo 10. Preferiu, assim, antes de emitir seu 
pronunciamento, ouvir a Comissão de Justiça, uma vez 
que o projeto não teve despacho a êste órgão técnico. 

2. As restrições da Comissão de Serviço Público 
recaem, inicialmente, sôbre o § 2º do artigo 3º, verbis: 
 

"§ 2º. As vagas restantes nas diversas 
classes serão a seguir preenchidas, em cada  
um dos referidos quadros, mediante concurso 
interno de provas, organizado pelo Tribunal, pelos 
atuais componentes das funções de Escriturário, 
Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Arquivista e 
Inspetor, das Tabelas Numéricas de 
extranumerário-mensalista, diarista ou 
contratado". 

Reestruturando as carreiras do Quadro  
da Secretaria do Tribunal, o dispositivo  
transcrito prevê que as vagas ainda existentes, 
após a aplicação do critério adotado,  
sejam preenchidas pelos servidores  
que enumera, mediante concurso interno entre 
êstes. 

Esta Comissão, através do Parecer nº 
1.235, de 1956, emitido sôbre o Projeto que 
reestruturou o Quadro do TRE da Bahia, já tem 
ponto de vista assentado a respeito de idêntica 
disposição. Considerou-a inconstitucional por 
infringir o princípio da universalidade dos 
concursos, consagrado no art. 184 do Estatuto 
Fundamental. 

Naquela oportunidade, acentuava o Parecer 
referido: 

"É certo que o art. 97 da Constituição Federal 
atribui competência aos tribunais para organizar 
seus serviços auxiliares (art. cit. “H"). Fá-lo, 
entretanto, com a advertência de que os cargos 
criados serão providos na forma da lei. E a 
legislação geral não acolha, pelo exposto, a 
pretensão consubstanciada nas disposições em 
aprêço, que não se harmonizam, ainda, com as 
determinações do Pacto Político. 

Êste, ao estabelecer (art. 184) que "os 
cargos públicos são acessíveis a todos os 
brasileiros", consagrou, de forma inquestionável o 
princípio da universalidade dos cursos. Vale 
dizer, abriu ampla oportunidade para todos os 
cidadãos que, revestidos das condições exigíveis, 
aspiram ao ingresso no serviço público". 
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Esta Comissão, reiterando seu apoio àqueles 
têrmos, enunciados sôbre o citado Projeto, 
manifesta-se pela inconstitucionalidade do § 2º do 
art. 3º. 

3. Outra dúvida da Comissão de Serviço 
Público incide sôbre o art. 5º do Projeto, que tem a 
seguinte redação: 

"Os ocupantes da classe final da carreira de 
Auxiliar Judiciário terão acesso à classe inicial da 
carreira de Oficial Judiciário, mediante concurso de 
segunda entrância organizado pelo Tribunal". 

Nos têrmos em que está redigida a disposição 
citada, manifestamos iguais reparos no tocante ao seu 
aspecto constitucional e jurídico. O concurso de 
segunda entrância, pôsto nos termos aludidos, 
representará um privilégio assegurado aos Auxiliares 
Judiciários. Terão êstes acesso à classe inicial da 
carreira de Oficial Judiciário, subtraindo, com isso, o 
inconcusso direito dos cidadãos que, não pertencendo 
ao seu número, estarão liminarmente excluídos da 
disputa do cargo. E a discrepância mais se acentua 
quando se verifica incumbir ao Auxiliar Judiciário 
sómente a execução de serviços datilográficos, o que 
não lhes dá nem mesmo a presumida habilitação 
intelectual para o cargo de Oficial. A êste galgariam, 
numa disputa apenas entre êles mesmos, afastando 
as legítimas pretensões de quantos desejassem 
emprestar sua colaboração aos serviços do Tribunal, 
confiados tão-sómente nos seus atributos de ordem 
natural. Além do mais, trata-se de carreiras distintas, 
ainda que uma seja auxiliar da outra. 

Êsses aspectos, entretanto, vêm à baila 
unicamente como reiteração das reservas  
de natureza jurídico-constitucional já enunciadas. 
O princípio do art. 184 da lei fundamental  
abriu amplas possibilidades aos brasileiros  
que aspirem ao ingresso no serviço público. 

O art. 5º viria subverter êsse principio, razão 
por que opinamos por sua rejeição. 

4. Preceitua o art. 8º: 
"Para a classe inicial da carreira de Auxiliar de 

Portaria serão nomeados, mediante escolha pelo 
critério de merecimento, os ocupantes de cargo 
isolado de Servente". 

Trata-se, uma vez mais, de prover cargos de 
carreira mediante simples transferência, pelo critério 
do merecimento, de ocupantes de cargo isolado. 

Além de incidir nas mesmas incriminações de 
ordem constitucional, o projeto contraria, ainda, 
nessa parte, e de maneira frontal, o art. 53 do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União 
(Lei nº 1.711, de 29 de outubro de 1952), cuja 
aplicação ao pessoal da Secretaria do Tribunal, 
mesmo no que concerne às nomeações, o projeto 
em estudo expressamente prevê no seu artigo 17. 

O sistema consignado no Estatuto repele a 
transferência nos termos preconizados pelo artigo 8º 
– do ocupante de cargo isolado para cargo de 
carreira. 

Essas razões nos conduzem a opinar 
igualmente pela rejeição, por inconstitucional e 
injurídico, do artigo 8º do Projeto. 

5. Finalmente, o parágrafo único do art. 10 tem 
esta redação: 

"Parágrafo único. Serão aproveitados nos 
cargos de Assistente Social, Motorista e Servente, a 
que se refere êste artigo, os atuais extranumerários 
ocupantes das referidas funções, no Quadro da 
Corregedoria". 

Prevê, portanto, o parágrafo em aprêço, o 
aproveitamento do pessoal, cujos cargos são criados 
no corpo mesmo do art. 10. 

Trata-se de nomeação para  
cargos isolados de provimento efeti- 
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vo, com o aproveitamento, nestes, dos 
extranumerários que já exerciam tais funções. 

Nada há, na legislação, que impeça a 
providência legal referida. 

Somos, em conclusão, de parecer contrário 
aos arts. 3º, § 2º, 5º e 8º e de parecer favorável ao 
art. 10, parágrafo único. 

Sala das Comissões, em 25 de setembro de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Lima Guimarães. – Gilberto Marinho. – 
Francisco Gallotti. – Argemiro de Figueiredo. 

 
Nº 1.121, de 1957 

 
Da Comissão de Serviço Público, sôbre 

Projeto de Lei da Câmara, nº 33, de 1957. 
 
Relator: Sr. Mem de Sá. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 33, de 1957 – 

que altera os quadros da Secretaria e dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dá outras providências – veio a esta Comissão em 
maio do corrente ano. Ao apreciá-lo, na qualidade de 
Relator, alguns de seus dispositivos se me afiguraram 
eivados de inconstitucionalidade e outros suscitaram 
dúvidas que exigiam esclarecimentos de parte do 
egrégio Tribunal do Distrito Federal. Assim, decidiu a 
Comissão de Serviço Público que fôsse ouvida a douta 
Comissão de Constituição e Justiça sôbre os arts. 3º, § 
2º, 5º, 8º e 10, parágrafo único, e consultada aquela 
Côrte de Justiça sôbre as dúvidas que as carreiras de 
Auxiliar de Portaria, os cargos de Assistente Social e 
um de Oficial de Justiça, haviam provocado. 

A Comissão de Constituição e Justiça em seu 
parecer de 25 de setembro, de autoria do eminente 
Senador Daniel Krieger, unânimimente aprovado, 
concluiu pela inconstitucionalidade do § 2º do art. 3º, 
do art. 5º e do. art. 8º aceitando apenas a 
constitucionalidade do parágrafo único do art. 10. 
 
 

É o seguinte o teor dos dispositivos 
condenados por aquêle órgão técnico: 

"Art. 3º As carreiras de Auxiliar Judiciário  
e Datilógrafo dos aludidos quadros ficam  
fundidas na de Auxiliar Judiciário, escalonada de 
H a K e com a estrutura das Tabelas B e D desta 
lei. 
 

§ 2º As vagas restantes nas diversas 
classes serão a seguir preenchidas, em cada um 
dos referidos quadros, mediante concursos 
interno de provas, organizado pelo Tribunal, pelos 
atuais ocupantes das funções de Escriturário, 
Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Arquivista e 
Inspetor, das Tabelas Numéricas de 
extranumerário-mensalista, diarista ou 
contratado. 

Art. 5º Os ocupantes da classe final da 
carreira de Auxiliar Judiciário terão acesso à 
classe inicial da carreira de Oficial Judiciário, 
mediante concurso de segunda entrância 
organizado pelo Tribunal. 

Art. 8º Para a classe Inicial da carreira  
de Auxiliar de Portaria serão nomeados,  
mediante escolha pelo critério de  
merecimento, os ocupantes de cargo isolado de 
Servente". 

O Exmo, Sr. Des. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, em seu oficio de 18 de 
Junho, informa: 

a) Quanto à carreira de Auxiliar de Portaria. No 
anteprojeto de lei apresentado pelo Tribunal à Câmara 
dos Deputados, a carreira referida era escalonada de 
"F" a "K" (no quadro da Secretaria do Tribunal) e de 
"H" a "K" (no quadro da Corregedoria), não estando 
prevista, em nenhum dos quadros, a criação de 
cargos isolados de contínuo ou servente, os quais 
foram introduzidos no substitutivo da douta Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 
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b) Quanto aos cargos de Assistente Social. Já 
existem, na Tabela Numérica de Mensalistas do 
Juízo de Menores da Justiça do Distrito Federal dez 
funções de Assistentes Sociais, ref. 22. A criação de 
dez cargos isolados, de provimento efetivo, de 
Assistente Social, padrão J, na Tabela C, destina-se, 
portanto, a aproveitá-los, conforme prescreve o 
parágrafo único do art. 10. Aliás, consoante o artigo 
15, passará a ser vedado ao Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal contratar novos servidores ou 
admitir, inclusive para a Corregedoria. 

c) Quanto ao cargo de Oficial de Justiça da 
Corregedoria, que figura na Tabela C no padrão. O 
Tribunal propusera, para os três cargos de Oficial de 
Justiça da sua Secretaria e para o da Secretaria da 
Corregedoria, todos atualmente classificados no 
padrão "J", o enquadramento no padrão "L". E assim 
ficou, no substitutivo da Câmara, em relação aos 
primeiros (Tabela A). Entretanto, certamente devido 
a êrro de imprensa, o último, isto é, ao Oficial de 
Justiça da Corregedoria, foi atribuído o padrão "I", 
inferior à sua classificação atual. 

Os demais dispositivos do projeto nenhuma 
dúvida despertam. Visam a alterar os atuais quadros 
da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal, 
ampliando-se e dando melhor enquadramento a seu 
ocupante, criam diversos cargos e funções e 
dispõem sôbre o seu provimento, tudo de acôrdo 
com a necessidade imposta pela expansão dos 
serviços. O texto sofreu tramitação regular, sendo o 
projeto, originário do Tribunal, alterado por 
substitutivo da douta Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados. 

Tendo isto em vista e, ainda, em face das 
informações acima resumidas e do parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 
recomendamos sua aprovação, com as seguintes 
emendas: 

Emenda 1-C: – Suprimam-se o 
 

§ 2º do art. 3º, o art. 5º e o art. 8º. 
Emenda 2-C – Na Tabela C. Onde se diz: "Um 

Oficial de Justiça, padrão "I", diga-se: "Um Oficial de 
Justiça, padrão "L". 

Sala das Comissões, em 29 de outubro de 
1957. – Prisco dos Santos, Presidente. – Mem de 
Sá, Relator. – Ary Vianna. – Caiado de Castro. – 
Gilberto Marinho. 

 
Nº 1.122, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 33, de 1957. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 33, de 1957, 

altera os Quadros da Secretaria e dos Serviços 
Auxiliares do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

O projeto, conforme a documentação anexa, 
teve origem em Ofício do Sr. Presidente do Tribunal 
de Justiça, à Câmara dos Deputados e, segundo 
nêle se declara, pretende-se, com o mesmo, 
estender, aos funcionários da Secretaria e dos 
Serviços Auxiliares do referido órgão, os direitos e 
vantagens concedidos, em virtude do art. 12 da Lei 
nº 1.441, de 24 de setembro de 1951, aos 
funcionários do Tribunal Federal de Recursos. 

A ilustre Comissão de Serviço Público desta 
Casa, mediante parecer de seu eminente Relator, o 
Senador Mem de Sá, procurou antes ouvir a 
Comissão de Constituição e Justiça sôbre alguns 
dispositivos de constitucionalidade duvidosa, assim 
como o próprio Tribunal, interessado a respeito de 
certos itens da organização dos Quadros da 
Secretaria e Órgãos Auxiliares. 

Do ângulo das atribuições desta Comissão,  
o projeto prevê autorização para a abertura  
do crédito especial, no valor de Cruzeiros 
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8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) para ocorrer 
ao aumento de despesa no exercício em curso. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças, 
sem entrar no mérito das alterações propostas para 
os referidos quadros, por ser esta tarefa da alçada 
da ilustre Comissão de Serviço Público e, atendo-se, 
apenas, ao aspecto financeiro da proposição, é de 
parecer favorável ao projeto e às Emendas nº 11-C e 
2-C, formuladas pelo órgão técnico competente. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Lima Guimarães. – Daniel Krieger. – Fausto 
Cabral. – Vivaldo Lima. – Paulo Fernandes. – Carlos 
Lindenberg. – Lino de Mattos. – Juracy Magalhães. 

 
PARECERES 

Nº 1.123 E 1.124, DE 1957 
 

Nº 1.123, de 1957 
 
Da Comissão de Justiça, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 155, de 1957, que concede a 
pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais ao 
advogado Wenceslau Barcelos. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O projeto em estudo concede a pensão 

especial de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) 
mensais ao advogado Wenceslau Barcelos, pobre e 
honrado profissional atualmente com mais de 80 
anos de idade, 55 dos quais inteiramente devotados 
à justiça gratuita. 

Com efeito, o Dr. Wenceslau Barcelos, 
exercitando a defesa sem jamais se preocupar com a 
remuneração de seus serviços, antecipou-se à 
criação da advocacia de ofício, colocando-se sempre 
ao inteiro dispor da Justiça, e, portanto, com ela 
colaborando de forma efetiva, para assistir aos réus 
desacompanhados de patronos. 

Tal atividade, profícua e idealista, merece, 
sem dúvida, o amparo do Poder Público, o qual nada 
mais fará, ao aprovar o projeto em exame, que 
reconhecer os préstimos de tão desinteressada 
colaboração. 

Por tais fundamentos, pelos precedentes do 
Congresso e ainda no tocante aos aspectos 
constitucional e jurídico, somos de parecer favorável 
ao projeto. 

Sala das Comissões, em 23 de outubro de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Daniel  
Krieger, Relator. – Lima Guimarães. – Ruy Carneiro 
– Lineu Prestes. – Gilberto Marinho. – Lourival 
Fontes. 

 
Nº 1.124, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 155, de 1957. 
 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 155, de 1957, 

concede, mensalmente, a pensão especial de Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros) ao advogado 
Wenceslau Barcelos, que conta atualmente 80 anos 
de idade. 

O ilustre causídico, atualmente inválido, está 
impossibilitado de prover a sua subsistência, pois 
não é amparado por nenhum Instituto de 
Previdência. 

A pensão proposta é justa, e observando a 
orientação seguida nesta Comissão, somos pela 
aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Daniel Krieger, 
Relator. – Fausto Cabral. – Domingos Vellasco. – 
Juracy Magalhães. – Lima Guimarães. – Vivaldo 
Lima. – Ary Vianna. – Lino de Mattos. – Carlos 
Lindenberg. 
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PARECERES 
Nº 1.125 E 1.126, DE 1957 

 
Nº 1.125, de 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 157, de 1957, que 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais 
a Eunice Medeiros Cela, viúva do pintor brasileiro 
Raimundo Brandão Cela. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 157, de 1957, 

de autoria do nobre Deputado Moreira da Rocha, 
concede a pensão especial de Cruzeiros 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros) mensais a Eunice Medeiros 
Cela, viúva do pintor brasileiro Raimundo Brandão 
cela. 

A pensão especial em aprêço, como tôdas as 
demais que vêm sendo votadas pelo Congresso 
Nacional, é concedida sob os fundamentos de que, 
de um lado, o falecido foi pessoa que prestou 
assinalados serviços à vida brasileira e, por outro, 
deixou viúva sem suficientes recursos para modesta 
subsistência. 

É o que tudo indica, o caso da Sra. Eunice 
Medeiros Cela, cujo espôso – pintor laureado em 
1917, com viagem à Europa – faleceu sem deixar 
pensão regular, apesar de haver sido "professor 
contratado" da Escola de Belas Artes. 

Inicialmente, pensamos em apresentar 
emenda ao artigo 1º, segundo a qual ficasse 
estipulado que a pensão prevaleceria enquanto 
durasse o estado de viuvez, todavia, conforme 
conseguimos apurar, é sempre controlado pelo 
Tesouro Nacional, que na forma da legislação em 
vigor, exige dos pensionistas prova semestral de que 
não convolou novas núpcias. 

Assim sendo, como do ponto de vista 
constitucional, o projeto não é passivo de reparos, 
propomos a sua aprovação. 

Nessas condições, a Comissão de 
Constituição e Justiça opina pela constitucionalidade 
dêste projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 28 de agôsto de 
1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Abelardo Jurema. – 
Lauro Hora. – Mário Motta. – Attílio Vivacqua. – 
Daniel Krieger. 

 
Nº 1.126, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 157, de 1957. 
 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 157, de 1957, 

de autoria do nobre Deputado Moreira da Rocha, 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros) mensais a Eunice Medeiros Cela, viúva 
do laureado pintor brasileiro Raimundo Brandão 
Cela. 

O pintor, engenheiro-geógrafo e professor de 
desenho Raimundo Brandão Cela, no dizer do autor 
do projeto, serviu, a título precário, a tais instituições 
brasileiras, a saber: Comissão Rondon; Colégio 
Floriano; Colégio Militar de Fortaleza; Escola de 
Agronomia do Ceará; Diretoria dos Correios e 
Telégrafos e, finalmente, Escola de Belas Artes do 
Rio de Janeiro. 

Isso não obstante, faleceu sem deixar pensão 
ou recursos outros para sua viúva e, segundo se 
informa, por motivos estranhos à sua vontade. 

Sob êsse aspecto, temos observado, a vida da 
maioria dos artistas nacionais se assemelha. 
Homens devotados às coisas do espírito, e 
portadores de reduzido sendo prático, cuidam, muito 
pouco, durante a existência, de assegurar, para si e 
para os seus, as bases mínimas para uma velhice 
amparada. 

E' um modo peculiar do existir dêsses homens. 
Ao Estado, todavia, cabe reconhecer o quanto con- 
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tribuíram para a elaboração do índice cultural do 
nosso povo, amparando, pelo menos, aquêles  
que, como suas viúvas e filhos menores, de suas 
vidas participaram sofrendo os altos e baixos tão 
comuns à existência dos que se dedicam às artes 
em geral. 

É por êsses motivos que não nutrimos a 
menor dúvida em conceder a pensão especial em 
aprêço, pois, estamos convencidos, constitui essa 
concessão uma homenagem, embora póstuma, do 
poder público a quem deu seu espírito à vida cultural 
do seu povo. 

Assim, somos pela aprovação desta pensão 
especial. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável, a êste projeto de lei. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Juracy 
Magalhães, Relator. – Lino de Mattos. – Ary Vianna. 
– Paulo Fernandes. – Lima Guimarães. – Daniel 
Krieger. – Domingos Vellasco. – Carlos Lindenberg. 

 
PARECER 

Nº 1.127, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 244, de 1957, que retifica sem 
ônus, a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeiro de 1957. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 244, de 1957, 

retifica, sem ônus, a Lei nº 2.996, de 10 de dezembro 
de 1956, que estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para o exercício de 1957. 

Compõe-se o projeto de 22 emendas 
retificativas do Orçamento, visando corrigir erros 
materiais, sem aumento de despesa, não alterando, 
portanto, a estrutura da lei orçamentária. 

Muitas dessas instituições estão 
impossibilitadas de receber auxílios consignados no 
Orçamento, em virtude de êrro de nome, duplicidade 
de auxílios ou subvenções, e mesmo localização 
geográfica. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao projeto em exame. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Fausto Cabral, 
Relator. – Daniel Krieger. – Juracy Magalhães. – 
Novaes Filho. – Lino de Mattos. – Lameira 
Bittencourt. – Ary Vianna. – Domingos Vellasco. – 
Othon Mäder. – Carlos Lindenberg. 

 
PARECERES 

Nº 1.128, 1.129 E 1.130 DE 1957 
 

Nº 1.128, de 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei do Senado, nº 27, de 1955, que cria 
o Conselho Nacional de Tuberculose. 

 
Relator: Sr. Benedicto Valladares. 
Veio à Comissão para dar parecer sôbre a 

Emenda nº 1, ao art. 9. 
O artigo manda que a remuneração dos 

membros do Conselho criado pelo projeto seja 
arbitrada por sessão a que comparecerem (as 
sessões remuneradas não excederão de quatro por 
mês), feito o arbitramento pelo Conselho com 
aprovação do Ministro da Saúde. A emenda 
determina que o arbitramento seja feito apenas pelo 
Ministro. 

Se o artigo não ofende a Constituição, é óbvio 
que constitucional será também a emenda. 

Dúvida pode haver é sôbre a constitucionalidade 
do artigo e, como conseqüência, da emenda.  
Deixa-se ao Ministro arbitrar o jeton dos membros  
do Conselho na quantia que entender. Pôsto 
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um limite máximo ainda se compreenderia; mas, sem 
limite, estará o Legislativo a transferir ao Executivo 
atribuição de fixar arbitràriamente remuneração de 
seus agentes. Mas o artigo já foi aprovado quanto à 
constitucionalidade. Entretanto, se a Comissão achar 
por bem examinar novamente o assunto, concluímos 
pela inconstitucionalidade do artigo 9º, ficando 
prejudicada a emenda. 

Sala das Comissões, 6 de agôsto de 1957. – 
Cunha Mello, Presidente. – Benedicto Valladares, 
Relator. – Abelardo Jurema. – Mário Motta. – Lauro 
Hora. – Lima Guimarães. – Gaspar Velloso. – Daniel 
Krieger. 

 
Nº 1.129, de 1957 

 
Comissão de Saúde Pública, sôbre o Projeto 

de Lei do Senado, nº 27, de 1955. 
 
Relator: Sr. Ezechias da Rocha. 
Volta o presente projeto a esta Comissão para 

exame da Emenda nº 1, de Plenário, que manda 
substituir no artigo 9º a expressão "arbitrada no 
mesmo Conselho" pela expressão "arbitrada pelo 
Ministro da Saúde", suprimindo-se em conseqüência 
as palavras "e aprovados pelo Ministro da Saúde". 

Manifestando-se sôbre a emenda levanta a 
Comissão de Justiça uma dúvida sôbre a 
constitucionalidade da mesma e do próprio artigo 9º 
alegando haver uma delegação de poderes. 

Com a finalidade de resolver a dúvida acima, 
apresentamos à Emenda nº 1 a seguinte subemenda. 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 1 

 
Onde se diz: 
"arbitrado pelo Ministro da Saúde". 
Diga-se: 
"arbitrado pelo Ministro da Saú- 

 

de até o máximo de Cr$ 800,00 por sessão". 
Nestas condições, a Comissão de Saúde 

Pública opina favoràvelmente à Emenda nº 1, nos 
têrmos da subemenda acima oferecida. 

Sala das Comissões, em 6 de novembro de 
1957. – Reginaldo Fernandes, Presidente. – 
Ezechias da Rocha, Relator. – Pedro Ludovico. 

 
Nº 1.130, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre emenda ao 

Projeto de Lei do Senado, nº 27, de 1955. 
 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
Em virtude de emenda, volta o presente 

projeto a esta Comissão para exame e 
pronunciamento. 

A emenda manda substituir no artigo  
9º a expressão "arbitrada pelo mesmo  
Conselho" pela expressão "arbitrada pelo  
Ministro da Saúde", suprimindo-se, em 
conseqüência, as palavras "e aprovados pelo 
Ministro da Saúde". 

Com a finalidade de resolver a dúvida 
apontada pela Comissão de Constituição e Justiça,  
a Comissão de Saúde Pública apresentou à  
Emenda nº 1 uma subemenda com a qual 
concordamos. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opinou favoràvelmente à Emenda nº 1 de Plenário 
nos têrmos de subemenda da Comissão de Saúde 
Pública. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro  
de 1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. –  
Fausto Cabral, Relator. – Lima Guimarães. –  
Daniel Krieger. – Vivaldo Lima. – Juracy  
Magalhães. – Domingos Vellasco. – Paulo 
Fernandes. – Ary Vianna. – Lino de Mattos. – Carlos 
Lindenberg. 
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EMENDA A QUE SE REFEREM OS PARECERES 
SUPRA 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao art. 9º: 
Onde se lê: "arbitrada pelo mesmo Conselho". 
Leia-se: "arbitrada pelo Ministro da Saúde". 
Suprimam-se, em conseqüência, as palavras: 

"e aprovadas pelo Ministro da Saúde". 
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1956. – 

Mem de Sá. 
 

PARECERES 
Nº 1.131, 1.132 E 1.133, DE 1957 

 
Nº 1.131, DE 1957 

 
Da Comissão de Constituição e Justiça, ao 

Projeto de Lei nº 12-56, que estabelece o mínimo de 
pensão para os pensionistas do IPASE, e dá outras 
providências. 

 
Relator: Sr. Mourão Andrade. 
Originou-se o presente projeto da emenda 

apresentada ao de nº 38-56 e que se destacou para 
formar projeto em separado. Em conformidade com 
que dispõe, o mínimo individual de pensão concedida 
pelo IPASE aos descendentes ou dependentes dos 
seus segurados não poderão ser inferior a 30% do 
salário-mínimo da região. Além disso, dispõe sôbre a 
redução da taxa de juros cobrados pelo IPASE aos 
seus segurados. Vindo o projeto a esta Comissão e 
atendendo à sua competência para opinar de meritis 
sôbre as matérias previstas no art. 5º, XV, letra b, da 
Constituição Federal (previdência social), foi requerida 
a audiência do Ministro do Trabalho que se 
pronunciou a respeito. 

Isto pôsto, passamos ao nosso 
 

PARECER 
 
Conforme consta do nosso relatório, o Poder 

Executivo já encaminhou ao Congresso um projeto 
 

de lei dispondo pormenorizadamente sôbre o  
plano orgânico de assistência ao funcionário  
e sua família, projeto êsse que, na Câmara dos 
Deputados, tomou o nº 698-55. As disposições 
dêsse projeto divergem fundamentalmente do projeto 
em exame. 

Por outro lado, o Ministério do Trabalho, 
ouvido a respeito, pronunciou-se desfavoràvelmente 
à aprovação dêste projeto por dois motivos: 

Em primeiro lugar porque os funcionários 
públicos, sendo fortemente concentrados nas  
regiões em que o salário-mínimo é mais elevado, 
insuficiente seria a contribuição de 5% para fazer 
face ao mínimo proposto. Isto quanto à parte do 
projeto referente ao aumento da pensão dos 
segurados do IPASE. 

Em segundo lugar, quanto à redução dos 
juros, porque dela resultaria uma posição de difícil 
sobrevivência para aplicação das reservas 
matemáticas da instituição. 

Em face dessas informações do órgão técnico 
do Ministério do Trabalho (Divisão Técnica Atuarial) 
parece-nos preferível aguardar o projeto de autoria 
governamental ora em trânsito na Câmara dos 
Deputados. 

Assim sendo, é o nosso parecer desfavorável 
à aprovação dêste projeto. 

Comissão de Constituição e Justiça, em  
11 de setembro de 1956. – Cunha Mello, Presidente. 
– Moura Andrade, Relator – Attílio Vivacqua. – 
Lourival Fontes. – Gilberto Marinho. – Benedicto 
Valladares. – Argemiro de Figueiredo. – Daniel 
Krieger. 

 
Nº 1.132, DE 1957 

 
Da Comissão de Legislação Social, ao Projeto 

de Lei do Senado, nº 12, de 1956. 
 
Relator: – Sr. João Arruda. 
Trata-se, na espécie, de projeto de  

lei originário desta Casa, que 
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estabelece mínimo de pensão para os pensionistas 
do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado (IPASE) e dá outras 
providências. 

2. A Douta Comissão de Constituição e Justiça 
já se pronunciou, salientando a inoportunidade do 
projeto, e, conseqüentemente, concluiu pela rejeição 
do mesmo. 

3. Os fundamentos do parecer da aludida 
Comissão são ponderáveis, valendo ressaltar que, 
se não houvesse motivos de ordem técnico-atuariais 
que impossibilitassem a conversão do projeto em lei, 
ainda assim, viria o assunto ora ventilado, conflitar 
com a matéria consubstanciada no Projeto nº 698-55 
da Câmara dos Deputados. 

4. Êsse projeto é decorrente de mensagem do 
Poder Executivo e versa sôbre o Plano de 
Assistência ao funcionário e sua família, a que se 
referem os artigos 161 e 256 da Lei nº 1.711, de 28 
de outubro de 1952, na parte que diz respeito à 
previdência social. 

5. É de se mencionar que o projeto da Câmara 
em seu artigo 5º estabelece que: 

"O mínimo de 45% (quarenta e cinco por 
cento) para as pensões é assegurado à unidade 
familiar, entendida esta como o conjunto dos 
beneficiários do segurado que se habilitarem às 
pensões vitalícias e temporárias". 

6. Vê-se, daí, que o projeto em estudo nesta 
Casa, além de colidir com o de nº 698, da Câmara 
dos Deputados, fixa mínimo percentual menor do 
que aquêle consagrado no Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União (Lei nº 1.711-52) e no 
projeto 698-55 referido, apresentado pelo Poder 
Executivo, após estudo detido por parte dos órgãos 
próprios da Administração Pública. 

7. No que se refere à fixação de novas  
taxas para as operações imobiliárias do IPASE,  
bem como legislar-se no sentido de que 
 

"Aos mutuários do IPASE em atraso em 
prestações é concedida a faculdade de 
desdobramento do débito em sessenta prestações 
mensais, consignáveis ou não em fôlha de 
pagamento". 
é de se salientar, igualmente, a sua inoportunidade. 
É que, como já foi ressaltado pela Douta Comissão 
de Constituição e Justiça, sòmente as reservas 
matemáticas da Instituição de Previdência, no caso  
o IPASE, exigem rendimento médio de 6,  
12% a.a. sôbre o que fôr arrecadado, sendo  
de se acrescentar a êsse percentual outra  
parcela destinada à manutenção dos serviços 
administrativos. 

8. Inconveniente, por outro lado, é facultar-se, 
em Lei, o desdobramento de débitos contratuais, 
pois, assim, ficaria o IPASE a descoberto de uma 
parcela razoável de sua arrecadação, que deve 
manter-se regular e de forma a possibilitar a 
rotatividade de suas disponibilidades em favor de 
seus próprios segurados. 

9. Nos têrmos em que foi posta a questão no 
art. 3º, ficará o funcionário ou mutuário armado de 
elementos suficientes para não cumprir suas 
obrigações contratuais nos prazos normais, eis que, 
quando fôr compelido a regularizar sua conta, valer-
se-á de um simples requerimento solicitando o 
desdobramento pelo prazo de sessenta meses. 
Poderá, até mesmo, usar êsse recurso várias vêzes 
e, assim, desfrutar do privilégio de protelar 
indefinidamente o cumprimento da obrigação 
assumida. 

10. À vista do exposto, e do que mais consta 
do processo é de se recomendar a rejeição do 
projeto. 

É o meu voto. 
Sala das Comissões, em 22 de novembro  

de 1956. – Lima Teixeira, Presidente. –  
João Arruda, Relator. – Remy Archer. – 
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Francisco Gallotti. – Lino de Mattos. – Primio Beck. 

 
Nº 1.133, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado, nº 12, de 1956. 
 
Relator: – Sr. Vivaldo Lima. 
O presente projeto, de autoria do ilustre 

Senador Arlindo Rodrigues, estabelece as  
seguintes medidas a serem observadas pelo Instituto 
de Previdência e Assistência aos Servidores do 
Estado: 

a) fixação de pensão na base do salário-
mínimo da região (art. 1º); 

b) cobrança de juros máximos de 6% e 8% 
anuais nos empréstimos simples e hipotecários, 
respectivamente, até Cr$ 200.000,00 e superiores a 
esta importância; 

c) desdobramento, em sessenta prestações 
mensais, do débito das mensalidades imobiliárias em 
atraso. 

Relativamente às novas bases preconizadas 
paras as pensões dos servidores federais segurados 
do IPASE, cabe esclarecer encontrar-se em 
tramitação nesta Casa o Projeto de Lei da  
Câmara, nº 20, de 1957, originário do Poder 
Executivo, o qual dispondo sôbre o plano de 
assistência ao funcionário e sua família a que  
se referem os artigos 161 e 256, da Lei nº  
1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto  
dos Funcionários), fixa a soma das pensões 
concedidas pelo IPASE num mínimo de 45% da 
importância sôbre a qual incida o desconto mensal 
do segurado. 

Nesta parte, portanto, o projeto em exame 
está superado. 

Quanto às medidas constantes dos artigos 2º 
e 3º, alterando as taxas de juros e a cobrança de 
prestações imobiliárias, louvando-nos nas 
informações do IPASE já apreciada pelas doutas 
Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social, julgamo-las inoportunas. 

Nestas condições, opinamos contràriamente 
ao Projeto de Lei do Senado, nº 12 de 1956. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Vivaldo Lima, 
Relator. – Lima Guimarães. – Daniel Krieger. – 
Fausto Cabral. – Paulo Fernandes. – Carlos 
Lindenberg. – Ary Vianna. – Lino de Mattos. – Juracy 
Magalhães. 

 
PARECERES 

Nº 1.134 E 1.135, DE 1957 
 

Nº 1.134, de 1957 
 
Da Comissão de Justiça, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado, nº 40, de 1957, que declara de 
utilidade pública a Associação de Engenheiros da 
Estrada de Ferro Central do Brasil, com sede no 
Distrito Federal. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
Pelo presente projeto é declarada de utilidade 

pública a Associação de Engenheiros da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, entre cujas altas finalidades 
estão: 

a) cooperação com os setores administrativos, 
através de sugestões e estudos sôbre os problemas 
das estradas-de-ferro e demais vias de 
comunicação; 

b) a realização de congressos e conferências 
técnicas, ligadas às questões do transporte; 

c) a publicação de revistas, monografias, 
boletins e relatórios de natureza técnico-
administrativa. 

A Associação em causa tem singular projeção 
nos meios da cultura especializada. Instituída em 
1937 e registrada no Cartório das Pessoas Jurídicas, 
possui ela as qualificações necessárias à concessão 
do favor legal ora pleiteado. 

2) A declaração de utilidade pública  
está regulada por lei vigente, que estabelece  
o processo de reconhecimento através  
de providências a cargo do Poder Exe- 
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cutivo. Isso não impede, porém, que o Congresso 
Nacional legisle sôbre a matéria, que é, igualmente, 
de sua competência. 

Somos pela constitucionalidade do projeto. 
Sala das Comissões, em 13 de novembro de 

1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival Fontes, 
Relator. – Gilberto Marinho. – Lineu Prestes. – 
Gaspar Velloso. – Ruy Carneiro. – Daniel Krieger. – 
Attílio Vivacqua. – Lima Guimarães. 

 
Nº 1.135, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre Projeto de 

Lei do Senado nº 40, de 1957. 
 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
De autoria do ilustre Senador Alencastro 

Guimarães, o Projeto de Lei do Senado, nº 40, de 
1957, declara de utilidade pública a Associação  
de Engenheiros da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

A Comissão de Constituição e Justiça, já 
opinou pela constitucionalidade do projeto, inclusive 
examinando o aspecto legal em vigor que estabelece 
seja o processo de reconhecimento feito mediante 
decreto. 

Não envolvendo a proposição matéria de 
caráter financeiro, somos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Lima Guimarães. – Juracy Magalhães. – 
Daniel Krieger. – Fausto Cabral. – Vivaldo Lima. – 
Paulo Fernandes. – Carlos Lindenberg. – Lino de 
Mattos. 

O SR. PRESIDENE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Acaba de chegar da Câmara o Anexo ao 
Projeto Orçamentário para 1958 referente à Receita. 

Os avulsos respectivos já foram distribuídos. 
Assim, de acôrdo com o disposto no art. 167, § 

1º do Regimento Interno, a matéria fica sôbre a mesa 
durante três sessões, a partir da que se seguir à 
frente, para recebimento de emendas. 

Sôbre a mesa, projeto de lei devidamente 
justificado, que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 45, DE 1957 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Será concedida aposentadoria aos 

médicos funcionários da União ou Autárquicos que 
contarem 30 anos de serviço, asseguradas tôdas as 
garantias e vantagens concedidas aos demais 
funcionários que se aposentam aos 35 anos de 
serviço. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Justificação 

 
É constitucional a proposição, eis que reza o 

art. 191 no seu § 4º, da Constituição Federal: 
"Art. 191 ............................................................ 
§ 4º – Atendendo à natureza especial do 

serviço, poderá a lei reduzir os limites referidos em o 
número II e no § 2º dêste artigo". 

A natureza dos serviços prestados pelos 
médicos, já no setor da medicina preventiva 
(serviços de Profilaxia, Combate às Endemias, 
Saúde Pública e outros) como no da Medicina 
Curativa, justifica plenamente a medida. Na  
primeira hipótese, o perigo constante a que estão 
sujeitos, o contágio de que nós mesmos temos 
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exemplos, os horários que não encontram limites 
certos, os perigos de radiações, o estudo constante 
para a atualização dos conhecimentos – tudo 
concorre para demonstrar que o serviço dos médicos 
não é um serviço comum, idêntico aos dos demais 
funcionários. 

Pela sua própria essência, pela alta função 
social que exerce, pelos sacrifícios e 
desprendimentos que exige, é um serviço exaustivo 
e pesado. 

Por outro lado, é de se observar que o 
ingresso na carreira de médico é muito mais difícil. 
Antes dos 24 anos, na melhor das hipóteses, não 
pode obter o estudante de Medicina, o seu diploma. 
Assim, raramente, aos 60 anos, fatigado pelo 
exercício da profissão poderá aposentar-se. 

A lei que regula a contagem de tempo para os 
militares dá o direito de acréscimo de um ano para 
cada decênio de serviço prestado, atendendo, assim, 
à natureza especial dos seus serviços. Outra não é a 
finalidade do projeto em tela, atendendo, ainda que 
parcialmente, à especialíssima natureza dos serviços 
prestados pelos profissionais da Medicina. 

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 
1957. – Saulo Ramos. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Serviço Público Civil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Jorge Maynard, orador inscrito. 

O SR. JORGE MAYNARD (lê o seguinte 
discurso): – Sr. Presidente, no dia 29 do mês 
próximo passado, foi solenemente inaugurado, 
nesta Capital, o Escritório Técnico das Bancadas  
do Norte e Nordeste, o ETEBANORTE, que se 
destina a proporcionar assistência técnica aos 
representantes nortistas e nordestinos no Congresso 
Nacional, sem distinção alguma de côr político-
partidária. 

Atendendo a convite feito ao Senado pelo 
nobre Senador Ruy Carneiro, compareci ao ato de 
inauguração da novel entidade, quando tive 
oportunidade de ouvir com a devida atenção os 
discursos do Sr. Presidente da República e do 
General Severino Sombra, diretor executivo da 
associação. 

Sem dúvida, trata-se de uma iniciativa digna 
de aplausos e da qual muitos benefícios advirão para 
aquelas regiões do País. 

A respeito, disse, entre outras coisas, o 
preclaro Presidente Juscelino Kubitschek: 

"Êste Escritório Técnico não se organizou para 
a captura de pequenas verbas, não se equipou com 
o fim de pleitear do Govêrno ajudas efêmeras, sem 
significação econômica. Em cooperação com o 
Grupo de Desenvolvimento do Nordeste que, no 
Conselho do Desenvolvimento, realiza trabalhos de 
monta, poderá oferecer, aos ativos e diligentes 
representantes do Norte e Nordeste, planos 
orgânicos de desenvolvimento que encorajem e 
mobilizem os homens de emprêsa da região e 
sugerir investimentos de efeitos profundos e 
duradouros". 

Em recente carta recebida do Diretor 
Executivo, S. Ex.ª solicita o apoio do Senado a 
emendas ao Orçamento da República para o ano de 
1958, destinadas a propiciar recursos para o bom 
desempenho das altas finalidades do Escritório 
Técnico. 

Não regatearei o meu apoio a essa e outras 
providências que venham trazer benefícios para 
ampla região do solo pátrio, onde habita a brava e 
laboriosa gente. 

Vale acentuar que, para honra do povo 
brasileiro, há um sincero desejo nacional de 
integração de tôdas as populações em um todo 
homogêneo de sentimento e de progresso. 
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Do mesmo modo que o nortista ou o 
nordestino se alegra quando surge uma nova 
indústria em São Paulo, em Minas Gerais ou no Rio 
Grande do Sul, o sulista regozija-se com os 
crescentes progressos adivindos da hidrelétrica de 
Paulo Afonso. 

Nesta Casa do Congresso, eminentes 
Senadores têm feito notar, em memoráveis orações, 
que tôda Nação Brasileira exige dos Poderes da 
República que promovam o desenvolvimento 
daquelas regiões, não deixando que continuem 
margem do progresso, ou que ritmo dêsse progresso 
seja lento, em flagrante contraste com o de outras 
áreas do território brasileiro. O Nordeste precisa do 
Brasil e êste o ajudará, mais eficientemente porque 
nós nordestinos nunca lhe faltamos no passado, nem 
lhe faltaremos jamais. 

Vale repetir palavras do Sr. residente da 
República: 

"Tenho recomendado, insistentemente, aos 
órgãos executores da política de crédito do País, que 
empreguem os seus recursos, não apenas em 
regiões onde o investimento alcança, imediatamente, 
maior compensação em juros, mas que os  
utilizem, também, em função de necessidades de 
fomento, em áreas carentes de tradição de crédito, 
onde novas riquezas podem e devem ser 
suscitadas". 

Mais adiante, disse ainda S. Ex.a: 
"Tanto quanto vós, estou cônscio de  

que a expansão econômica dessas grandes  
áreas só se obterá mediante planos de larga 
envergadura, que orientem os investimentos públicos 
e particulares, e estimulem a canalização de 
recursos para empreendimentos de caráter 
estrutural. O desenvolvimento nacional está 
condicionado à incorporação dêsses milhões de 
nortistas e nordestinos ao mercado interno. Sem 
 

mercado interno, não há indústria nacional. Sem 
indústria nacional o Brasil permanecerá na 
retaguarda dos povos civilizados". 

De acôrdo com a divisão territorial do Brasil, o 
Estado de Sergipe situa-se no Leste Setentrional, 
razão pela qual, provàvelmente, não foi incluído 
entre os Estados associados da ETEBANORTE. 
Entretanto, Sr. Presidente, a economia sergipana é 
tipicamente nordestina, revestindo-se das mesmas 
características da dos demais Estados daquela 
região. 

Os produtos agrícolas são os mesmos: a 
cana-de-açúcar, o algodão, a mandioca, o côco etc. 

As indústrias são igualmente as mesmas, com 
pequenas exceções. 

As zonas fisíográficas de que se compõem os 
Estados do Nordeste se repetem, exatamente, em 
Sergipe. 

A baixa planície da costa atlântica, com as suas 
salinas e extensos coqueirais; a chamada Cotinguiba, 
correspondente à zona da mata de Pernambuco, com 
excelentes terras para a cultura da cana-de-açúcar e 
para a criação de gado de finas raças; o agreste, com 
terras próprias para cereais; e o sertão sêco, de 
culturas esparsas e pecuária extensiva. 

Fato semelhante se dá com vasta área do 
Estado da Bahia, especialmente o nordeste baiano. 

O próprio Sr. Presidente da República, no seu 
incisivo discurso pronunciado na solenidade de 
inauguração, fêz freqüentes referências a obras que 
o Govêrno Federal está executando em Aracaju, 
considerando, assim, Sergipe como integrante 
econômico do Nordeste Brasileiro. 

Quaisquer planos de desenvolvimento do 
Nordeste deverão incluir, necessàriamente, os 
Estados de Sergipe e Bahia. 

O meu Estado precisa do pôrto marítimo de 
Aracaju e desobstrução da barra do Rio Sergipe, do 
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aeropórto da Capital e, como os demais Estados 
nordestinos, de estradas pavimentadas, açudes, 
irrigação, distribuição da energia elétrica de Paulo 
Afonso pelos diversos municípios, fomento da 
produção agrícola e industrial, saúde e instrução. 
Felizmente, alguns dêsses trabalhos estão em 
andamento. 

Parece-me, pelas razões expostas, que o 
Escritório Técnico das Bancadas do Norte e 
Nordeste, fundado em tão, boa oportunidade, faria 
um trabalho patriótico se convidasse para 
participarem da agremiação os Estados de Sergipe e 
Bahia. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE: – O nobre  
Senador Ezechias da Rocha enviou à Mesa 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

È lida a seguinte: 
 

COMUNICAÇÃO 
 

Senhor. Presidente: 
Achando-se ausente desta Capital o  

Senhor Senador Argemlro de Figueiredo,  
solicito se digne V.Ex.ª de designar-lhe  
substituto temporário na Comissão de Redação,  
na forma do disposto no art.39, § 2º, do Regimento 
Interno. 

Atenciosas saudações. – Ezechias da Rocha. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador João Villasbôas. 
Chega à Mesa a Redação Final que vai ser 

lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 
Sôbre a mesa parecer que vai ser lido. 
É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 1.138, DE 1957 

 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 178, de 1957. 
 
Relator: Sr. Saulo Ramos. 

A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 
anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 
178, de 1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Saulo 
Ramos, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 1.136 DE 1957 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 178, de 1957, que 
concede o auxilio de Cr$ 1.000.000,00 à Casa do 
Peque-no Jornaleiro. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao projeto (Emenda de redação). Dê-se à 

emenda do projeto a seguinte redação: 
"Concede à Casa do Pequeno Jornaleiro, à 

Casa do Estudante Pobre do Brasil, à Casa do 
Menor, à Sociedade de Proteção à Infância e 
Menores de Promissão e à Casa do Pequeno 
Trabalhador os auxílios que especifica". 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao art. 1º (Emenda nº 1, de Plenário) . 
"Dê-se a êste artigo a seguinte redação: 
"Art. 1º o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da justiça e Negócio Interiores, o 
crédito especial de Cr$ 4.500.000,00 (quatro milhões 
e quinhentos mil cruzeiros) como auxilio às seguintes 
instituições: 

Casa do Pequeno Jornaleiro, com sede no 
Distrito Federal – Cruzeiros 1.000.000,00 (Um milhão 
de cruzeiros). 

Casa do Estudante Pobre do Brasil, com sede 
no Distrito Federal – Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros) . 

Casa do Menor, com sede em Taubaté, 
Estado de São Paulo – Cr$ 1.000.000,00 (um milhão 
de cruzeiros). 
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Sociedade de Proteção à Infância e Menores 
de Promissão, com sede em Promissão, Estado de 
São Paulo – Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros). 

Casa do Pequeno Trabalhador, com sede em 
São Paulo – Cruzeiros 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros). 

O SR. PRESIDENTE: – A Redação Final que 
acaba de ser lida, está em regime de urgência. De 
acôrdo com o Regimento, será discutida e votada 
imediatamente. 

Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Está aprovada. Vai à Câmara dos Deputados. 
Designo, para acompanhar na Câmara dos 

Deputados as emendas do Senado, o eminente 
Senador Gilberto Marinho. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única da Redação Final das 
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1958 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.01 – Presidência da Re-pública – Redação 
oferecida pela Comissão de Finanças, em seu 
Parecer nº 1.116, de 1957. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam 

 

a Redação Final queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
E' a seguinte a Redação Final aprovada que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.110, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre a Redação 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.01 – Presidência da 
República. 

 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
A Comissão de Finanças apresenta a fôlhas 

anexas a Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 – Poder 
Executivo – Subanexo 4.01 – Presidência da 
República. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – Júlio Leite. – Ary Vianna. – 
Fausto Cabral. – Novaes Filho. – Othon Mãder. – 
Lameira Bittencourt. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara que estima a Receita e lixa a Despesa da 
União para o exercício financeiro de 1958 – Anexo 4 
– Subanexo 4.01 – Presidência da República. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.4.00 – Material Permanente. 
Inclua-se: 
Subconsignação 1.4.13 – Objetos históricos e 

obras de arte, espécimes e outras peças destinadas 
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a colocações de qualquer natureza – Cr$ 
300.000,00. 

 
Nº 2 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhanrento e desenvolvimento 

de programa, serviços e trabalhos específicos. 
Onde se lê: 
Despesas de qualquer natureza com a 

manutenção do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 
14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de 
estudos, projetos e investigações econômicas e 
sociais. – Cr$ 8.300.000,00. 

Leia-se: 
Despesas de qualquer natureza com a 

manutenção do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 
14 de dezembro de 1956) inclusive elaboração de 
estudos, projetos e investigações econômicas e 
sociais – Cr$ 18.000.000,00. 

 
Nº 3 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.5.00 – Serviços de Terceiros. 
1.5.12 – Aluguel ou arrendamento de imóveis: 

foros. 
Inclua-se: 
Para pagamento do aluguel do terreno 

ocupado pela Guarda do Palácio Laranjeiras – 
Cruzeiros 240.000,00. 

 
Nº 4 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2 – Entidades autárquicas. 
1) – Instituto Brasileiro de Geografria e Estatística. 

Onde se diz: 
3) Conselho Nacional de Geografia – Cr$ 

134.968.340,00. 
Diga-se: 
3) Conselho Nacional de Geografia – Cr$ 

150.000.000,00. 
Nº 5 

 
Conselho Coordenador do Abastecimento. 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – Reaparelhamento e desenvolvimento 

de programas etc. 
Acrescente-se: 
Cooperação do Conselho Coordenador do 

Abastecimento com o Govêrno do Estado do Ceará, 
para construção da Fábrica-Escola de Laticínios de 
Fortaleza – Cruzeiro 6.000.000,00. 

 
Nº 6 

 
1.0.00 Custeio 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.23 – ReapareIhamento e desenvolvimento 

de programas e trabalhos específicos. 
2) Despesa de qualquer natureza com a 

manutenção e funcionamento do Conselho 
Coordenador do Abastecimento (Decreto nº 36.521, 
de 2 de dezembro de 1954) etc. etc. 

Onde se diz: Cr$ 30.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 35.000.000,00. 

 
Nº 7 

 
2.0.00 – Transferências. 
2,1.01 – Auxílios. 
2 – Entidades autárquicas. 
2) Escola Nacional de Ciência Estatística; 

aumente-se a dotação de Cr$ 16.000.000,00, para 
Cr$ 18.000,000,00. 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar, na 
Câmara dos Deputados, o estudo das emendas 
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do Senado, designo o nobre Senador Lima 
Guimarães. 
 

Discussão única da Redação Final do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara, nº 167, de 1957, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da 
justiça e Negócios Interiores, o crédito especial de 
Cr$ 2.000.000,00 como auxílio às comemorações do 
l Centenário da fundação da cidade de Estréia do 
Sul, no Estado de Minas Gerais (redação oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nº 
1.110, de 1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E' a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.110, DE 1957 

 
Redação Final da emenda do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 167, de 1957. 
 
Relator – Sr. Gaspar Valloso. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fl. 

anexa) da emenda do Seriado ao Projeto de Lei nº 167, 
de 1957, de iniciativa da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº 1.110, DE 1957 
 
Redação Final da emenda, do 

 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 
1957, que autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito 
especial de Cruzeiros 2.000.000,00 como auxílio às 
comemorações do I Centenário da fundação da 
Cidade de Estréia do Sul, no Estado de Minas 
Gerais. 

Ao projeto (Emenda nº 1 do Plenário) . 
Acrescente-se como 3º o seguinte art.: 
"Art. 3º È, igualmente, autorizado o  

Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da  
Justiça e Negócios Interiores, o crédito especial  
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) 
como auxílio às comemorações do Primeiro 
Centenário de criação do Município de Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, a ser aplicado em obras 
públicas. 

O SR. PRESIDENTE: – Para acompanhar,  
na Câmara dos Deputados o estudo das  
emendas do Senado, designo o nobre Senador  
Lima Guimarães. 

 
Discussão única da Redação Final do Projeto 

de Decreto. Legislativo nº 4, de 1957, que  
aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado  
entre o Govêrno da República e Antônio Carolino 
Braule Gonçalves da Silva, para desempenhar a 
função de Pesquisador Especializado sem 
Estatística, no Instituto Joaquim Nabuco,do 
Ministério da Educação e Cultura (redação oferecida 
pela Comissão de Redação em seu parecer nº 
1.114, de .1957). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam 
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a Redação Final queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada. 
E' a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à promulgação: 
 

PARECER 
Nº 1.114, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo n.o 4, de 1957. 
 
Relator – Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexas) do Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 12 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Daniel Krieger. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.114, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Decreto 

Legislativo, nº 4, de 1957. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional 

aprovou nos têrmos do artigo 77, § 1º da 
Constituição Federal, e eu promulgo o seguinte: 

 
DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 4, DE 1957 
 

Aprova o têrmo aditivo ao contrato celebrado 
entre o Govêrno da República e Antônio Carolino 
Braule Gonçalves da Silva. 

 
Art. 1º É aprovado o têrmo de 22 de dezembro 

de 1955, aditivo ao contrato celebrado a 16 de 
fevereiro de 1954, entre o Govêrno da República e 
Antônio Carolino Braule Gonçalves da Silva, para 
desempenhar, no Instituto Joaquim Nabuco, do 
Ministério da Educação e Cultura, a função de 
Pesquisador Especializado em Estatística. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara, n.o 165, de 1957, que autoriza  
o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério  
da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros)  
para o combate às geadas na região cafeeira 
 do Estado do Paraná, tendo Parecer  
Favorável, sob nº 1.097, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº165, DE 1957 

 
(Nº 1.679-B-1958, da Câmara dos Deputados) 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Agricultura, o crédito especial de Cr$ 
10.000.000,00 para o combate às geadas na região 
cafeeira do Estado do Paraná. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado  

a abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões  
de cruzeiros) para a ampliação da rede de postos  
de meteorologia necessários ao combate  
às geadas na região cafeeira do Estado  
do Paraná. 

Art. 2º. O crédito, de que trata o art. 1º, será 
utilizado na forma do , acôrdo a ser firmado 
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entre o Ministério da Agricultura e o Govêrno do 
Estado do Paraná, por seus órgãos competentes. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito para esta oportunidade. 
(Pausa). 

Vou encerrar a sessão. Designo para a de 
segunda-feira a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em 2.ª discussão, do Projeto de 

Lei do Senado, nº 36, de 53, que dispõe sôbre o 
Código Brasileiro de Radiodifusão, em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 558, de 
1957, do Sr.Cunha Melo, e outros Srs. Senadores, 
dependendo do pronunciamento das Comissões de 
Constituição e Justiça; de Educação e Cultura; de 
Legislação Social; de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas; de Relações Exteriores; de Serviços 
Públicos; e de Finanças sôbre as emendas de 
Plenário (nº 1 a 68). 

2 – Votação, em discussão única, do Projeto 
de Lei da Câmara, número 224, de 1958, que abre, 
ao Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
30.000.00,00 destinado a auxiliar a reconstrução do 
Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, destruído por incêndio (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimen- 
 

to nº 605, ele 1957, do Sr. Freitas Cavalcanti e 
outros Srs. Senadores, aprovado na sessão 
extraordinária de 13 do mês em curso) tendo 
Pareceres Favoráveis (nº 1.311, de 1956, e 761, de 
1957), das Comissões de Finanças e de 
Transportes, Comunicações Obras Públicas e 
dependendo de pronunciamento das mesmas 
Comissões sôbre a emenda do Plenário. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 247, de 1957, que concede isenção de 
direitos aduaneiros inclusive adicional de 10%, 
impôsto de consumo e mais taxas alfandegárias, 
para material importado pela Companhia Telefônica 
da Borda, do Campo, com sede em Santo André, 
Estado de São Paulo (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 506, de 1957, do Sr. 
Lineu Prestes e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão extraordinária de 13 do mês em curso), 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

4 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 234, de 1957, que dispõe sôbre as 
contribuições em atraso devidas pelas emprêsas de 
navegação aérea comercial à Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Serviços Aéreos e 
Telecomunicações, tendo Pareceres, sob nº 1.102 
e.1.103, de 1957, das Comissões de Legislação 
Social, favorável; e de Finanças, favorável, sugerindo 
retificação de redação. 

Está encerrada .a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 30 

minutos. 
 



205.ª SESSÃO DA 3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3.ª LEGISLATURA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. FREITAS CAVALCANTI 
 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 
os Srs. Senadores. 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Arêa Leão. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attlío Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Tarcísio de Miranda. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares, 
Lima Guimarães. 

Lineu Prestes.  
Lino de Mattos 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mãder. 
Gaspar Velloso. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Primio Beck 
Daniel Krleger. 
Mem de Sá (54) . 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, 

declaro aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Júlio Leite, servindo de 2º Secretário, 

procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, 
posta em, discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. Jorge Maynard, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFICIOS 

 
Da Câmara dos Deputados, números 1.850 a 

1.853, encaminhando autógrafos dos seguintes 
projetos : 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 251, DE 1957 

 
(Projeto nº 2.395-C, de 1957, na Câmara  

dos Deputados) 
 

Modifica o parágrafo único do art. 509 do 
Código de Processo Civil. 

 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1º O parágrafo único do artigo 509 do 

Código de Processo Civil passa a vigorar com a 
seguinte redação : 

"Art. 509............................................................ 
Parágrafo único. O formal de partilha poderá 

ser substituído por simples certidão de pagamento 
da legitima, se esta não exceder de Cr$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzeiros). Nesse caso, transcrever-se-
á na certidão a sentença final da partilha, transitada 
em julgado”. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Constituição e Justiça. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 952, DE 1957 

 
(Projeto nº 2.911-B-1057, na Câmara  

dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial 
de Cr$ 10.000.000,00, como refôrço, para atender às 
despesas finais decorrentes da visita, ao Brasil, do 
Presidente da República Portuguêsa. 

 
Ó Congresso Nacional decreta : 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir 

pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito 
especial de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
cruzeiros), como refôrço, para atender às  
despesas finais decorrentes da visita, ao Brasil do  
 

Presidente da República Portuguêsa. 
Parágrafo único. O crédito especial, de que 

trata êste artigo será automáticamente registrado 
pelo Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro 
Nacional. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 253, DE 1953 

 
(Projeto nº 3.321-A-1957, na 

Câmara dos Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Poder 
Judiciário – Tribunal Superior do Trabalho – o crédito 
especial de Cr$ 31.830.454,40 para atender 
despesas com o pagamento de sentenças 
judiciárias, salário-família e gratificação de função. 

 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado  

a abrir ao Poder Judiciário – Tribunal Superior do 
Trabalho – o crédito especial de Cr$ 31.830.454,40 
(trinta e um milhões, oitocentos e trinta mil, 
quatrocentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e 
quarenta centavos), para atender ao pagamento  
das seguintes despesas, relativas ao exercício de 
1956: 

 
  Cr$ 
a) sentenças judiciárias.................. 31.802.360,40 
b) salário-família............................. 23.785,00 
c) gratificação de função  4.309,00 
 Total ......................................Cr$ 31.830.454,40 

 
Art. 2º Esta lei entrara em vigor na data  

de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 254, DE 1957 

 
(Projeto nº 5.013-D-1955, na Câmara dos 

Deputados) 
 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 
Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial 
de Cr$ 4.000.000,00 para obras no Ginásio de Santo 
Angelo, Ginásio N. S. da Luz, Ginásio Salesiano de N. 
S. da Vitória e Ginásio do Estado, nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Paraíba, Espírito Santo e São Paulo. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito 
especial de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
cruzeiros) para atender às seguintes obras: 

a) reconstrução do Ginásio de Santo Angelo, 
no Estado do Rio Grande do Sul; 

b) reconstrução do Ginásio N. S. da Luz, em 
Guarabira, no Estado da Paraíba; 

c) conclusão do Ginásio Salesiano de N. S. da 
Vitória, em Vitória, no Estado do Espírito Santo; 

d) construção do Ginásio do Estado, em São 
Paulo, no Estado de São Paulo. 

Art. 2º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

A Comissão de Finanças. 
 

PARECER 
Nº 1.137, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº 

16, de 1957. 
 
Relator: Sr. João Villasbôas. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexa) do Projeto de Lei número 16, de 1957, 
originário do Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – João 
Villasbôas, Relator. – Saulo Ramos. 

 
ANEXO AO PARECER 

Nº1.137, DE 1957 
 

Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº 
16 de 1957, que dispõe sôbre a inscrição de 
estivadores nas Capitanias dos Portos e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Observados os requisitos estabelecidos 

pelo § 4º, do art. 324, do Decreto nº 5.798;  
de 11 de junho de 1940, na inscrição de estivadores 
nas Capitanias dos Portos, será dada preferência 
aos pretendentes indicados pelo respectivo 
Sindicato. 

Art. 2º Ao formular a indicação prevista no 
artigo anterior, o Sindicato dos Estivadores deverá 
justificar a preferência pleiteada em razão da 
idoneidade moral e dos encargos de família de cada 
um dos indicados. 

Art. 3º As Capitanias dos Portos poderão 
recusar as indicações, desde que as mesmas hajam 
sido feitas pelo Sindicato com a preterição de 
candidato em condições de merecer a preferência. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PARECER 

Nº 1.138 DE 1957 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto  
de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercido 
de 1958, Subanexo. 4.11 – Ministério da 
Aeronáutica. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
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O Projeto de orçamento do Ministério  
da Aeronáutica para o exercício financeiro  
de 1958, apresenta um aumento de Cruzeiros 
555.053.514,00 sôbre o fixado no 
 

Orçamento da União para o ano em curso. 
O quadro a seguir indica a incidência  

do aumento por grupo de despesa, isto é, por  
verba: 

 

CONSIGNAÇÕES Orçamento de 1957 
Cr$ 

Projeto Orçamento 
Cr$ 

+ ou – 
Cr$ 

Custeio ................................................ 5.400.829.100 5.881.518.000 + 460.888.600 
Transferências .................................... 861.745.086 884.410.000 + 22.664.914 
Desenvolvimento Econômico e Social 5.000.000 345.000.000 + 340.000.000 
Investimentos .................................... 1.604.750.000 1.335.250.000 – 269.500.000 
Autorização Dívida .............................. 18.000.000 19.000.000 + 1.000.000 

TOTAL........................................ 7.890.124.186 8.445.178.000 + 555.053.514 
 

VERBA CUSTEIO 
 

A verba custeio, cuja composição e estrutura 
damos no quadro abaixo, é pràticamente a 
responsável pelo aumento de Cruzeiros 
555.053.514.000,00, uma vez que sòmente ela 
absorve aumentos que montam a Cr$ 
460.888.600,00: 

Como vemos, o citado aumento de Cr$ 
555.053.514.000,00 corresponde a alterações para 
mais nas verbas custeio, transferências e 
amortização de dívidas compensados pela redução 
de Cruzeiros 

269.500.000,00 nos recursos destinados a 
investimentos. 

A comparação acima, todavia, feita, apenas 
como base de partida para estudos da posição e 
composição do orçamento do Ministério da 
Aeronáutica para 1958, pouco esclarecerá e valerá 
sem o exame, específico, das consignações de cada 
verba. 

Vejamos, pois, a verba custeio, aliás, a mais 
significativa para a compreensão do orçamento em 
aprêço. 

 

CONSIGNAÇÕES Orçamento de 1957 
Cr$ 

Projeto Orçamento 
1958 
Cr$ 

+ ou – 
Cr$ 

Pessoal Civil ....................................... 1.330.228.600 1.279.862.000 – 500.466.600 
Pessoal Militar ..................................... 2.174.346.800 3.011.586.000 + 297.239.200 
Material de Consumo Transformação . 839.910.000 935.170.000 + 115.260.000 
Material Permanente ........................... 125.800.000 142.700.000 + 16.900.000 
Serviços de Terceiros ......................... 99.104.000 144.400.000 + 45.296.000 
Encargos Diversos .............................. 291.240.000 327.900.000 + 36.660.000 

TOTAL............................................ 5.400.629.400 5.861.518,000 + 460.888.600 
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1. Pessoal. 
Examineramos os aumentos acima, cada um 

de per si, por consignação. 
Em relação às despesas com pessoal,  

por exemplo, enquanto há aumento de Cr$ 
297.239.200,00 na dotação destinada a pessoal 
militar, a consignada a pessoal civil apresenta  
uma redução de Cruzeiros 50.446.600,00. 

O ilustre Deputado João Agripino, relatando 
êste subanexo do Orçamento na Câmara dos 
Deputados, estranhou, em seu parecer, o tratamento 
dado ao Ministério da Aeronáutica na Proposta  
do Executivo, em comparação com o dispensado  
às duas outras pastas militares, assinalando,  
entre outros pontos, a redução havida nas  
dotações para pessoal civil. O mesmo, todavia, 
ocorreu no Ministério da Guerra, conforme  
acentuou o eminente Senador.Ary Vianna, seu 
relator nesta Comissão. Ali, como aqui, houve 
apreciável redução nos recursos destinados a 
pessoal civil, o que sòmente admite dupla aplicação, 
aliás, alternativa: ou exagêro nos recursos 
consignados na Lei Anua em curso, ou na 
parcimônia dos incluídos na proposta em exame. 

A propósito, vale registrar que êsse problema 
da fixação de recursos para as despesas 
orçamentárias referentes a quadros e tabelas de 
pessoal, quer nos Ministérios Militares, quer nos 
Ministérios Civis, já está a reclamar maior  
exame e investigação do Congresso Nacional. 

Em determinado exercício, vêzes pelo  
menos, com aparente fundamento sério, propõe-se 
aumento, e o legislador o aprova pois não está  
no seu propósito nem à sua atribuição dificultar  
a administração. Quase sempre, no exercício 
seguinte ou no imediato, pede-se o contrário,  
isto é, redução, sem que, para tanto se ofereçam 
elementos de informação seguros. 

O Poder Legislativo, como é natural, também 
nesse caso não opõe nem discute. Aprova a 
redução, uma vez que é proposta pelo órgão 
competente, e, que, sobretudo, mais de perto 
conhece, ou tem obrigação de conhecer, a matéria 
em todos os seus detalhes, circunstâncias e 
sutilezas. 

Esta situação, é evidente, precisa ser  
melhor tratada por um e outro Poder Executivo  
e Legislativo, não só a bem de uma melhor 
elaboração orçamentária como para que o 
Congresso Nacional não se omita na sua alta 
atribuição constitucional de órgão de fiscalização 
financeira da União (art. 22 da Constituição). 

Nesta ligeira digressão, ao lado  
dêsses reparos oportunos, quisemos assinalar 
principalmente como o fizemos, que, se houve 
redução, no Ministério da Aeronáutica, na dotação do 
pessoal civil, o mesmo ocorreu no da Guerra, e 
possivelmente da Marinha, não havendo, assim, 
desigualdade ou injustiça de tratamento pelo menos 
com sentido discriminativo. É, que, além do mais, 
essas variações, para mais ou menos, nos  
recursos destinados ao pagamento de vencimentos  
e salários, nem sempre correspondem alterações 
reais nos quadros e tabelas. 

Representam, na maioria dos casos, 
retificações nos recursos estimados, uma vez que os 
mesmos ficam um pouco ao sabor dos critérios 
administrativos, também nem sempre informados 
com segurança, sôbre os reais custos de pessoal, no 
Orçamento da República. 

Nesse caso, então, o corte proposto pelo 
Executivo, no que tange a pessoal civil da 
Aeronáutica, à falta de outra explicação, não 
constante na Mensagem, poderia corresponder  
ao que teria ocorrido, no Ministério da Guerra,  
ou seja, excesso de recursos no Orçamento  
vigente, afora, evidentemente, a parte referente  
a cargos e funções extintos, se não encon- 
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trasse sua causa, conforme pessoalmente 
verificamos junto aos órgãos competentes do 
Ministério da Aeronáutica, nos cortes exagerados e 
arbitrários feitos pelo D.A.S.P. 

A dotação para pessoal militar, todavia, tal 
como também aconteceu no Ministério da Guerra, 
apresenta significativo aumento no Ministério da 
Aeronáutica. Vimos que êsse aumento é de 
Cruzeiros 297.239.200,00, ou cêrca de 10% sôbre a 
do exercício corrente. 

Êsse aumento tem por principal justificação a 
regulamentação havida em relação às chamadas 
gratificações militares que indistintamente atingiu os 
três ramos das Fôrças Armadas. 

2. Material. 
Vimos que com referência a material de 

consumo e de transformação, o aumento consignado 
no projeto é de Cr$ 115.260.000,00, enquanto o 
verificado em material permanente é de apenas, 
Cruzeiros 16.900.000,00. 

Isto significa que o Ministério da Aeronáutica, 
segundo o Projeto, manterá suas despesas com 
material em níveis equivalentes aos do exercício em 
curso, uma vez que a majoração proposta em 
material de consumo e de transformação vai a pouco 
mais de 10% sôbre a dotação em vigor, o mesmo 
ocorrendo no segundo caso, isto é, material 
permanente. 

Os aumentos são, assim, em certo sentido, 
vegetativos, e, em outro, visam a atender 
principalmente a problemas de preço. 

3. Serviços de Terceiros. 
O aumento de Cr$ 45.296.000.00, consignado 

em favor desta rubrica, tem fundamentos  
idênticos aos assinalados em relação a material.  
É que a consignação em aprêço corresponde, 
também, a materiais e serviços embora prestados 
por terceiros, tais como sejam, passa- 
 

gens, acondicionamento em embalagem, assinatura 
de órgãos oficiais e recortes de publicações 
periódicas, iluminação, fôrça-motriz e gás, serviços 
de asseio e higiene, serviços clínicos e de 
hospitalização, serviços funerários, publicações e 
impressões, telefones, telefonemas, aluguéis e 
demais serviços contratuais. 

Êsses serviços, à semelhança do que ocorre 
com os materiais, ou se expandem na medida das 
necessidades crescentes da Administração, ou 
exigem maiores recursos em razão dos aumentos 
verificados nos preços. 

Êsses aumentos, todavia, são de um  
modo geral mais significativos que os ocorridos  
nas aplicações diretas, pois incluem também  
salários e lucros das emprêsas contratantes. Daí 
porque para 1958, o aumento dessa rubrica no 
Ministério da Aeronáutica, é comparativamente  
maior que o verificado nas consignações de  
material. 

4. Encargos Diversos. 
Os chamados encargos diversos, à mingua  

de melhor classificação orçamentária, englobam 
despesas também assemelhadas às de material e 
serviços de terceiros, sendo que, no Ministério da 
Aeronáutica, têm caráter específico, quando relativos 
a despesas gerais com a defesa nacional, tais como, 
execução do serviço militar; instalações de novas 
unidades; transporte de aviões e outros materiais 
aeronáuticos; manutenção e operação de campos de 
pouso, aeroportos, bases aéreas, serviços de saúde 
da Aeronáutica, Centro Técnico de Aeronáutica, 
inclusive remuneração de professôres nacionais e 
estrangeiros (despesas com pessoal) e cursos de 
formação de pilotos civis. 

Contudo, nessa rubrica, o aumento corre 
quase totalmente à conta de inclusão de  
Cruzeiros 40.000.000,00 pasa o funciona- 
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mento do Serviço de Saúde da Aeronáutica, inclusive 
equipamentos e enfermagem, que, no Orçamento 
em curso, vinha sendo atendido pelas dotações 
gerais, isto é, as não especificadas e globais. 

Essa inclusão, compensada por outras 
alterações, para mais ou para menos, deu como 
resultado o aumento assinalado, no quadro, de Cr$ 
36.000.000,00. 

Passemos agora uma vista pelas demais 
verbas: 

 
Transferências 

 
Esta verba diz respeito, principalmente, a 

auxílios e subvenções destacando-se o auxílio 
concedido às emprêsas nacionais concessionárias 
de transporte aéreo que exploram linhas 
internacionais, no valor de Cr$ 245.000.000,00. 

Além disso, a verba reúne, também os créditos 
referentes a inativos e pensionistas, sendo na 
primeira rubrica Cr$ 480.500.000,00 (computados 
Cr$ 26.500.000.00 para abono familiar) e Cr$ 
21.310,000,00 para a segunda, sob a forma de 
abono provisório e novas pensões. 

No setor diversos (subconsignação 2.6.05), 
computa o projeto, à semelhança dos orçamentos 
passados, dotações para a construção, instalações, 
melhoramentos, ampliações e equipamentos de 
campos de pouso nos Estados e Municípios. 

O aumento, pois, de Cruzeiros 22.664.914,00, 
verificado na verba em aprêço, e assinalado no 
primeiro quadro comparativo, é até pequeno, em 
cotejo com os demais, e, mormente, levando na 
devida conta as necessidades do País, com 
especialidade no que tange à melhoria e  
ampliação da rêde de campos de pouso no território 
nacional. 

 
Desenvolvimento Econômico e Social 

 
A impressionante alteração, para mais, 

observada nesta verba, de- 
 

corre da inclusão de Cruzeiros 340.000.000,00 
relativa ao Fundo Aeronáutico, ou seja, quota de 
15% da taxa de despacho aduaneiro criada pelo 
artigo 65, da Lei nº 3.244, de 14 de agôsto de 1957. 
Daí ser necessário fazer-se emenda no item em 
aprêço. 

 
Investimentos 

 
O corte de Cr$ 269.500.000,00 realizado em 

investimentos, atingiu, indistintamente, as 
consignações, desta verba, uma vez que, em obras, 
a redução é de Cr$ 183.500.000,00; em 
equipamentos e instalações, o corte é de Cr$ 
56.000.000,00 e, em desapropriações, é de 
Cruzeiros 30.000.000,00. 

Vê-se, pois, que, dêste item da despesa 
pública, o Ministério da Aeronáutica, em 1958, terá 
que restringir muito suas aplicações, nem sempre 
com vantagens para o interêsse do País, a não ser 
que, com a aceitação de emendas adequadas, se 
compensem ou corrijam, ao menos na parte mais 
essencial, e indispensável, os cortes havidos, quase 
todos por iniciativa ou sugestão do DASP. Com êsse 
objetivo, sem dúvida, legítimo, apresentamos várias 
emendas de Relator e aceitamos outras de Plenário, 
embora em umas e outras levando em conta as 
restrições impostas pela situação financeira do País. 

Nesta verba, tal como vem acontecendo em 
orçamentos anteriores, a discriminação dos recursos 
é feita por obras a realizar, mencionados os Estados 
e Municípios onde serão executadas. 

De um modo geral, dizem respeito à 
construção de edifícios (hospitais inclusive), 
construção de pistas de terra ou de asfalto, e 
modernização de serviços vinculados à segurança 
de vôo. 

 
Dívida Pública 

 
A dotação de Cr$ 19.000.000,00 corresponde, 

apenas, como sabemos, à parcela para a amortiza- 
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ção do valor de compra do Edifício-sede do 
Ministério, não havendo, assim, nada de especial a 
dizer. 

Não queremos concluir êste relatório e 
parecer, sem algumas palavras oportunas e 
necessárias, em tôrno da real posição do orçamento 
do Ministério da Aeronáutica no conjunto das 
despesas militares e, particularmente, no cômputo 
geral das despesas civis, isto é, as consignadas nos 
subanexos dos Ministérios Civis. 

O eminente Senador Ary Vianna, em seu bem 
elaborado parecer sôbre o orçamento do Ministério 
da Guerra, com muito equilíbrio e propriedade,  
situou o problema das despesas militares no quadro 
geral das despesas orçamentárias, remarcando a 
atual importância e a verdadeira significação das 
chamadas despesas com a segurança, que não têm 
nem podem ter, na conjuntura hodierna, um sentido 
e alcance apenas estritamente militar, mas, também, 
por igual, civil, social, e até econômico, pôsto que se 
referem à ordem interna e à segurança externa, em 
seus variados aspectos e múltiplos reflexos face à 
vida da Nação. 

Neste parecer, fazemos nossas, pois, data 
venia, as suas palavras sôbre o assunto e, até com 
mais fortes razões, se encarado o aspecto particular 
das despesas públicas consignadas no subanexo do 
Ministério da Aeronáutica. 

É que o Ministério da Aeronáutica, dentro  
das Fôrças Armadas, tem realmente uma  
posição singular se examinada a destinação 
específica de suas despesas. São estas de  
caráter muito civil também, uma vez que, de um 
modo geral, se referem a aeroportos, campos  
de pouso, segurança de vôo, formação de pilotos 
civis etc. etc. todos de grande interêsse para o 
desenvolvimento nacional na parte que afeta aos 
transportes aéreos e, mais ainda, à crescente di- 
 

fusão de uma mentalidade aeronáutica em país de 
extensão territorial como o nosso. 

Pelo que vimos expondo, não há negar que a 
Aeronáutica é, sem dúvida, o mais civil e, também, o 
mais barato dos ministérios militares, apesar da 
amplitude, relevância e complexidade de suas 
atribuições e encargos, no quadro da administração 
e na vida do País, e que tantos e tão assinalados 
serviços há prestado. 

Por isso mesmo, quanto a ela se conceder na 
Lei de Meios da República, não se terá dado apenas 
a uma corporação militar, aliás das mais dignas e 
valorosas, mas à própria Nação, a cujos mais altos 
interêsses tanto serve nos mais variados setores de 
suas atividades. 

Os que, desta Comissão, tivemos  
há poucos dias a ventura de visitar e conhecer o 
Centro Técnico de Aeronáutica de São José dos 
Campos, em São Paulo, encontramos nesse 
magnífico instituto de ciência e técnica, estudos e 
pesquisas, mais um sugestivo exemplo de quanto e 
como a Aeronáutica trabalha, não só como 
organismo militar, como, ainda, como fator decisivo 
de nosso desenvolvimento cultural e fortalecimento 
econômico. 

Se atentarmos ainda, que a Aeronáutica,  
na grande obra que realiza, dentro e fora da  
área estritamente militar, vem empregando recursos 
orçamentários que oscilam entre 5,32%  
e 7,48% da despesa geral da União e que em  
1958 deverão ficar (a grosso modo) em 7%, bem 
poderemos afirmar que não lhe cabem, de nenhum 
modo, por injustas e sem propósitos, as observações 
feitas, há dias, da Tribuna da Câmara, pelo ilustre 
Deputado Abguar Bastos, em tôrno do que considera 
excesso de nossas despesas militares, mórmente, 
segundo acentua aquêle parlamentar, diante do 
obsoletismo, senão inutilidade de nossas armas, 
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nesta época de teleguiados e sputnik. 
Aliás, a tese sustentada pelo brilhante 

representante de São Paulo mesmo em relação aos 
outros ministérios militares, é ilógica e improcedente; 
o fato de não podermos possuir ainda as últimas 
conquistas da técnica militar hodierna não pode nem 
deve nos levar a conseqüência, extrema e 
contraditória, de nos desarmarmos completamente, 
ou de não nos armarmos, para nossa defesa e 
segurança na medida de nossos recursos e 
possibilidades. 

O fato, notório e indiscutível, do Brasil não 
estar atualmente em condições de se aparelhar, de 
pronto, com os mais modernos instrumentos bélicos, 
do ar, inclusive, não nos pode em boa lógica, impor a 
solução de abandonar ou desprezar os meios de 
defesa ao nosso alcance, sem cuidar de sua 
melhoria e atualização, consoante, é claro, o 
permitam nossos meios financeiros. 

Insensato e incompreensível, além de 
clamorosamente contrário e até nefasto ao interêsse 
nacional, será, ainda, descurarmos por completo de 
nosso aparelhamento militar, relegando a plano 
secundário, senão inferior, a segurança e defesa do 
País, pela razão única de não podermos dispor de 
imediato das últimas descobertas da mais avançada 
técnica militar. 

Quando não se pode o máximo, o menos, ou o 
pouco, sempre valem e servem mais que o nada. 

Feitas essas considerações em que nos 
alongamos mais do que seria de nosso desejo,  
face a premência de tempo que o Senado  
ora enfrenta nestes últimos dias de elaboração 
orçamentária, somos por que esta Comissão aprove 
o presente Subanexo do Ministério da Aeronáutica,  
e Projeto Orçamentário para 1958, ressalvadas  
as emendas do Relator e do Plenário. Destas 
últimas, ouvido, sempre sob sua parte técnica, o Mi- 
 

nistério da Aeronáutica, na impossibilidade, evidente, 
de aceitá-las tôdas, em bloco, sem exame do seu 
mérito e exeqüibilidade, como tanto seria do nosso 
agrado, em homenagem aos nobres intuitos dos 
seus ilustres autores, procuramos, todavia, por vêzes 
através de subemendas, acolhê-las em seu maior 
número, dentro é claro, das limitações impostas pela 
situação financeira do País. 

Em separado, justificamos as emendas do 
Relator e opinamos sôbre as de Plenário. 

É o nosso parecer. 
Nestas condições, a Comissão de Finanças é 

de parecer favorável ao projeto do orçamento do 
Ministério da Aeronáutica, apresentando-lhe as 
Emendas de nº 149-C a 164-C sendo que, em 
relação às demais, opina como segue: 

a) favoràvelmente às de nº 2 – 5 – 6 – 11 – 38 
– 47 – 49 – 52 – 69 – 72 – 79 – 96 – 121 – 133 – 138 
a 141 – 143 e 144; 

b) favoràvelmente, com subemendas às de  
nº 19 a 24 – 28 a 33 – 35 a 37 – 40 – 41 – 45  
– 48 – 50 – 51 – 55 – 60 a 62 – 64 a 68  
– 70 – 71 – 73 – 76 a 78 – 80 a 83 – 85 a 90  
– 98 a 100 – 102 a 104 – 106 a 108 – 112  
– 113 – 115 – 117 – 120 – 122 a 124 –  
125-A – 127 – 129 – 135 a 157 – 142 e  
145 a 147; 

c) contràrio às de nº 1 – 3 – 4 – 7 a 10 – 12 a 
18 – 25 a 27 – 34 – 39 – 42 a 44 – 46 – 53 – 54 – 56 
a 59 – 63 – 74 – 75 – 84 –91 a 95 – 97–101–105 –
109 a 111 – 114 – 116 – 118 – 119 – 125 – 126 – 
128 – 130 a 132 – 134 e 148. 

Sala das Comissões, em 14 de  
novembro de 1957. – Álvaro Adolpho, Presidente.  
– Lameira Bittencourt, Relator. – Novaes Filho.  
– Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Carlos  
Lindenberg. – Othon Mäder. – Lima Guimarães.  
– Juracy Magalhães. – Domingos Vellas- 
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co. – Vivaldo Lima. – Daniel Krieger. – Lino de 
Mattos. 

 
SUBEMENDAS 

 
1ª – A Emenda nº 19. 
Onde se diz: 
"Cr$ 500.000,00". 
Diga-se: 
e aumente-se para Cruzeiros 8.000.000,00 a 

dotação global dêsse item (para atender a esta e 
outras emendas de São Paulo nesta sub-consignação). 

2ª – A Emenda nº 20. 
Onde se diz: 
"Campo de Pouso na cidade de Viçosa, 

inclusive construção da via de acesso e estação de 
passageiros Cr$ 2.000.000,00". 

Diga-se: 
Viçosa e aumente-se para Cr$ 3.000.000,00 a 

dotação global dêste item (para atender a esta e 
outras emendas de Alagoas). 

3ª – À Emenda nº 21. 
Onde se diz: 
"Para melhoramentos no campo de pouso de 

Santana de Ipanema – Alagoas – Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se Santana de Ipanema na relação 

dêsse item (majoração atendida na subemenda 
anterior). 

4ª – À Emenda nº 22. 
Onde se diz: 
"Para melhoramentos no campo de pouso de 

Major Isidoro – Cr$ 200.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se Major Isidoro na relação dêste item 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 21). 
– À Emenda nº 23. 
Onde se diz: 

"Para construção de campo de pouso em 
Junqueiro. Traipu e S. José da Laje – Cr$ 
1.000.000,00". 

Diga-se: 
Inclua-se: Junqueiro, Traipu e São José da 

Laje (majoração atendida na subemenda à  
Emenda nº 21). 

6ª – À Emenda nº 24. 
Onde se diz: 
"Para ampliação e melhoramento do campo de 

pouso de Anadia, em convênio com a Prefeitura – 
Cr$ 300.000,00". 

Diga-se: 
Anadia (majoração atendida na subemenda à 

Emenda nº 11). 
7ª – A Emenda nº 28. 
Onde se diz: 
"Para a inclusão do aeroporto de Palmeira  

dos índios – Alagoas – Cr$ 2.000.000,00". 
Diga-se: 
Palmeira dos índios (majoração na 

subemenda à Emenda nº 21). 
8ª – A Emenda nº 29. 
Onde se diz : 
"Anadia – Cr$ 300.000,00. 
Limoeiro de Anadia – Cruzeiros  

200.000,00. 
São Miguel dos Campos – Cr$ 200.000,00". 
Diga-se: 
Limoeiro de Anadia e São Miguel dos  

Campos (majoração atendida na subemenda à 
Emenda nº 21). 

9ª – À Emenda nº 30. 
Onde se diz: 
"Campo de pouso do Pari – Cr$  

500.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se Pari na relação dêste 
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item (majoração incluída na subemenda à emenda 
seguinte). 

10ª – À Emenda nº 31: 
Onde se diz: 
"Coari – Cr$ 2.000.000,00. 
Garauari – Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se: Coari e Garauari e aumente-se para 

Cr$ 3.000.000,00 a dotação global dêste item (para 
atender a esta e outras emendas do Amazonas). 

11ª – À Emenda nº 32. 
Onde se diz: 
"Canutama – Cr$ 2.000.000,00. 
Lábrea – Cr$ 800.000,00". 
Diga-se: 
Canutama e Lábrea (majoração atendida na 

subemenda à emenda anterior). 
12ª – À Emenda nº 33. 
Onde se diz: 
Manacapuru – Cr$ 3.000.000,00". 
Diga-se: 
Manacapuru (majoração atendida na 

subemenda à Emenda nº 31). 
13ª – À Emenda nº 35. 
Onde se diz: 
"Paracatu (para melhoramento da pista de 

terra) – Cruzeiros 5.000.000,00". 
Diga-se: 
Paracatu e aumente-se para Cr$ 6.675.000,00 

a dotação global dêste item (para atender a esta e 
outras emendas de Minas Gerais). 

14ª – À Emenda nº 35. 
Onde se diz: 
2.0.00 – Transferências, 2.6.00. 
2.6.05 – Diretamente etc. Belmonte Cr$ 

5.000.000,00. 

Diga-se: 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7) Diretamente etc. – Belmonte – Cr$ 

5.000.000,00. 
15ª – A Emenda nº 37. 
Onde se diz: 
"Para construção de um campo de pouso em 

Floresta Azul, Município de Ibicari – Cruzeiros 
1.000.000,00". 

Diga-se: 
Floresta Azul, Município de Ibicari e aumente-

se para Cruzeiros 4.000.000,00 a dotação global 
dêste item (majoração para atender a esta e outras 
emendas da Bahia nesta subconsignação). 

16ª – À Emenda nº 40. 
Onde se diz: 
Sebastião de Passê – Cruzeiros 500.000,00; 
– Jequié – Cr$ 600.000,00; 
– Santo Amaro – Cruzeiros 500.000,00; 
– Livramento de Brumado – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
– São Sebastião do Passê; 
– Jequié; 
– Santo Amaro (majoração atendida na 

subemenda à Emenda nº 37). 
17ª – À Emenda nº 41. 
Façam-se as seguintes alterações: 
a) Suprimam-se os Municípios de Acopiara, 

Ipueiras, Iracema, Mauriti, Viçosa e Várzea Alegre; 
b) Suprimam-se tôdas as quantias; 
c) Inclua-se o seguinte (para atender a esta e 

outras emendas do Ceará nesta subconsignação): 
– Aumente-se para Cruzeiros 5.000.000,00 a 

dotação global dêste item. 
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18ª – À Emenda nº 45. 
Onde se diz 
Tauá (Município de Tauá) – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
Tauá, na relação dêste item (majoração 

atendida na subemenda à Emenda nº 41). 
19ª – À Emenda nº 48. 
Suprima-se a importância de Cr$ 500.000,00 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 
48). 

20ª – À Emenda nº 50. 
Acrescente-se: 
e aumente-se para Cruzeiros 5.000.000,00 a 

dotação global dêste item (majoração para atender a 
esta e outras emendas de Goiás nesta 
subconsignação). 

21ª – A Emenda nº 51. 
Suprima-se a importância de Cr$ 500.000,00 

(majoração atendida na subemenda anterior). 
22ª – À Emenda nº 55. 
Onde se diz: 
Verba 2.0.00, 2.6.05 etc. 
Diga-se: 
4.0.00 – Investimentos; 
4.1.00 – Obras; 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
6 – Diretamente etc. 
23ª – À Emenda nº 60. 
Onde se diz: 
"Construção ou melhoramentos no campo de 

pouso de Anajatuba – Cr$ 500.000,00". 
Diga-se: 
Anajatuba e aumente-se para Cr$ 

2.500.000,00 a dotação global dêste item (para 
atender a esta e outras emendas do Maranhão nesta 
rubrica). 

24ª – À Emenda nº 61. 
Onde se diz: 
"Construção ou melhoramentos 

 

no campo de pouso de Alcântara – Cr$ 500.000,00". 
Diga-se: 
– Alcântara (majoração atendida na 

subemenda anterior). 
25ª – A Emenda nº 62. 
Substitua-se pelo seguinte: 
Incluam-se Guimarães, São Raimundo  

das Mangabeiras e Centro dos Pedrosas  
(Caxias). 

26ª – À Emenda nº 64. 
Substitua-se pelo seguinte: 
I – Incluam-se Caxias, Rio Verde, Aquidauana, 

Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Tabuado e 
Cassilândia. 

II – Aumente-se para Cruzeiros 3.000.000,00 a 
dotação global dêste item. 

27ª – À Emenda nº 65. 
Onde se diz: 
Aumente-se: Carangola – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se: Carangola (majoração concedida na 

subemenda à Emenda nº 35). 
28ª – À Emenda nº 66. 
Onde se diz: 
"2.0.00, 2.6.00, 2.6.05, para construção de 

campos de pouso etc". 
Diga-se: 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente etc. 
29ª – À Emenda nº 67. 
Substitua-se pelo seguinte: 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER  

etc. 
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Inclua-se: 
– Curvelo – estação de passageiros – Cr$ 

1.000.000,00. 
30ª – À Emenda nº 68. 
Onde se diz: 
Curvelo – 300.000,00. 
Inclua-se: Curvelo (majoração atendida na 

subemenda à Emenda nº 35). 
31ª – À Emenda nº 70. 
Suprima-se a importância de Cr$ 2.000.000,00 

(majoração atendida na emenda anterior). 
32ª – À Emenda nº 71. 
Onde se diz: 
– Pavimentação da pista do aeroporto de 

Loanda – Cruzeiros 500.000,00. 
Inclua-se Loanda e aumente-se para Cr$ 

4.500.000,00 a dotação global, dêste item (para 
atender a esta e outras emendas do Paraná nesta 
subconsignação). 

33ª – À Emenda nº 73. 
Onde se diz: 
...Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
...Cr$ 5.000.000,00. 
34ª – À Emenda nº 76. 
Suprima-se Esperantina e acrescente-se e 

aumente-se para Cruzeiros 2.000.000,00 da dotação 
global dêste item. 

35ª – À Emenda nº 77. 
Onde se diz: 
...Cr$ 400.000,00. 
Diga-se: 
...e aumente-se para Cruzeiros 1.500.000,00 a 

dotação global dêste item. 
36ª – À Emenda nº 78. 
Onde se diz: ...Cr$ 2.500.000,00. 

Diga-se: 
...Cr$ 3.000.000,00 (majoração para atender 

às emendas do Rio Grande do Sul nesta 
subconsignação). 

37ª – À Emenda nº 80. 
Suprima-se a importância de Cr$ 1.000.000,00 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 
78). 

38ª – À Emenda nº 81. 
Onde se diz: 
...Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
...e aumente-se a dotação global para Cr$ 

2.000.000,00 (para atender a esta e outras emendas 
de Santa Catarina nesta subconsignação). 

39ª – A Emenda nº 82. 
Onde se diz: 
Para auxílio da construção do aeroporto 

municipal de Palmitos na relação dêste item 
(majoração atendida na subemenda anterior). 

40ª – À Emenda nº 83. 
Substitua-se pelo seguinte: 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimentos etc. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
24 – Santa Catarina. 
Aumente-se a dotação global dêste item para 

Cr$ 5.000.000,00. 
41ª – À Emenda nº 85. 
Onde se diz: 
"Aeroporto de Barretos – Cr$ 4.200.000,00". 
Diga-se: 
Barretos e aumente-se para Cr$ 8.000.000,00 

a dotação global dêste item (para atender a esta e 
outras emendas de São Paulo nesta 
subconsignação). 

42ª – À Emenda nº 86. 
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Onde se diz: 
"Construção do Aeroporto de Pompéia – Cr$ 

500.000,00". 
Diga-se: 
– Pompéia na relação dêste item (majoração 

atendida na subemenda anterior). 
43ª – A Emenda nº 87. 
Suprima-se a importância de Cr$ 800.000,00 

(majoração constante da subemenda à Emenda nº 
85). 

44ª – A Emenda nº 88. 
Suprimam-se as cinco importâncias (majoração 

atendida na subemenda à Emenda nº 85). 
45ª – A Emenda nº 89. 
Suprima-se a importância de Cr$ 500.000,00 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 
85). 

46ª – A Emenda nº 90. 
Suprimam-se as importâncias (majoração 

atendida na subemenda à Emenda nº 85). 
47ª – A Emenda nº 98. 
Onde se diz: 
... "Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
Cr$ 700.000,00. 
48ª – À Emenda nº 99. 
Onde se diz: 
... "Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
... Cr$ 700.000,00 (esta e a subemenda 

anterior aumentam o quantitativo de Alagoas nesta 
subconsignação de Cr$ 1.600.000,00 para Cr$ 
3.000.000,00. 

49ª – À Emenda nº 100. 
Onde se diz: 
... "Cr$ 1.000.000,00 

Diga-se: 
...e aumente-se para Cruzeiros 7.000.000,00 a 

dotação global dêste item (para atender a  
esta e outras emendas do Ceará nesta  
subconsignação). 

50ª – A Emenda nº 102. 
Suprimam-se as importâncias de Cr$ 

300.000,00 e Cr$ 200.000,00 (majoração  
atendida na subemenda à Emenda nº  
100). 

51ª – A Emenda nº 103. 
Onde se diz: 
"onde está etc." 
Diga-se: 
Incluam-se Icó e Lavras na relação dêste item, 

(recursos atendidos na subemenda à Emenda nº 
100). 

52ª – À Emenda nº 104. 
Onde se diz: 
– Fortaleza (estação de passageiros e 

melhoramentos na pista) – Cr$ 8.000.000,00. 
Diga-se: 
– Fortaleza (estação de passageiros) Cr$ 

4.000.000,00. 
53ª – À Emenda nº 106. 
Onde se diz: 
... "Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
... Cr$ 2.500.000,00. 
54ª – À Emenda nº 107. 
Onde se diz: 
– Para a construção do aeroporto em 

Rubiataba, na grande floresta que circunda esta 
cidade – Cr$ 600.000,00. 

Diga-se: 
– Rubiataba e aumente-se para 
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Cr$ 5.000.000,00 a dotação global dêste item. 

55ª – A Emenda nº 108. 
Onde se diz: 
– Codó, Coelho Neto, Barra do Corda, 

Carutapera, Chapadinha, São Bento e Coroatá – 
Cruzeiros 5.000.000,00. 

Diga-se: 
Incluam-se Coelho Neto, São Bento e Coroatá 

e aumente-se para Cr$ 5.000.000,00 a dotação 
global dêste item. 

56ª – À Emenda nº 112. 
Onde se diz: 
... Cr$ 8.000.000,00. 
Diga-se: 
... Cr$ 3.500.000,00. 
57ª – À Emenda nº 113. 
Onde se diz: 
... Cr$ 15.000.000,00. 
Diga-se: 
... Cr$ 10.000.000,00. 
58ª – À Emenda nº 115. 
Onde se diz: 
"17 – Pernambuco. 
– Obras complementares e de acesso ao 

Aeroporto Internacional dos Guararapes – Recife – 
Cr$ 14.000.000,00. 

Diga-se: 
7) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
Inclua-se: 
Recife (Aeroporto Internacional) – Cr$ 

7.000.000,00. 
59ª – À Emenda nº 117. 

Onde se diz: 
Para revestimento asfáltico das pistas de 

Guaranhuns e Pesqueira – Cr$ 5.000.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se Pesqueira e aumente-se a dotação 

global dêste item para Cr$ 6.000.000,00. 
60ª – À Emenda nº 120. 
Substituam-se os aeroportos e quantias pelos 

seguintes: 
– Pôrto Alegre – Cruzeiros 10.000.000,00. 
– Santa Maria – Cruzeiros 3.000.000,00. 
– São Luís Gonzaga – Cruzeiros 1.000.000,00. 
61ª – À Emenda nº 122. 
Onde se diz: 
... "Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
...e aumente-se a dotação global dêste item 

para Cruzeiros 10.000.000,00 (para atender a esta e 
outras emendas de São Paulo nesta 
subconsignação). 

62ª – A Emenda nº 123. 
Onde se diz: 
Cr$ 50.000.000,00 para conclusão das obras 

da Estação do Aeroporto de Congonhas, São Paulo, 
Capital. 

Diga-se: 
Congonhas (São Paulo) – Cr$ 10.000.000,00. 
63ª – À Emenda nº 124. 
Onde se diz: 
Acrescente-se: Itaporanga – Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se Itaporanga na relação 
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dêste item (dotação incluída na subemenda à 
Emenda nº 122). 

64ª – A Emenda nº 125-A. 
Onde se diz: 
Assis – Cr$ 1.000.000,00. 
Franca – Cr$ 1.000.000,00. 
Batatais – Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Batatais na relação dêste item. 
65ª – À Emenda nº 127. 
Onde se diz: 
"Bauru, Cr$ 10.000.000,00 etc." 
Diga-se: 
Incluam-se Ourinhos e Lindóia  

na relação dêste item (dotação global  
majorada na subemenda à Emenda número  
122). 

66ª – À Emenda nº 129. 
Onde se diz: 
Cr$ 20.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 5.000.000,00. 
67ª – À Emenda nº 135. 
Onde se diz: 
"Cr$ 400.000,00". 
Diga-se: 
...e aumente-se a dotação global  

dêste item para Cruzeiros  
2.000.000,00. 

68ª – À Emenda nº 136. 
Onde se diz: 
Ampliação e melhoria etc. 
Diga-se: 
Corumbaíba na relação dêste item (dotação 

constante da subemenda à Emenda nº  
50). 

69ª – À Emenda nº 137. 
Onde se diz: 
Cr$ 6.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 4.000.000,00. 
70ª – À Emenda nº 142. 
Suprimam-se as importâncias (recursos 

globais majorados para Cr$ 5.000.000,00 na 
subemenda à Emenda nº 71). 

71ª – À Emenda nº 145. 
Onde se diz: 
"Para o aeroporto de Pontalina – Cr$ 

300.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se Pontalina na relação dêste item 

(recursos globais majorados na subemenda à 
Emenda nº 50). 

72ª – À Emenda nº 146. 
Onde se diz: 
Para a construção de um campo de pouso etc. 
Diga-se: 
Inclua-se Carmo do Rio Verde na relação 

dêste item. 
73ª – À Emenda nº 147. 
Onde se diz: 
"Para o aeroporto da Fazenda Nova – Cr$ 

400.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se Fazenda Nova na relação dêste 

item. 
 

Nº 132 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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2 – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos etc. 

25 – São Paulo. 
Inclua-se: 
Aeroporto de Pompéia – Cr$ 500.000,00. 

 
Justificação 

 
O notável desenvolvimento a que atingiu o 

Município de Pompéia, no Estado de São Paulo, 
justifica a construção de um campo de pouso, como 
complementação ao progresso de tôda a região. 

Lino de Mattos 
 

Nº 133 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno etc. 
08 – Onde se diz: Espírito Santo. 
Colatina – Cr$ 5.000.000,00. 
São Mateus – Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: Espírito Santo. 
Colatina – Cr$ 5.000.000,00. 
São Mateus – Cr$ 2.000.000,00. 
E acrescente-se: 
Ecoporanga – Cr$ 2.000.000,00. 
Mucurici – Cr$ 2.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Êstes dois últimos são Municípios longínquos, 

sem comunicações e em franco desenvolvimento, 
carecendo de campo de pouso, mais do que outro 
qualquer. 

Carlos Lindenberg 
 

Nº 134 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 

7 – Outras entidades. 
Inclua-se: 
Aeroclube de Campina Grande, Paraíba, para 

construção de um campo de pouso – Cr$ 
500.000,00. 

 
Justificação 

 
Campina Grande, destacado centro de 

atividades econômicas e culturais do sertão 
nordestino, possui, como prova do seu  
progresso, o Aeroclube, que tem sido o  
incentivador da campanha de preparação de pilotos 
civis. Justo é, pois, que se lhe dê oportunidade de 
construir um campo de pouso. – Argemiro de 
Figueiredo. 

 
Nº 135 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
21 – Rio Grande do Norte. 
Inclua-se: 
Portalegre – Cr$ 400.000,00. 

 
Justificação 

 
A emenda visa a construção de  

campo de pouso em zona desprovida  
de boas estradas, possibilitando, assim,  
acesso àquela região. – Kerginaldo  
Cavalcanti. 

 
Nº 136 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos  

de pouso, instalações, melhoramentos  
etc. 

10 – Goiás. 
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Inclua-se: 
Ampliação e melhoria do campo de aviação de 

Corumbaíba – Cr$ 500.000,00. 
 

Justificação 
 

Corumbaíba é diàriamente sobrevoada por 
várias das Companhias que operam em Goiânia; so 
não é uma escala, devido às deficiências de seu 
campo, cuja construção exige recursos acima da 
capacidade financeira local; além disso constitui um 
ponto de apoio e segurança de vôo, 
estratègicamente situado em relação às numerosas 
rotas aéreas estabelecidas na Região. – Coimbra 
Bueno. 

 
Nº 137 

 
Administração do Território Federal do Amapá. 
Aumente-se de Cr$ 2.000.000,00 para – Cr$ 

6.000.000,00. 
 

Justificação 
 

– Para prosseguimento da construção do 
aeroporto de Macapá. – Gilberto Marinho. 

 
Nº 138 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
02 – Alagoas. 
Inclua-se: 
Campo de pouso de São Miguel dos Campos 

– Cr$ 200.000,00. 
 

Justificação 
 
O desenvolvimento do Município  

de São Miguel dos Campos está, 
 

de há muito, a exigir a construção de um campo de 
pouso. – Rui Palmeira. 

 
Nº 139 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Onde se lê: 
4.1.02 – Início de obras – Cr$ 75.000.000,00. 
Leia-se: 
4.1.02 – Início de obras, sendo – Cr$ 

5.000.000,00 para a construção de Colônia de Férias 
da Aeronáutica, da Quarta Zona Aérea, em São 
Sebastiao da Grama – Estado de São Paulo – 
Cruzeiros 75.000.000,00. 

 
Justificação 

 
Trata-se de local que oferece condições 

excepcionais para a instalação da Colônia de Férias 
da Aeronáutica daquela zona aérea. Daí a razão da 
emenda. 

A Aeronáutica não possui ainda qualquer 
terreno em São Sebastião da Grama para  
iniciar a construção de colônia de férias.  
Aliás os recursos de que dispõe não  
permitiram ainda iniciar tais planos. – Juracy 
Magalhães. 

 
Nº 140 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos  

de pouso, instalações, melhoramentos  
etc. 

14 – Pará. 
Substitua-se por: Abaetetuba, Altamira, 

Alenquer, Acará, Bragança, Cameta, Capanema, 
Chaves, Igarapèaçu, Monte-Alegre e Salinópolis – 
Cr$ 3.500.000,00. 
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Justificação 
 

As modificações visaram incluir municípios 
que já foram contemplados com dotações anteriores, 
as quais deixaram de ser aplicadas. – Lameira 
Bittencourt – Álvaro Adolpho. 

 
Nº 141 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7 – Diretamente em convênio etc. 
Inclua-se: 
Val-de-Cães (Belém) – Cruzeiros 

8.000.000,00. 
 

Justificação 
 

O aeroporto de Val-de-Cães precisa ser 
ampliado para atender ao constante 
desenvolvimento da aviação no extremo Norte do 
País e adaptado às novas condições criadas pelos 
programas de construção de aviões de maior 
envergadura e deslocamento, empregados nas 
linhas internacionais, de que aquêle aeroporto é 
ponto obrigatório de abastecimento, notadamente os 
grandes aviões a jato que as maiores emprêsas 
brasileiras de navegação aérea vão adquirir para as 
suas linhas entre o Brasil, a América do Norte, a 
Europa e a Ásia. 

As atuais pistas daquele aeroporto se 
ressentem constantemente da ação erosiva das 
constantes descargas pluviais de uma zona 
geográfica que tem índice de pluviosidade acima de 
2.400 milímetros por ano, criando problemas de 
conservação, que devem merecer a atenção 
constante do Govêrno pela segurança do vôo e 
normalidade dos serviços aéreos. – Álvaro Adolpho. 

Nº 142 
 

2.0.00 – Transferências. 
27 – Diversos. 
16) Paraná. 
Inclua-se: 
Para a construção dos campos de aviação de: 
 

  Cr$ 
1 – Jaguariaiva............................... 500.000,00 
2 – Idem de Pato Branco................ 500.000,00 
3 – Idem de Francisco Beltrão........ 500.000,00 
4 – Idem de Santo Antônio............. 500.000,00 
5 – Idem de Laranjeiras do Sul.......    500.000,00 
 Total 2.500.000,00 

 
Justificação 

 
As cidades indicadas, sedes dos municípios 

dos mesmos nomes, são centros populosos, 
entroncamentos de estradas-de-ferro e de estradas 
de rodagem. São também importantes núcleos 
industriais e as lavouras e pastagens existem, 
reclamando comunicações aeroviárias. 

Do ponto de vista aeronáutico são relevantes 
essas localidades, para quase tôdas as rotas que 
cruzam o Paraná. – Othon Mäder. 

 
Nº 143 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
7 – Outras entidades. 
1) Às emprêsas nacionais concessionárias de 

transporte aéreo que exploram linhas internacionais 
(Lei nº 181, de 17 de agôsto de 1950). 

Onde se diz: – Cr$ 245.000.000,00. 
Diga-se – Cr$ 288.500.000,00. 
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Justificação 
 
A dotação global consignada à Aeronáutica 

Civil para atender aos compromissos contratuais 
assumidos com as emprêsas de navegação aérea 
que executam linhas internacionais é de Cr$ 
245.000.000,00 (duzentos e quarenta e cinco 
milhões de cruzeiros). Tendo, entretanto, o Govêrno 
concordado com a reestruturação de linhas 
exploradas por companhias concessionárias, o 
conseqüente aumento de quilometragem não poderá 
ser atendido por aquela dotação, tornando-se 
necessário suplementá-la de Cr$ 43.500.000,00 
(quarenta e três milhões e quinhentos mil cruzeiros). 
– Filinto Müller. 

 
Nº 144 

 
4.0.0 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno da União etc. 
14 – Pará. 
Aumente-se a dotação global dêste item para 

Cr$ 5.500.000,00. 
 

Justificação 
 

A majoração tem por objetivo adaptar os 
recursos ao plano de obras de cada unidade – 
Lameira Bittencourt. – Álvaro Adolpho. 

 
Nº 145 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 

10 – Goiás. 
Para o aeroporto de Pontalina – Cr$ 

300.000,00. 
 

Justificação 
 
Pontalina é um dos prósperos municípios do 

Sul do Estado de Goiás. Topografia excelente da 
região, permitindo o reaparelhamento de campos de 
pouso para aterragem de aviões comerciais e de 
carga. Como grande produtor e exportador de 
manteiga, abastecendo os mercados carioca e 
paulista, o Município de Pontalina ficaria melhor 
servido, com sua capacidade exportadora mais bem 
amparada. O Prefeito Municipal ultimou os 
entendimentos com uma companhia nacional de 
aviação para escala bi-semanal, naquela cidade, de 
seus aparelhos. O Campo de pouso de Pontalina 
servirá também de apoio às aeronaves que de 
Goiânia demandam o sul do Estado, Belo Horizonte 
e Rio de Janeiro, por se encontrar na rota 
normalmente usada, e com alta freqüência. – 
Coimbra Bueno. 

 
Nº 146 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás. 
Para a construção de um campo de pouso em 

Carmo do Rio Verde – Cr$ 500.000,00. 
 

Justificação 
 

Município novo e essencialmente produtor, 
Carmo do Rio Verde não pode prescindir  
de um campo de pouso comportando a  
descida de aviões comerciais. Os recursos mu- 
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nicipais são insuficientes pois são 
desproporcionadas as solicitações locais, em face 
da acelerada e maciça radicação de colonos 
nacionais, verificada nos últimos anos. A cidade 
está colocada no centro agrícola de Goiás e 
enfrenta sérios problemas de ligações 
intermunicipais e distritais. Várias companhias de 
aviação têm demonstrado interêsse por esta 
escala, que há vários anos justifica plenamente um 
auxílio federal para sua consecução. Apoiando 
movimentos migratórios espontâneos de regiões 
menos favorecidas, para Municípios de terras 
férteis como o de Carmo do Rio Verde o poder 
público federal estará, a um custo íntimo, atingindo 
o seu objetivo vital, de aumento da nossa 
produção agropecuária. – Coimbra Bueno. 

 
Nº 147 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás. 
Para o aeroporto de Fazenda Nova – Cr$ 

400.000,00. 
 

Justificação 
 
Possuindo uma das mais ricas extensões 

de terras de cultura do sudoeste goiano,  
Fazenda Nova é um município novo, e de  
grande potencialidade agropastoril. O comércio 
regional é forte, por constituir a cidade  
o centro de abastecimento de uma vasta  
região. O Município de Fazenda Nova  
fica na rota aérea de Iporá, constituindo  
seu campo de pouso um ponto de apoio às 
aeronaves comerciais que atualmente demandam 
o sudoeste do Estado de Mato Grosso. 
 

O município não dispõe de estradas de rodagem e 
terá um grande impulso com uma linha aérea 
regular, nêle escalando, aspiração esta, que será 
atendida, desde que construido o campo de pouso 
para o qual esta verba é solicitada. – Coimbra 
Bueno. 

 
Nº 149 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalação, melhoramentos etc. 
10 – Goiás. 
Para a construção do aeroporto de Posse – 

Cr$ 400.000,00. 
 

Justificação 
 

Cidade-chave do norte goiano, com a grande 
massa migratória destinada às atividades rurais. 
Posse necessita de um campo de pouso que 
comporte aviões comerciais. O estado atual do 
aeroporto é lastimável, tendo produzido, no corrente 
ano, um sério desastre aéreo com três vítimas fatais. 
Centro de uma extensa área agriculturável, 
principalmente com a distribuição das terras 
devolutas ali existentes, a sede municipal foi incluída 
no contrato de subvenção federal da "linha 
Planaltina" do Cruzeiro do Sul, cujo cumprimento, 
depende da ultimação de uma pista praticável, que é 
o objeto da presente emenda. 

 
Nº 149-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se diz: Cr$ 3.898.000,00. 
Diga-se: Cr$ 5.898.000,00. 
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Justificação 
 

A proposta inicial do Ministério da Aeronáutica 
encaminhada ao DASP foi de Cr$ 8.500.000,00, 
idêntica assim à dotação obtida para o exercício de 
1957. 

Aquêle Departamento, baseando-se na 
despesa ocorrida no 1º trimestre do exercício de 
1957, reduziu a proposta do Ministério para Cr$ 
3.898.000,00, a qual foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados apesar da Emenda nº 1 apresentada 
naquela Casa restaurando a proposta do Ministério. 

Considerando que o Ministério da Aeronáutica 
é o que tem maior percentagem de pessoal 
extranumerário (contratados, mensalistas e 
tarefeiros), numa proporção aproximada de 97% no 
total de funcionários e extranumerários; 

Considerando que é o Ministério da 
Aeronáutica o que mais vem sentindo as 
conseqüências das restrições impostas à admissão 
de pessoal extranumerário, em face da Lei nº 2.284, 
de 9 de agôsto de 1954; 

Considerando, ainda, que o DASP tomou por 
base elementos incompletos para a elaboração da 
sua proposta e tendo em vista que o critério proposto 
pelo Ministério se destina, exclusivamente, ao 
pagamento de salários do pessoal contratado já 
existente e de outros cujos contratos se acham em 
vias de registro pelo Tribunal de Contas, é 
necessário conceder-se-lhe, pelo menos uma 
dotação de Cr$ 5.998.000,00, objeto desta Emenda. 

 
Nº 150-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Onde se diz: Cr$ 215.005.000,00. 
Diga-se: Cr$ 251.000.000,00. 
 

Justificação 
 

Esta emenda visa a manter para 
 

o exercício de 1958 dotação orçamentária 
consignada no orçamento de 1957. 

O Ministério propôs Cruzeiros 
251.000.000,00, tendo o DASP efetuado uma 
redução de Cruzeiros 36.000.000,00,  
conforme consta de proposta do Poder  
Executivo. Tal fato resultou de ter sido  
a proposta orçamentária elaborada pelo  
DASP no início do ano de 1957, quando não 
estavam ainda aprovadas as tabelas de tarefeiros 
das diversas repartições do Ministério da 
Aeronáutica, o que dificultava a estimativa das 
necessidades das mesmas relativamente ao 
pagamento dos salários do pessoal 
correspondente. 

A estimativa da despesa em 1958,  
de Cr$ 251.000.000,00, corresponde à  
despesa no ano em curso, resultante da aprovação 
das tabelas de tarefeiros pelo Senhor Presidente da 
República, em face de parecer favorável do  
DASP. 

Assim sendo, a ser mantida a dotação  
de Cr$ 215.005.000,00 constante da proposta 
orçamentária para 1958, terá o Ministério da 
Aeronáutica que proceder à dispensa em  
massa de extranumerários-tarefeiros, em número 
superior a seiscentos, comprometendo sèriamente  
o funcionamento de órgãos vitais da Fôrça  
Aérea Brasileira, quais sejam estabelecimentos  
de manutenção e reparação de aviões, hospitais  
e serviços de conservação de campos de  
pouso. 

O Ministério da Aeronáutica é o que  
tem maior percentagem de pessoal 
extranumerário (contratado, mensalista e 
tarefeiro), numa proporção aproximada de 97% 
do total de funcionários efetivos e 
extranumerários. Assim, sendo, é o Ministério que 
mais vem sentindo as conseqüências das 
restrições impostas à admissão de 
extranumerários pela Lei nº 2.284, de 9 de agôsto 
de 1954, que proibiu a admissão de mensalistas, 
limitou a de contratados às funções técnico- 
  



– 840 – 
 
científicas, permitindo apenas, para as funções 
subalternas, o ingresso de tarefeiros. 

Parece-nos, pois, bem evidenciada a 
inconveniência de uma redução do pessoal 
extranumerário-tarefeiro da Aeronáutica em 1958; o 
que ocorrerá, como já foi dito, se não fôr  
mantida a dotação orçamentária do exercício de  
1957. 

 
Nº 151-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função – Cr$ 

3.135.000,00. 
Onde se diz: Cr$ 3.135.000,00. 
Diga-se: Cr$ 5.160.000,00. 

 
Justificação 

 
A dotação do Ministério foi elevada, em 1957, 

para Cruzeiros 6.610,000,00, a fim de atender ao 
pagamento de gratificação de diversas funções de 
chefia já existentes e de outras cujo processamento 
de criação estava ou está em fase final de 
aprovação. 

O DASP, ao elaborar a proposta orçamentária 
para 1958, baseou-se na despesa ocorrida no 1º 
trimestre de 1957, levando em conta sòmente as 
funções existentes na época. 

Tem oportunidade a presente emenda, que 
apenas mantém a mesma dotação obtida em 1957. 
Negá-la seria impor ao Ministério a suspensão do 
pagamento, no decorrer do exercício de 1958, de 
gratificações previstas em lei, em detrimento assim 
do direito dos ocupantes de cargos de função 
gratificadas. 

 
Nº 152-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.15 – Representação e propaganda no 

exterior – Cruzeiros 8.000.000,00. 
Onde se diz: Cr$ 8.000.000,00. 

Diga-se: Cr$ 15.000.000,00. 
 

Justificação 
 
A rubrica orçamentária de que se trata atende 

às despesas inerentes aos encargos do Ministério, 
no exterior, com a manutenção dos Escritórios, dos 
seus Adidos às Embaixadas, bem assim aos 
diversos Postos do Correio Aéreo Nacional e à 
Comissão Aeronáutica Brasileira com sede em 
Washington. 

No exercício de 1957 a dotação do Ministério 
da Aeronáutica foi de Cr$ 12.000.000,00, tendo 
exigido um crédito suplementar de Cr$ 7.450.000,00, 
já pedido, face às necessidades feitas sentir pelo 
Delegado do Tesouro Brasileiro em New York, em 
razão da insuficiência do crédito concedido. 

Será necessário conceder ao Ministério da 
Aeronáutica, para 1958, uma dotação de pelo menos 
Cr$ 15.000.000,00, importância esta que ainda assim 
fica aquém da despesa do exercício de 1957, razão 
por que a presente emenda deve merecer a acolhida 
desta Casa. 

 
Nº 153-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
5) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento do Centro 
Técnico de Aeronáutica, inclusive remuneração de 
técnicos e professôres nacionais e estrangeiros – 
Cr$ 90.000.000,00. 

Eleve-se para Cr$ 155.000.000,00. 
 

Justificação 
 

O Centro Técnico de Aeronáutica, órgão militar 
eminentemente científico, tem por finalidade a pesquisa 
e o estudo da evolução aeronáutica. Mantém, aquêle 
Centro, dois Institutos, o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica, que assegura a formação de 
Engenheiros, dispondo êste ano de um corpo 
  



–841 – 
 
discente de cêrca de 300 alunos, e o Instituto de 
Pesquisas e Desenvolvimento, ao qual cabe a 
pesquisa e homologação de modelos e protótipos de 
aeronaves e de suas partes, bem como o 
desenvolvimento dos materiais e conjuntos usados 
pela Aeronáutica. 

Os professóres, os pesquisadores e os 
técnicos, nacionais e estrangeiros, que constituem a 
base para a formação de um ambiente de alto nível 
acadêmico no Centro Técnico de Aeronáutica, são 
pagos por esta subconsignação. Os seus salários 
correspondem, aproximadamente, à metade dos que 
são pagos em universidades em São Paulo, para 
cargos semelhantes. 

Devemos não nos esquecer de que a baixa 
remuneração induz aquêle que trabalha a  
procurar melhor paga, trocando de empregador  
cada vez que lhe é ofertada maior compensação. 
Esta situação ocorre no Centro Técnico de 
Aeronáutica, que, diante da exigüidade das suas 
verbas, está tolhido de adotar uma política  
salarial capaz de reter os elementos de valor que ali 
operam. 

É altamente antipatriótico e gravoso para o 
Estado possa o Centro Técnico de Aeronáutica ser 
forçado a reduzir o ritmo de suas atividades, quer 
diminuindo o número de engenheiros que 
anualmente fornece ao Brasil, quer suspendendo 
trabalhos valiosos de desenvolvimento no  
setor da aeronáutica e da eletrônica. Tal 
acontecendo, estará comprometida a cooperação 
prestada à indústria do País e deixaremos  
de colhêr os frutos de vários anos de esforços 
despendidos para conseguir a nossa emancipação 
aeronáutica. 

Sabemos que o desenvolvimento aeronáutico 
está se dirigindo, definitivamente, no emprêgo,  
em larga escala, dos teleguiados. Por isso,  
preciso, pois, se faz que a Aeronáutica  
inicie o quanto antes as pesquisas neste  
novo rumo de conhecimento, a fim de  
que possa atender a sua missão de desenvol- 
 

ver o poder aéreo do País, na salvaguarda de 
qualquer eventualidade futura. 

O aumento de Cr$ 85.000.000,00, pretendido 
nesta emenda, visa sobretudo permitir o início de um 
projeto de pesquisas e desenvolvimento de foguetes e 
projetis dirigidos. Sua concessão se justifica tanto mais 
porque virá atender uma série de compromissos 
implícitos e explícitos. Negá-la, será criar uma situação 
de descontinuidade que muito prejudicará as atividades 
do Centro Técnico de Aeronáutica. 

 
Nº 154-C 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.8.00 – Encargos Diversos.  
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
7) Despesas com a manutenção de 

aeroportos, bases aéreas, campos de pouso, 
edifícios, dependências, instalações dos demais 
estabelecimentos civis e militares – Cr$ 
100.000.000,00. 

Eleve-se para Cr$ 130.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Em 1957 a dotação foi de Cr$ 118.000.000,00 

e o Ministério propôs para 1958 a quantia de Cr$ 
130.000.000,00. O DASP manteve a proposta, tendo 
a Câmara dos Deputados a reduzido para Cr$ 
100.000.000,00. 

Trata-se de rubrica de grande importância 
para o Ministério da Aeronáutica, pois que se destina 
ao atendimento de serviços estritamente ligados à 
segurança do vôo, não devendo, por isso, sofrer 
qualquer redução. 

A manutenção das instalações aeroportuárias, 
aeroportos, campos de pouso, bases aéreas e 
demais estabelecimentos civis e militares é  
feita, com material e serviços pagos por  
esta subconsignação, devendo-se considerar  
que as áreas ocupadas exigem a maior atenção 
  



– 842 – 
 
do Ministério para êste setor onde operam 
constantemente, aeronaves sob diversas bandeiras o 
que por si só evidencia ser necessário manter a 
proposta do Executivo, razão da. presente  
emenda. 

A conta desta subconsignação corre,  
também, a manutenção de todos os imóveis,  
cujo património foi conslderàvelmente acrescido, 
nestes cinco últimos anos em mais de 1 bilhão de 
cruzeiros exigindo portanto, soma maior para sua 
manutenção. 

A esta justificativa deve-se ainda acrescentar 
que, anualmente, são entregues ao serviço novos 
aeroportos, em virtude da evolução da aviação no 
Brasil, quer militar, quer comercial, o que implica em 
novos encargos de grande responsabilidade para o 
Ministério da Aeronáutica. 

 
Nº 155-C 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e subvenções.  
2.1.01 – Auxílios, 
7 – Outras entidades (mediante convênio). 
Acrescente-se: 
3 – Instituto Brasileiro Aeronáutico – Cr$ 

150.000.000,00. 
 

Justijicação 
 
A presente emenda apenas restabelece a 

dotação concedida àquele Instituto em exercício 
anterior, a fim de lhe proporcionar recursos para sua 
manutenção e funcionamento. 

Trata-se de entidade ligada diretamente ao 
Ministério e que tem por finalidade os estudos dos 
assuntos aeronáuticos no âmbito nacional e 
internacional. 

Na falta dêste auxilio, o Instituto Brasileiro 
Aeronáutico será forçado a encerrar  
as suas atividades, visto não lhe ser  
possível manter-se apenas com a manuten- 
 

ção do seu reduzido número de associados. 
 

Nº 156-C 
 
7.04.02 – Divisão do Orçamento.  
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e subvenções.  
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
7) Outras entidades. 
2) Aos aeroclubes e escolas de aviação 

(Decreto nº 11.278, de 8-1-43). 
Onde se lê : Cr$ 25.000.000,00.  
Leia-se : Cr$ 40.000.000,00.  
 

Justificação 
 
A dotação constante do projeto está muito 

abaixo das necessidades. A proposta do Govêrno foi 
de Cr$ 68.911.000,00, feita ainda com parcimónia, 
pois por esta dotação tem de correr tôda a despesa 
com a formação de instrutores, pilotos e mecânicos 
civis de todos os aeroclubes e escolas de aviação 
civil do Brasil inteiro e mais aquisição de aeronaves 
de treinamento para essas entidades, reparos nas já 
distribuídas etc. 

A dotação atual de Cruzeiros 25.000,000,00 é 
pràticamente a mesma de há cinco anos atrás, e já 
era então insuficiente. Nesse período as utilidades 
dobraram de preço, pelo menos, o que significa a 
redução de metade, em suas possibilidades. 

As solicitações justificáveis que o Ministério 
da. Aeronáutica recebe dos aeroclubes, exigiriam, 
pelo menos, quatro vêzes a dotação atual. Donde ter 
sido bem parcimonioso o pedido original do 
Ministério, expresso naquela parcela de Cruzeiros 
68.911.000,00 A emenda, aumentando a dotação 
para Cruzeiros 40.000.000,00, ainda está aquém 
dêsse pedido. 

 
Nº 157-C 

 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
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3.1.00 – Serviços em regime especial de 
financiamento. 

3.1.18 – Fundo Aeronáutico – Cr$ 
340.000.000,00. 

Eleve-se para: Cr$ 375.000.000,00.  
 

Justificação 
 
Considerando que a previsão da receita da 

taxa de despacho aduaneiro, é de Cr$ 
2.500.000.000,00, caberá ao Ministério da 
Aeronáutica na presente subconsignação a quantia 
de Cr$ 375.000.000,00, correspondente a 15% da 
referida taxa, nos têrmos do § 1º do art. 68 da Lei nº 
3.244, de 14 de agôsto de 1957: 

Taxa de despacho aduaneiro (Cálculo do Relator 
da Receita na Câmara) – Cr$ 2.500.000.000,00. 

Fundo Aeronáutico – 15% – Cr$ 375,000.000,00. 
 

Nº 158-C 
 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
Onde se lê: 
Subconsignação – 4.1.02 – Inicio de obras – 

Cr$ 255.000.000,00. 
Leia-se: 
1) Início de construção da Base Aeronaval – 

Cr$ 100.000.000,00. 
2) Outras instalações militares – Cr$ 

123.250.000,00 – Total Cr$ 223.250.000,00. 
 

Justificação 
 
O Ministério da Aeronáutica não obteve 

dotação para início de obras em 1957. Para 1958, o 
Executivo propôs Cr$ 75.000.000,00 e a Câmara dos 
Deputados aprovou apenas Cr$ 35.000.000,00. 

Com a aquisição do navio-aeródromo "Minas 
Gerais" torna-se necessária a construção  
de uma base aérea para operar anexa  
ao Centro de Instrução Aeronaval. Essa 
 

Base deverá estar em condições de ser  
utilizada em meados de 1960, quando deverá  
chegar ao Brasil o navio-aeródromo e a  
despesa é orçada em Cr$ 380.000.000,00.  
Tal importância deverá ser aplicada da seguinte 
forma: 

a) pista e pátio – Cruzeiros 200.000.000,00. 
b) hangares – Cr$ 50.000.000,00. 
c) edificações administrativas e técnicas 

compreendendo comando, rancho, alojamento, 
depósitos, paióis de munição, hospital, oficinas de 
manutenção e vila residencial para oficiais e 
sargentos – Cr$ 100.000.000,00. 

d) instalações elétricas, hidráulicas e 
urbanização da área – Cr$ 30.000.000,00 – Total – 
Cruzeiros 380.000.000,00. 

As pistas e pátios considerados na alínea a 
servirão como alternativa para o Rio de Janeiro, 
relativamente aos aviões comerciais a jato, de 
acôrdo com os compromissos internacionais, 

Além desta importante obra, outras de 
natureza inadiável deverão ser iniciadas de imediato, 
no interêsse militar do Pais, tais como: 

a) construção de instalações militares  
na Base Aérea de Salvador, a fim de receber o  
novo Grupo de aviões PV2 que a partir de  
1958, irá cooperar com a Marinha nas operações 
aeronavais; 

b) construção de instalações militares na Base 
Aérea de Cumbica (São Paulo) a fim de receber em 
1958 o novo Grupo de Aviões SA-16, destinado às 
missões de busca e salvamento; 

c) construção de instalações militares na  
Base Aérea de Fortaleza a fim de receber o novo 
Grupo de aviões a jato F-80, em fase de 
recebimento; 

d) construção das instalações do Comando 
Aeronáutico da Fôrça de Cooperação com o Exército 
e a Marinha; 

e) ampliação das instalações do Parque de 
Aeronáutica de aviões e viaturas localizadas no 
Nordeste. 
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Por oportuno, deve-se realçar, ainda, que o 
preço do material de construção e o custo de mão-
de-obra, já bastante elevados, tendem, infelizmente, 
a oscilar sempre para mais, em cada mercado 
regiohal, o que reclama uma dotação mínima de Cr$ 
223.250.000,00 para que o Ministério da Aeronáutica 
possa atender ao inicio de tão relevantes obras, 
conforme previu, em sua proposta orçamentária para 
1958. 

 
Nº 159-C 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
Onde está: 
7) "Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno da União etc". 
Modifique-se para a seguinte redação: 
"7) Diretamente, ou em convênio com o  

DNER ou outro órgão do Govêrno da União, ou 
colaboração com o Estado, a construção de 
 estação de passageiros e obras de acesso, bem 
como ampliação e pavimentação de pistas e  
pátiõs dos seguintes aeroportos. – Lameira 
Bittencourt. 

 
Nº 160-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1) "Diretamente ou em convênio com o DNER, 

ou outro órgão do Govêrno da União etc". 
Suprima-se a expressão: 
"exclusive para casas residenciais". 
 

Justificação 
 
Esta emenda visa permitir ao Mi- 

 

nistério da Aeronáutica a prosseguir na construção 
de casas destinadas a moradia dos guardas-campos, 
bem como pessoal do serviço de proteção ao voô 
cuja residência nas proximidades dos campos de 
pouso em que trabalham é de tôda conveniência. 

Devemos levar em consideração que êsses 
campos de pouso ficam situados muitas vêzes 
distantes dos centros populosos, por exigência 
técnica e medida de segurança, não podendo, em 
conseqüência, o Ministério eximir-se da 
obrigatoriedade de fornecer moradia àqueles 
servidores de baixo nível salarial, tanto mais que isto 
vem de encontro aos desejos do Govêrno que é o de 
ampla assistência social aos trabalhadores de parcos 
recursos. 

Outrossim, a construção de casas para oficiais, 
suboficiais e sargentos vem fazendo parte, há vários 
anos, do programa de assistência do Ministério, a fim 
de facilitar a movimentação de seu pessoal. 

Sala das Comissões, 14 de novembro de 
1957. – Lameira Bittencourt. 

 
Nº 161-C 

 
4.0.00 – Investimentos 
4.1.00 – Obras. 
4.1.093 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Onde se lê: 
5) Prosseguimento das obras dos seguintes 

hospitais da Aeronáutica: 
 

 Cr$ 
Hospital de Belém ........................... 4.000.000,00 
Hospital de Fortaleza....................... 2.000.000,00 
Hospital do Galeão ......................... 2.000.000,00 
Hospital de Natal............................. 3.600.000,00 
Hospital de P. Alegre....................... 8.000.000,00 
Hospital de Salvador....................... 2.400.000,00 
Hospital de S. Paulo........................ 10.000.000,00 
Hospital de Recife........................... 8.000.000,00 
 40.000.000,00 
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Leia-se 
5) Prosseguimento das obras dos seguintes 

hospitais da Aeronáutica: 
 

 Cr$ 
Hospital de Salvador........................ 8.000.000,00 
Hospital do Galeão ......................... 10.000.000,00 
Hospital de P. Alegre ...................... 8.000.000,00 
Hospital de S. Paulo........................ 10.000.000,00 
Hospital de Recife............................ _4.000.000,00 
 40.000.000,00 

 
Justificação 

 
O Hospital de Belém já atingiu um ponto de 

desenvolvimento que permite atender às 
necessidades atuais da Primeira Zona Aérea. 

A dotação a êle destinada poderá ser 
empregada em benefício de hospitais, em outras 
localidades, que não contam com recursos adequados. 

Os Hospitais de Fortaleza e Natal estão em 
condições também de atender, atualmente, as áreas 
por êles abrangidas, devendo, assim, as respectivas 
dotações igualmente serem empregadas em outras 
localidades. 

O Hospital de Salvador necessita ser dotado 
de maiores recursos. 

O Hospital de Recife necessita apenas de 
pequenas obras de adaptação, com as quais ficará 
em condições de atender às unidades da Segunda 
Zona Aérea. 

 
Nº 162-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.06 – Tratores, equipamentos para 

rodovias, implementos agrícolas – Cr$ 9.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Eleve-se para Cr$ 22.000.000,00. 
A proposta do Ministério foi  

de Cr$ 26.400.000,00, tendo o DASP  
reduzido para Cr$ 9.000.000,00, do- 
 

tação esta aprovada pela Câmara dos Deputados. 
O programa de construção de campos, 

ampliação e encascalhamento e obras de  
acesso, que a própria Câmara previu diretamente  
ou em convênio, não poderá ser executado,  
sem a aquisição do equipamento de terraplenagem e 
de outros destinados a dar execução a êste 
programa, sob pena de tal aquisição ter de ser feita à 
conta dos exíguos recursos destinados a cada 
campo. 

Forçoso é, pois, conceder ao Ministério da 
Aeronáutica a dotação por êle proposta, ora 
objetivada nesta emenda. 

 
Nº 163-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
Onde se lê: 
Subconsignação 4.2.07 – Aeronaves – Cr$ 

250.000.000,00. 
Leia-se: 
Subconsignação 4.2.07 – Aeronaves inclusive 

helicópteros para cooperação aeronaval e 
aeroterrestre – Cr$ 325.000.000,00. 

 
Justificação 

 
A proposta do Ministério da Aeronáutica, de 

Cr$ 325.000.000,00 foi reduzida no DASP para 
Cruzeiros 250.000.000,00, sendo esta dotação 
votada pela Câmara dos Deputados. 

A presente emenda tem por fim restabelecer a 
proposta do Ministério, uma vez que a dotação 
pedida será aplicada de acôrdo com o programa 
elaborado para 1958, que tem por primordial  
objetivo a. continuação do reaparelhamento  
da Fôrça Aérea Brasileira, que em síntese é o 
seguinte: 

a) aquisição de aviões de transporte de tropa, 
de maior porte, para missões de cooperação com o 
Exército; 
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b) inicio da aquisição de aviões destinados a 
equipar o porta-aviões "Minas Gerais", recentemente 
adquirido pela Marinha de Guerra. 

c) contrato de aquisição de aviões  
do tipo comercial ou de transporte a fim de  
atrair para o Brasil uma ou duas indústrias de 
renome mundial, especializadas em aviação de 
transporte de passageiros e carga, de modo a 
atender as atuais necessidades da aviação 
brasileira, na substituição dos aviões DC-3 por outros 
mais modernos. 

Além dêsse programa, terá o Ministério de 
cumprir os compromissos assumidos pelo Govêrno 
com a indústria Fokk S. A. para a construção de 
aviões de treinamento destinados à Escola de 
Aeronáutica dos Afonsos, bem como de  
aviões a jato, o que representa largo passo  
para o desenvolvimento da indústria aeronáutica no 
Brasil. 

 
Nº 164-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.5.00 – Desapropriação e Aquisição de 

imóveis. 
4.3.02 – Prosseguimento e conclusão de 

desapropriação e aquisição de imóveis – Cr$ 
20.000.000,00. 

Eleve-se para Cr$ 50.000.000,00. 
 

Justificação 
 
Tendo em vista a instalação de equipamento 

I.L.S. no Aeroporto Salgado Filho, a fim de  
permitir a aterragem sem visibilidade, foi iniciada  
em 1957 a desapropriação de uma área medindo 
aproximadamente 76.000m2; para saldar a parte ainda 
não paga, serão necessários Cr$ 35.000.000,00.  
Além dêste compromisso, há ainda as desapropriações 
necessárias à ampliação do aeroporto de  
Belém para a iminente operação dos grandes 
 

aviões comerciais a jato, avaliadas em Cr$ 
15.000.000,00. 

 
ÍNDICE DAS EMENDAS APRESENTADAS AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 142-1957. 
SUBANEXO 4.11 – MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA 

 
Amazonas: 
Mourão Vieira: 10 – 31 – 32 33 e 34. 
 
Pará: 
Alvaro Adolpho: 140 – 141 e 144. 
João Prisco dos Santos: 30. 
Lameira Bittencourt: 1 – 2 e 97. 
 
Maranhão: 
Sebastião Archer: 59 – 60 – 61 – 62 e 108. 
 
Piauí: 
Mathias Olímpio: 76. 
 
Ceará: 
Fausto Cabral: 3 – 11 – 48 – 49 – 102 –103 e 

104. 
Onofre Gomes: – 41 – 42 até 47 – 100 – 101. 
 
Rio Grande do Norte: 
Kerginaldo Cavalcante: 77. 
Reginaldo Fernandes: 135. 
 
Paraíba: 
João Arruda: 69 – 112 e 113. 
Argemiro Figueiredo: 134. 
Ruy Carneiro: 12 e 70. 
 
Pernambuco : 
Jarbas Maranhão: 13 – 74 e 75. 
Apolônio Slles: 114 a 117. 
 
Alagoas: 
Freitas Cavalcanti: 20 – 98 e 99. 
Rui Palmeira: 23 a 29 e 138.  
Ezechias da Rocha: 21 e 22. 
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Sergipe: 
Lourival Fontes: 73 e 95. 
Júlio Leite: 92 – 93 – 94 – 130 e 131. 
 
Bahia: 
Juracy Magalhães – 35 – 36 – 37 – 109 e 139. 
Lima Teixeira: 15 – 39 e 40. 
Neves da Rocha: 38. 
 
Espirito Santo: 
Attilio Vivacqua: 52 até 56 – 105 e 106. 
Carlos Lindenberg: 133. 
 
Distrito Federal: 
Caiado de Castro: 50 – 51 e 129. 
Gilberto Marinho: 4 e 137. 
 
Rio de Janeiro: 
Paulo Fernandes: 128. 
 
Minas Gerais : 
Benedicto Valladares: 110. 
Lima Guimarães: 65 até 68 – 96 e 111. 
 
São Paulo: 
Moura Andrade: 17 – 18 – 71 – 85 até 88 – 

123 – 124 – 125 –125-A e 128. 
Lineu Prestes: 5 – 14 e 127. 
Lino de Mattos: 6 – 7 – 11 – 19 – 89 – 90 – 91 

– 121 –122 e 132. 
 
Goiás: 
Pedro Ludovico: 58 e 59. 
Coimbra Bueno: 107 – 136 – 145 – 148 – 147 

e 148. 
 
Mato Grosso: 
Filìnto Müller: 11 – 64 e 143:  
Mário Motta: 63. 
 
Paraná: 
Alô Guimarães: 72. 

Othon Mäder: 142. 
Santa Catarina: 
Francisco Gallotti: 81 e 82. 
Saulo Ramos: 16 – 81 e 82. 
Gomes de Oliveira: 83 e 84. 
 
Rio Grande do Sul: 
Daniel Krieger: 11 – 78 – 79 – 118 – 119 e 120. 
Mem de Sá: 8 – 9 e 80. 
Emendas da Comissão de Finanças: 149-C a 

164-C. 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa deseja dar 

conhecimento à Casa, de alguns erros encontrados 
em Redações Finais, já votadas, de Subanexos ao 
Projeto de Lei Orçamentárla para 1958. 

São os seguintes:  
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

EMENDA Nº 65 
 
30 – Delegacias Fiscais. 
30 -16 – Paraná. 
Onde está: 
Leia-se: Cr$ 5.536,00. 
Devia estar: 
Cr$ 5.356,00. 
 

EMENDA Nº 67 
 
31 – Coletorias Federais. 
31-22 – Rio Grande do Sul. 
Onde está: 
Leia-se: Cr$ 8.985.900. 
Devia estar: 
Cr$ 3.985.900. 
 

EMENDA Nº 77 
 
Onde está: 
S/C 1.1.12 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva Cr$ 4.320.000,00. 
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Devia estar: 
S/C 1.1.22 – Gratificação pela participação em 

órgão de deliberação coletiva Cr$ 4.320.000,00. 
 

CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 

EMENDA Nº 14 
 
Onde se lê: 
Diga-se: Cr$ 500.000.000,00. 
Devia ler-se: 
Diga-se: Cr$ 300.000.000,00. 
Nos autógrafos enviados à Câmara foram 

feitas as devidas retificações. (Pausa). 
O SR. PRESIDENTE: – A Mesa lembra aos 

Srs. Senadores que amanhã serão levadas a efeitos, 
as seguintes comemorações do Dia da Bandeira: 

1ª – Hasteamento do Pavilhão Nacional, às 12 
horas, sendo saudado por um Senador e um 
funcionário; 

2ª – Sessão Especial, às 13,30, devendo fazer 
uso da palavra um representante de cada partido. 

A Mesa aguarda as indicações dos oradores 
para a sessão especial. 

Continua a hora do Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos, 

por cessão do nobre Senador Alencastro Guimarães, 
primeiro orador inscrito. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 

Marinho, segundo orador inscrito. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 

terceiro orador inscrito. 
O Sr. Senador Mourão Vieira pronuncia 

discurso que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a Mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 610, DE 1957 

 
Com fundamento no art. 125, parágrafo único, 

letra b, do Regimento Interno, requeremos as 
seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do 
Dr. Acrisio Fúlvio de Miranda Corrêa, brasileiro ilustre 
que, entre os vários postos de destaque que 
exerceu, participou, como suplente convocado, da 
representação do Estado do Pará nesta Casa do 
Congresso Nacional: 

a) inserção, em ata, de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à família, ao 
Estado do Pará e ao Partido a que pertencia o extinto. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1957. 
Alvaro Adolpho. – Lameira Bittencourt. – Cunha Mello. 
– Novaes Filho.– Ezechias da Rocha. – Daniel Krieger. 
– Kerginaldo Cavalcanti. – Rui Palmeira. – Lourival 
Fontes. – Fernandes Távora. – Filinto Müller. – Júlio 
Leite. – Lino de Mattos. – Prisco dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

O SR. ALVARO ADOLPHO (para 
encaminhar a votação) (*): – Senhor Presidente, 
registro, com o mais profundo pesar, o falecimento, 
ontem, em Manaus, do Dr. Acrisio Fúlvio de Miranda 
Corrêa, suplente da Cadeira que tenho a honra de 
ocupar no Senado. 

Descendente de tradicional família paraense 
deslocada para o Amazonas, nasceu o Dr. Acrisio 
Corrêa em Manaus, em 1912; desaparece, assim, 
aos 45 anos de idade. Seus estudos de 
humanidades, assim como seu curso acadêmico, fê-
los com brilhantismo nesta metrópole, formando-se 
em engenharia. 

Muito môço, ainda, ingressou  
o ilustre morto na vida pública, pas- 
  



– 849 – 
 
sando a integrar o Quadro de Engenharia do 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. 

Designado para Chefe da Inspetoria de Portos, 
Rios e Canais, do Amazonas, exerceu a função por 
longos anos. Em 1950, com a morte do saudoso 
engenheiro Inocêncio Bentes, titular da Inspetoria de 
Portos, Rios e Canais, do Pará – fundiram-se as duas 
Inspetorias sob a orientação do Doutor Fúlvio de 
Miranda Corrêa. Integrou-se, então, na vida social, 
administrativa e – direi, mesmo – política do Pará. 

Relevantes serviços prestou ao meu Estado o 
eminente brasileiro. Dirigiu o Serviço de 
Melhoramentos da Ilha de Marajó, com a exata 
compreensão da gravidade dos problemas que se 
agitam naquele grande centro pastoril do Norte do 
Pais. Inteirado de como as inundações periódicas 
afetavam visceralmente a sorte da pecuária 
paraense, seguiu o programa traçado por seu 
antecessor. 

O SR. MOURÃO VIEIRA: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Pois não. 
O SR. MOURÃO VIEIRA: – Peço a Vossa 

Excelência incorpore à oração que está proferindo, o 
pesar da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro; e 
mais que isso, o da Bancada Amazonense e, em 
especial, o meu próprio pesar. Acrísio de Miranda 
Corrêa, que alcançou, no Pará, os mais altos postos, 
foi, realmente, amazonense digno dêsses galardões. 
Engenheiro preclaro, cidadão de altos dotes morais. 
desaparece quando a Amazônia tanto dêle esperava. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Sinto-me muito 
honrado com o aparte de Vossa Excelência. 
 
__________________ 
(*) – Nao foi revisto peio orador. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite Vossa 
Excelência, um aparte? 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Com muito 
prazer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Justíssima a 
homenagem que V. Exa. está prestando à memória 
do Dr. Acrisio de Miranda Corrêa, suplente de 
Senador, que exerceu o mandato com deicação e 
patriotismo. Peço a V. Exa. fale também em nome do 
Partido Social Democrático. Junto a êsse preito as 
minhas condolências à família do Dr. Acrisio Corrêa, 
à qual me ligam laços de profundo afeto. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Agradeço o 
aparte de Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Permite V, 
Exa. um aparte  

O SR ALVARO ADOLPHO: – Pois não. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A Bancada da 

União Democrática Nacional solidariza-se com o 
pesar que V. Exa. manifesta pelo desaparecimento 
do Doutor Acrísio Corrêa, que tão bem representou o 
Estado do Pará, quando em substituição a Vossa 
Excelência. Embora rápida, sua passagem por esta 
Casa deixou os traços da sua inteligência, da sua 
cultura e do seu devotamento à causa pública. Peço 
a Vossa Excelência transmita voto de pesar de 
minha Bancada ao Estado do Pará, e ao Estado do 
Amazonas, do qual o ilustre brasileiro era filho, pela 
perda irreparável. 

O SR, KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite o nobre orador um aparte? 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Ouço sempre 
V. Exa. com o maior prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Desejo também incorporar à oração de V. Exa, os 
sentimentos de pesar do Partido Social Progres- 
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sista. Sempre mantive com o Dr. Acrísio Corrêa, 
suplente de V. Exa., as mais cordiais relações. 

O SR. ALVARO ADOLPHO: – Multo obrigado 
pelo aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, o Dr. Acrísio Corrêa, no 
exercido das funções de Inspetor do Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais, prestou notáveis 
serviços ao Pará, notadamente, com as obras que 
realizou, à Ilha de Marajó, constante e 
periódicamente atingida por inundações, algumas de 
caráter ruinoso. Conhecedor do problema, na sua 
extensão e gravidade, deu prosseguimento ao 
programa traçado pelo. seu antecessor. Aparelhando 
o Serviço, graças aos recursos orçamentários, com o 
equipamento que se fazia necessário, resolveu, na. 
maior parte, o mal que afetava a pecuária do Pará. 
As inundações da grande ilha da Bacia do Amazonas 
eram tão danosas que, na grande enchente de 1947, 
morreram afogadas mais de oitenta e cinco mil 
cabeças de gado. 

O Serviço dirigido pelo Dr. Acrísio Corrêa abriu 
cento e setehta quilômetros de canais na planície 
pastoril da boca do Amazonas, ligando os rios 
centrais, que derivam da zona inundada, aos 
coletores do Amazonas. Hoje, pode-se ir, por via 
fluvial, da Baía de Marajó ao Amazonas, numa 
extensão de mais de cem quilômetros. Só a ligação 
do Rio Amazonas com o grande Lago do Arari, 
exata-mente o coletor de tôdas as águas centrais 
que áli se acumulam no período das grandes cheias, 
consagrou como benemérito o Dr. Acrísio Corrêa na 
história da pecuária paraense. 

Sr. Presidente, outra obra de vulto a cuja 
frente estêve o Dr. Acrísio Corrêa, foi a dragagem e 
desobstrução do Pôrto do Pará, no período de 1955 
a 1954. 

O grande pôrto do setentrião  
brasileiro está completamente re- 
 

cuperado; permite o acesso às embarcações de 
grande calado, restaurado que foi nos seus níveis 
primitivos e na profundidade do tempo em que foi 
construído. 

Sr. Presidente, em 1954, por ocasião das 
eleições que se processavam para a renovação do 
Senado, o Partido Social Democrático elegeu, em 
combinação com o Partido Trabalhista Brasileiro, o 
Dr. Acrisio de Miranda Corrêa suplénte de uma das 
Cadeiras desta Casa. 

Em 1955 exerceu êle, durante três meses, o 
mandato, deixando largo círculo de relações e de 
admiradores, pelo brilho da sua inteligência e pela 
integridade do seu caráter. 

Perdem, assim, o Pará e o Ama-zonas um 
nobre representante e um filho ilustre, digno das 
melhores tradições dos grandes Estados 
setentrionais. 

Aqui, deixo, Sr. Presidente, na emoção destas 
ligeiras palavras, a expressão da saudade do amigo 
desaparecido e a homenagem de tôda a Bancada do 
Pará e do Partido Social Democrático ao homem 
público tão cedo roubado ao serviço da Nação. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
conservar-se sentados. – (Pausa). 

Está aprovado. 
Associa-se. a Mesa às manifestações de 

pesar do Senado pelo desaparecimento do ilustre 
brasileiro Dr. Acrisio Fúlvio de Miranda Corrêa. 
Providenciará no sentido da execução das 
providências indicadas no requerimento enviado à 
Mesa pela representação do Pará, com apoio dos 
representantes de outros Estados. 

Sobre a mesa outro requerimento, que vai ser 
lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 611, de 1957 

 
Requeremos, com fundamento no art. 124, 

parágrafo único do Regimento Interno, as seguintes 
homenagens de pesar pelo falecimento do Dr. 
Antônio Martins Fernandes de Carvalho, que, como 
suplente convocado, teve ensejo de representar o 
Rio Grande do Norte na Câmara dos Deputados: 

a) inserção, em ata, de um voto de profundo 
pesar; 

b) apresentação de condolências à família, ao 
Estado do Rio Grande do Norte e ao Partido a que 
pertencia o ilustre extinto. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1957. – Kerginaldo Cavalcanti. – Fernandes Távora. 
– Reginaldo Fernandes. – Novaes Filho. – Júlio 
Leite. – Alvaro Adolpho. – Leônidas Mello. – Lourival 
Fontes. – Daniel Krieger. – Rui Palmeira. – Filinto 
Müller. – Prisco dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento não 
depende de apoiamento nem de discussão. 

Em votação. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 

encaminhar a votação): – Sr. Presidente, o dia de 
hoje é de tristes registros para todos nós. Há pouco, 
o nobre Senador Álvaro Adolpho, salientava o 
desaparecimento do Dr. Acrísio de Miranda Corrêa, 
Suplente de Senador, pelo Estado do Pará, que, por 
algum tempo, estêve no convívio desta Casa. 

Do Rio Grande do Norte, da mesma sorte, 
temos a infausta notícia do falecimento do Dr. 
Antônio Martins Fernandes de Carvalho, Suplente de 
Deputado Federal, pertencendo à União Democrática 
Nacional, que por mais de uma vez exerceu, com 
raro brilhantismo, o seu mandato. 

Há poucos dias, tive oportunidade de  
abraçá-lo, nesta Casa; com aquêle interêsse que 
sempre demonstrou, aqui veio pleitear medidas de 
caráter orçamentário, a favor da zona que 
representava. 

Não pensava eu, tão perto estaria a tesoura  
da Parca que lhe ia cortar o fio da existência,  
tôda dedicada aos interêsses do meu  
Estado. 

Com efeito, Sr. Presidente, no cumprimento do 
seu mandato, era trabalhador infatigável. Ninguém 
procurou dar mais à sua terra que êle; ninguém  
mais desejou servir ao Rio Grande do Norte.  
Homem vibrante, acessível, compreendendo as 
necessidades locais, entregava-se com espírito de 
solidariedade afetiva, às soluções dos problemas 
que interessavam à coletividade potiguar. 

Posso dizer, Sr. Presidente, que o Dr.  
Antônio Martins Fernandes de Carvalho foi 
incansável. Era trabalhador dinâmico de alto  
espírito público e de dedicação ilimitada à sua  
terra. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Muito bem! 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sou, 

Sr. Presidente, insuspeito para falar. Mais insuspeito 
ainda o aplauso que traz às minhas palavras o nobre 
Senador Georgino Avelino, porque se trata de um 
adversário nosso. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Adversário 
nosso, mas grande riograndense do norte. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
há dúvida. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – De atividade 
pública constante e fiel às suas causas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Perfeitamente. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte ? 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pois 
não, Senador Fernandes Távora. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Em nome da 
Bancada Udenista apresento a V. Exa. nossa 
solidariedade à homenagem ao distinto 
representante do Rio Grande do Norte. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Permite 
o nobre orador um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ouço 
V. Exa. com satisfação. 

O SR. REGINALDO FERNANDES: – Vossa 
Excelência fala em nome da Bancada do Partido 
Social Progressista, mas, na verdade, expressa-se 
em nome da representação rio-grandense do norte 
no Congresso Nacional. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. GEORGINO AVELINO: – Para tanto, é 
lhe conferida tôda a autoridade. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou 
exprimindo o sentimento comum sôbre um dos filhos 
do Rio Grande do Norte, dos mais dignos. 

Sr. Presidente, sinto-me feliz nesta tristeza, 
quando vejo que todos nós, os nascidos da 
potiguarânia, nos unimos para exalçar os méritos do 
nosso co-estaduano falecido. 

O Dr. Antônio Martins Fernandes de Carvalho 
exerceu a medicina na zona oeste do Rio Grande  
do Norte, o que representa um sacerdócio e 
exterioriza a dedicação de uma vida a serviço do 
bem público. 

Irmão do hoje também desaparecido Senador 
Joaquim Inácio, ligado, portanto, a uma das famílias 
tradicionais da minha terra, vinculou-se, desde  
cedo, aos nossos legítimos interêsses, pugnan- 
 

do, na Câmara dos Deputados, por tudo quanto 
constitui o cerne dos relevantes problemas do 
Nordeste. 

Homem de bem, dos mais íntegros e dignos, 
deu ao seu partido a contribuição de um caráter de 
altivez e independência raras. Sua personalidade 
cativava, pela lhaneza, cordialidade e atividade. 

Era casado com a excelentíssima senhora D. 
Maria Edith Martins Fernandes de Carvalho, e deixa 
um filho de 16 anos de idade. 

Sr. Presidente, não tenho em mãos, pela 
subitaneidade do evento, dados biográficos mais 
correntes do ilustre extinto. 

Não falharia, entretanto, se ressaltasse, nesse 
breve registo, aquilo que é mais significativo na vida 
de um homem público – a inteireza moral e a 
dedicação incansável ao bem-estar de sua gente. 

Todos quantos na zona oeste do Estado 
precisassem de remédio, encontravam nesse médico 
o auxílio indispensável. Devotado à assistência 
social, que nêle era virtude cristã das mais 
profundas, compreendeu sua vida como um 
sacerdócio e o povo, por isso mesmo, o queria, 
estimava e amava. 

Perdeu o Estado do Rio Grande do Norte um 
dos seus grandes filhos: perdeu o Congresso Nacional, 
onde periódicamente exercia suas atividades, um 
batalhador incansável; e perdemos nós, amigos e 
admiradores, o contato terreno de alma boníssima. 

Assim, Sr. Presidente, são muito justas as 
homenagens solicitadas no requerimento que V. Exa. 
submeterá à aprovação dos nossos dignos pares – 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação, o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
A Mesa associa-se às manifestações  

de pesar do Senado, pelo 
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falecimento do Dr. Antônio Martins Fernandes de 
Carvalho, e providenciará quanto às providências 
solicitadas no Requerimento da bancada do Rio 
Grande do Norte. 

Sôbre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 612, de 1957 

 
Nos têrmos do Regimento Interno, requeiro a 

Vossa Excelência que, ouvido o Senado, seja 
reservada, na sessão ordinária de 28 do corrente, a 
parte destinada ao Expediente, à Comemoração do 
Dia Nacional de Ação de Graças, instituído pela Lei 
nº 81, de 17 de agôsto de 1949. 

 
Justificação 

 
Trata-se de identificar o Senado com prática 

acorde com a índole e as tradições do povo brasileiro, de 
cumprir o dever de prestar, em um mesmo dia, em 
comunhão com todos os povos da terra, pública e solene 
homenagem ao Criador, rendendo-lhe graças pelos 
benefícios recebidos durante o ano. – Gilberto Marinho. 
– Filinto Müller. – Cunha Mello. – Leônidas Mello. – 
Nereu Ramos. – Gaspar Velloso. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento será 
discutido e votado ao fim da Ordem do Dia. 

Sôbre a mesa ofício, que vai ser lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Senhor Presidente: 
Tendo-se afastado dos trabalhos do Senado  

o Sr. Senador Francisco Gallotti, solicito  
se digne Vossa Excelência de designar-lhe  
substituto na Comissão de Trans- 
 

portes, Comunicações e Obras Públicas, na forma  
do disposto no art. 39 § 2º do Regimento  
Interno. 

Atenciosas saudações. – Novaes Filho. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador Sá Tinoco. 
Sôbre a mesa outro requerimento que vai ser 

lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 613, de 1957 

 
Nos têrmos do art. 91, letra a, em combinação 

com o art. 127, letra c, do Regimento Interno, 
requeiro inclusão em Ordem do Dia do Projeto  
de Lei da Câmara, nº 259, de 1958, cujo  
prazo na Comissão Mista de Revisão da  
Constituição das Leis do Trabalho já se acha 
esgotado. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1957. – Domingos Vellasco. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento  
será discutido e votado ao fim da Ordem do  
Dia. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra,  
para explicação pessoal, o nobre Senador Lino de 
Mattos. 

O SR. LINO DE MATTOS – (para explicação 
pessoal) – (lê o seguinte discurso): – Sr. 
Presidente, o meu entusiasmo patriótico e o meu 
interêsse de paulista pela instalação da alta 
siderurgia, em terras de São Paulo, sómente 
poderão ser contidos pelo acatamento a que  
todos estamos obrigados à Constituição da 
República. 

Esta "questão de ordem", Sr. Presidente,  
se prende à minha preocupação de  
não ver a nossa Carta Magna violentada, ao mes- 
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mo tempo que desejaria seja permitido ao  
Govêrno de São Paulo levar a bom  
têrmo a construção, em Piaçaguera, no  
meu Estado, da Companhia Siderúrgica  
Paulista S.A., mais conhecida pela sigla –  
COSIPA. 

Em tais condições, desejo que o Sr. 
Presidente da Mesa do Senado examine e, tão logo 
lhe seja possível, decida sôbre a regularidade e 
legalidade do que se está verificando com a 
COSIPA, conforme passo a esclarecer. 

O Governador de São Paulo, Sr. Presidente,  
a fim de atender o vasto programa de realizações  
da COSIPA, está solicitando Assembléia Legislativa 
do meu Estado autorização para aumentar o 
montante de subscrição de ações por parte do 
Executivo Paulista. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, que é 
pedida essa autrização, também se pede que o 
Govêrno do Estado se responsabilize, como  
fiador, por empréstimos externos negociados pela 
COSIPA. 

Conforme documentação, que entrego à Mesa 
para orientá-la na decisão desta "questão de ordem", 
a COSIPA firmou, em Paris, no dia 9 de setembro do 
corrente ano, contratos e acordos financeiros para 
empréstimos de elevada importância, em dólares 
americanos. 

Estou convencido, Sr. Presidente, que  
essas providências da COSIPA, embora necessárias 
para a efetivação do seu magnífico programa, violam 
frontalmente o artigo 63, número II, da Constituição 
da República. Êsse dispositivo constitucional 
confere, ao Senado Federal, competência privativa 
para autorizar os empréstimos externos dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

Alegar-se-á, que o empréstimo externo 
negociado pela COSIPA constitui operação realizada 
por organização industrial, constituída em forma  
de sociedade anônima, da qual o Govêrno  
do Estado e, no caso em aprêço, o Govêrno da 
 

União, apenas são acionistas com o contrôle 
administrativo. Ignoro das possibilidades de assim se 
conseguir a violação da exigência constitucional, daí, 
Sr. Presidente, a minha "questão de ordem". 

Desejo ponderar que considero extremamente 
perigoso, para as próprias unidades federativas e 
comunas municipais, essa faculdade de lhes ser 
possível, independentemente do contrôle do Senado 
Federal, a participação como acionistas, em 
sociedades industriais ou comerciais, na posição de 
responsáveis pelos seus destinos, facultando-se a 
estas, livremente, contrair vultosos empréstimos 
externos. 

Concluindo, Sr. Presidente, procuro com a 
minha "questão de ordem", saber da douta Mesa do 
Senado, se há ou não, por parte do Governador do 
Estado de S. Paulo, violação do preceito 
constitucional, contido no artigo 63, número II, da 
nossa Carta Magna. 

Sr. Presidente, como declarei de início, 
encaminho à Mesa os documentos com os quais 
procuro auxiliá-la ao decidir a "questão de ordem" 
que, evidentemente, não poderá ser resolvida de 
imediato. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A Mesa não 
considera, rigorosamente, nos têrmos do Regimento 
"questão de ordem" a matéria suscitada pelo nobre 
Senador Lino de Mattos. 

Talvez fôsse mais conveniente redigisse o 
nobre representante de São Paulo indicação 
consubstanciando seu desejo. Seria, então, pedido o 
pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. LINO DE MATTOS (*): – A sugestão da 
Mesa dispensa-me da providência que sugere, por 
quanto, minha "questão de ordem" se transforma ele 
indicação que será enviada à Comissão de 
Constituição e Justiça. 
 
_________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Pareceu-me tratar-se de "questão de ordem" 
por envolver a matéria violação de preceito 
constitucional, cujo cumprimento cabe ao Senado 
velar, através da Mesa Diretora. 

Fugi, evidentemente, à rigidez das normas 
regimentais, para ficar tão-sómente nessa 
indagação: cabe ou não à Mesa do Senado da 
República, o dever de fiscalizar violações de 
preceitos constitucionais, como a mim me parece, no 
caso. 

Assim pensando, entendi enquadrava-se  
o assunto em uma questão de ordem.  
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – As "questões de 
ordem" devem cingir-se, especificamente, à matéria 
regimental. 

A Mesa aguarda que o nobre representante 
por São Paulo redija a Indicação, a fim de pedir o 
pronunciamento da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Grato à Mesa 
pela orientação. 

O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação em segunda discussão do Projeto de 

Lei do Senado, nº 36, de 1953, que dispõe sôbre o 
Código Brasileiro de Radiodifusão, em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 558, do Sr. 
Cunha Mello e outros Senhores Senadores, 
dependendo de pronunciamento das Comissões de 
Constituição e Justiça; de Educação e Cultura; de 
Legislação Social; de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas; de Relações Exteriores; de Serviço 
Público; e de Finanças, sôbre as emendas de 
Plenário (nº 1 a 68). 

O SR. PRESIDENTE: – Na forma do 
Regimento, a Mesa vai pedir, inicialmente, os 
pareceres orais das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Educação e Cultura, de Legislação 
Social, de Relações Exteriores e de Serviço Público 
Civil. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Attílio 
Vivacqua, relator da matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça, para pronunciar seu parecer 
sôbre as emendas ao projeto. (Pausa). 

S. Exa. não está presente. 
Havendo, evidentemente, falta de número no 

recinto para prosseguimento dos trabalhos, vou 
encerrar a sessão. 

Convoco os Srs. Senadores para uma sessão 
extraordinária às 21 horas. 

Releva esclarecer que a votação em segunda 
discussão do Projeto de Lei do Senado, nº 38, de 
1953, em regime de urgência, não pode ser 
considerada na sessão extraordinária. Voltará a 
figurar na Ordem do Dia da próxima sessão 
ordinária. 

Para a sessão extraorinárìa das 21 horas 
designo a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em discussão única, do Projeto 

de Lei da Câmara, nº 224, de 1956, que abre ao 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00 destinado a auxiliar a reconstrução do 
Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, destruído por incêndio (em regime 
de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento nº 
605, de 1957, do Sr. Freitas Cavalcanti e outros Srs. 
Senadores, aprovado na sessão extraordinária de 13 
do mês em curso), tendo Pareceres Favoráveis (nº 
1.311, de 1956 e nº 761 de 1957) das Comissões de 
Finanças e de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas e dependendo de pronunciamento das mes- 
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mas Comissões sôbre a emenda de Plenário. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 247, de 1957, que concede isenção de 
direitos aduaneiros, inclusive, adicional de 10%, 
lmpôsto de consumo e mais taxas alfandegárias, 
para material importado pela Companhia Telefônica 
da Borda do Campo, com sede em Santo André, 
Estado de São Paulo (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 605, de 1957, do Sr. 
Lineu Prestes e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão extraordinária de 13 do mês em curso) 
dependendo de pareceres das Comissões de 
Economia e de Finanças. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei  
da Câmara, número 234, de 1957, que  
dispõe sôbre as contribuições em atraso  
devidas pelas emprêsas de navegação aérea 
comercial à Caixa de Aposentadoria e Pensões  
dos Serviços Aéreos e Telecomunicações,  
tendo Pareceres, sob nº 1.102 e 1.103, de 1957, 
 

das Comissões de Legislação Social, favorável, e de 
Finanças, favorável, sugerindo retificação de 
redação. 

4 – Discussão única do Requerimento nº  
612, de 1957, do Sr. Gilberto Marinho e  
outros Srs. Senadores, solicitando seja o Expediente 
da sessão de 28 do corrente mês dedicado  
à comemoração do Dia de Ação de Graças,  
instituído pela Lei nº 781, de 17 de agôsto de  
1949. 

5. – Discussão única do Requerimento  
nº 813, de 1957, do Sr. Senador Domingos  
Vellasco, solicitando a inclusão em Ordem do  
Dia, nos têrmos do art. 91, letra a, do  
Regimento Interno, do Projeto de Lei da Câmara,  
nº 259, de 1956, que acrescenta parágrafo  
ao art. 492 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de  
maio de 1943 (Consolidação das Leis do  
Trabalho). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 7 minutos. 

 



206ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

EXTRAORDINARIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 
Às 21 horas, acham-se presentes os Srs. 

Senadores: 
Vivaldo Lima 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Álvaro Adolpho 
Lameira Bittencourt 
Sebastião Archer 
Leônidas Mello 
Onofre Gomes 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Reginaldo Fernandes 
Ruy Carneiro 
Apolônio Salles 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha 
Freitas Cavalcanti 
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Lourival Fontes 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães 
Lima Teixeira 
Carlos Lindenberg 
Attílio Vivacqua 
Ary Vianna 
Sá Tinoco 
Paulo Fernandes 
Tarcísio de Miranda 
Alencastro Guimarães 
Caiado de Castro 
Gilberto Marinho 
Bernardes Filho 
Benedicto Valladares 
Lima Guimarães 
Lino de Mattos 

Domingos Vellasco 
Coimbra Bueno 
Pedro Ludovico 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Filinto Müller 
Othon Mäder 
Gaspar Velloso 
Nereu Ramos 
Daniel Krieger 
Mem de Sá (50) 
O SR. PRESIDENTE: – A  

lista de presença acusa o comparecimento  
de 50 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro aberta a sessão. Vai 
ser lida a Ata. 

O Sr. Segundo Suplente, servindo de Segundo 
Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Segundo Secretário, servindo de 
Primeiro, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
MENSAGEM 

 
– Do Sr. Presidente da República,  

nº 354, submetendo à apreciação do Senado a 
indicação do nome do senhor Walder Lima 
Sarmanho, Ministro de Primeira Classe, para  
o cargo de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário do Brasil junto ao Govêrno da 
República Oriental do Uruguai. 
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Às Comissões de Relações Exteriores. 
 

OFÍCIO 
 
Da Câmara dos Deputados, número 1.877, 

encaminhando autógrafos do: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 255, de 1957 

 
(Projeto nº 2.505-D-1957, na Câmara dos 

Deputados) 
 
Prorroga até 31 de dezembro de 1958 a Lei nº 

1.300, de 28 de dezembro de 1950, com as 
alterações mantidas na Lei nº 3.085, de 29 de 
dezembro de 1956, e dá outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O prazo de vigência da Lei nº 1.300, de 

28 de dezembro de 1950, estabelecido no art. 1º da 
Lei nº 3.085, de 29 de dezembro de 1956, fica 
prorrogado até 31 de dezembro de 1958, com as 
alterações dêste último diploma legal e o prazo do 
seu art. 9º. 

Art. 2º São prorrogados por 1 (um) ano os 
contratos de arrendamentos rurais, referentes à 
lavoura e à pecuária, cujo término se verificar até 31 
de dezembro de 1958. 

§ 1º Nâo se incluem na disposição dêste artigo 
os arrendamentos feitos por entidades de direito 
público. 

2º Os contratos que se vencerem durante o 
prazo de prorrogação fixado neste artigo, quando 
pagos em dinheiro poderão ser reajustados, 
mediante acôrdo das partes, até 12% (doze por 
cento) do seu valor. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Economia e de Finanças. 

MENSAGEM 
Nº 355, de 1957 

 
(Número de Ordem na Presidência: 488) 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 

Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que no uso das atribuições que me 
conferem os arts. 70, § 1º, e 87, da Constituição 
Federal, resolvi vetar, em parte, o projeto número 
1.239, de 1956, da Câmara dos Deputados (nº 201, 
de 1957, no Senado Federal), que assegura aos 
servidores do Departamento Federal de Segurança 
Pública, com exercício de atividade estritamente 
policial, prisão especial, aposentadoria aos 25 anos 
de serviço e promoção post mortem. 

Incide o veto sôbre as expressões "ou tenham 
exercido" e "observado o disposto no 184, itens I e II, 
da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952", 
constantes, respectivamente, do art. 1º e § 2º do 
mesmo artigo, bem como sôbre o art. 2º do projeto, 
por considerar tais disposições contrárias aos 
interêsses nacionais, pelas razões que passo a 
expor. 

O item II do artigo assegura aposentadoria 
com vencimentos integrais ao completarem os 
servidores do Departamento Federal de Segurança 
Pública, 25 (vinte e cinco) anos de serviço, 
acrescentando, todavia, o § 2º do mesmo artigo, que, 
para os efeitos da aposentadoria a que se refere a 
lei, será computado o tempo de serviço em função 
estritamente policial, observado o disposto no art. 
184, itens 1 e II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952, isto é, com provento correspondente ao 
vencimento da classe imediatamente superior ou 
com provento aumentado de 20% (vinte por cento) 
quando ocupante da última classe da respectiva 
carreira. 

De início, revela o confronto dos  
dois dispositivos forte contradição 
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quanto aos benefícios a serem assegurados pela lei. 
E fora de dúvida, porém, que, na forma do projeto, o 
servidor do Departamento Federal de Segurança 
Pública com vinte e cinco anos de função policial 
seria aposentado com proventos correspondentes ao 
vencimento da classe imediatamente superior, ou 
acrescidos de vinte por cento se ocupante da classe 
final da respectiva carreira. 

Na atual conjuntura econômica e financeira do 
país, é da maior oportunidade evitar benefícios 
discriminatórios entre os componentes da mesma 
coletividade, sobretudo quando êsses benefícios 
estimulam o crescimento do contingente dos 
servidores em inatividade, gerando, outrossim, um 
absenteísmo obrigatório em determinados serviços 
mantidos pelo Estado. 

Não se pode compreender que o Estado 
concorde com o crescimento, dia a dia, do 
contingente dos servidores perfeitamente válidos, 
que passam para a inatividade ainda em condições 
de prestar excelentes serviços à causa pública por 
vários anos. 

Qualquer redução dos períodos fixados no art. 
191 da Constituição Federal, para não ir de encontro 
aos interêsses nacionais, deve ser estudada 
objetivamente, com o fim de determinar em que 
condições se recomenda instituir, para certas 
profissões do serviço público federal, o benefício de 
que cogita o § 4º do referido artigo 191. 

Assim, na preservação da intangibilidade  
do regime de aposentadoria dos servidores civis,  
já contemplados com os dispositivos constantes  
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis  
da União, e que são responsáveis pelo crescimento 
da taxa de absenteísmo atualmente registrada  
na administração federal, vejo-me na contingência  
de vetar as expressões "ou tenham exercido"  
e "observado o disposto no art. 184, itens I  
e II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952", 
 

constantes, respectivamente, do art. 1º e do § 2º do 
mesmo artigo. 

A providência inscrita no art. 2º do projeto, por 
sua vez, que determina a promoção post mortem 
para benefícios de família, prevista no artigo 184, 
itens I e II, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952, ou melhor, que determina duas promoções 
post mortem, não tem qualquer aplicação prática. 

Com efeito, o Decreto-lei nº 3.347, de 12 de 
junho de 1941, que instituiu o regime de benefícios 
de família dos segurados do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do Estado, define no 
art. 2º quais são os segurados obrigatórios dessa 
instituição e nos arts. 3º e 4º o que são as pessoas e 
os pecúlios devidos aos beneficiários desses 
segurados. 

O art. 5º, por sua vez, estabelece que a 
importância dêsses benefícios será a constante da 
tabela anexa ao referido decreto-lei, calculada de 
acôrdo com o salário-base e com a idade do 
segurado, considerando-se salário-base, para efeito 
do cálculo dos benefícios, o que corresponder aos 
descontos efetuados, 

Embora com o louvável propósito de 
assegurar uma pensão generosa á família do 
servidor que falecer vítima de agressão – o que  
aliás já está previsto em lei, como se verá a  
seguir – a promoção post mortem nenhuma 
influência terá na concessão dos benefícios, pois  
o cálculo da pensão e do pecúlio apóia-se 
essencialmente na idade com que o segurado 
começou a contribuir para o IPASE e no desconto 
efetivamente impôsto a seu vencimento ao  
falecer. Como não ocorreu pagamento de 
vencimento em conseqüência da promoção  
póstuma, não se verificou do mesmo modo  
o desconto correspondente para fins de benefício  
de família. Nestas condições, a promoção post 
mortem não poderá influir na concessão de maio- 
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res vantagens à família do funcionário falecido. 

Não se pode argumentar a favor do  
projeto com a hipótese prevista no 2º do art. 40  
do Estatuto dos Funcionários, segundo o  
qual será considerado promovido, para todos  
os efeitos, o funcionário que vier a falecer sem  
que tenha sido decretada, no prazo legal, a 
promoção que lhe cabia por antiguidade, pois êsse 
dispositivo se harmoniza com o § 1º do mesmo 
artigo, que diz: 

"Quando não decretada no prazo legal, a 
promoção produzirá seus efeitos a partir do último 
dia do respectivo trimestre". 

Proposto à promoção por antiguidade em 
determinado trimestre, não cabe ao funcionário  
culpa na demora da assinatura do ato de  
sua promoção, eis por que o legislador muito 
sabiamente lhe assegurou a promoção a contar de 
determinada data, mesmo se vier a falecer nesse 
interregno. Nesse caso, a promoção retroativa se 
traduz na alteração do vencimento-base para 
contribuição, que passa a ser o da classe 
imediatamente superior, o que não acontece com o 
projeto. 

Não se pode, tampouco, mencionar o  
sistema vigente para o montepio militar, quando,  
com freqüência, para melhorar a pensão dos 
herdeiros, o militar é promovido post mortem,  
pois, neste caso, a promoção é mero ato 
complementar. Enquanto vivo, o militar pode 
contribuir para o seu montepio na base do 
vencimento do pôsto superior ao que ocupa na 
hierarquia militar, ajustando-se, portanto, o benefício, 
com a promoção póstuma, ao valor da contribuição 
que já vinha sendo descontada. 

Mas o que importa acentuar é que o art. 242 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
 

União assegura pensão na base do vencimento ou 
remuneração do servidor, à família do mesmo, 
quando o falecimento se verificar em conseqüência 
de acidente no desempenho de suas funções, 
definindo o art. 178 do mesmo Estatuto o acidente 
como o evento danoso que tiver como causa mediata 
ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao 
cargo e equiparando a acidente a agressão sofrida e 
não provocada pelo funcionário no exercício de suas 
atribuições. 

Assim, êsse dispositivo, que foi regulamentado 
pelo Decreto nº 36.899, de 11 de fevereiro de 1955, 
assegura à família do funcionário que falecer vítima 
de acidente ou agressão, uma pensão que será igual 
ao vencimento ou remuneração mensal do 
funcionário, no dia do evento. O projeto entretanto, 
contrariando o princípio básico já inscrito na lei que 
disciplina o regime jurídico dos funcionários civis da 
União e dos Territórios, consagra providência 
inteiramente inócua, como se demonstrou acima. 
Aliás, não se justificaria, caso pudesse subsistir, a 
concessão de favor excepcionalíssimo, ainda não 
previsto para qualquer categoria de servidores do 
Estado, como é de duas promoções post mortem. 

São essas as razões que me levaram a vetar, 
em parte, o projeto em causa, as quais ora submeto 
à elevada consideração dos Senhores Membros do 
Congresso Nacional. 

Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 1957. – 
Juscelino Kubitschek. 

 
PROJETO A QUE SE REFERE O VETO 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 201, de 1957 
 

(Nº 1.239-D-1958, na Câmara dos Deputados) 
 
Assegura aos servidores do 
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Departamento Federal de Segurança Pública, com 
exercício de atividade estritamente policial, prisão 
especial, aposentadoria aos 25 anos de serviço e 
promoção post mortem. 
 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Os servidores do Departamento Federal 

de Segurança Pública, que exerçam ou tenham 
exercido atividades estritamente policial, terão direito a: 

I – prisão especial no quartel da corporação ou 
repartição em que servirem; 

II – aposentadoria com vencimentos integrais, 
ao completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço 
(art. 191, § 4º da Constituição Federal). 

§ 1º Em caso de prisão, os servidores, de 
que trata esta lei, ficarão à disposição do juízo 
criminal sob a responsabilidade da autoridade 
designada pelo Chefe de Polícia para custodiá-
los. 

§ 2º Para os efeitos da aposentadoria dos 
servidores, a que se refere esta lei, será 
computado apenas o tempo de serviço em função 
estritamente policial, observado o disposto no art. 
184, itens I e II, da Lei número 1.711, de 28 de 
outubro de 1952. 

Art. 2º também assegurada aos servidores do 
Departamento Federal de Segurança Pública, que 
vierem a falecer em conseqüência de ação em 
serviço, para o efeito de concessão de promoção 
post mortem com as vantagens previstas no art. 184, 
itens I e II, da citada Lei nº 1.711, de 28 de outubro 
de 1952. 

Art. 3ª Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 31 de outubro de 1957. – 
Freitas Cavalcanti. – Kerginaldo Cavalcanti. – Prisco 
dos Santos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. Tem a palavra o nobre Senador João 
Villasbôas, primeiro orador inscrito. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Sr. 
Presidente, a Imprensa vem se ocupando, nos 
últimos dias, de entendimento, que estaria levando a 
efeito pela Maioria desta Casa com os 
representantes da Oposição, no sentido da aceitação 
de algumas das emendas pelos oposicionistas 
apresentadas, visando o aperfeiçoamento da 
legislação que aqui se está elaborando sôbre o 
Código de Telecomunicações. 

Efetivamente, Sr. Presidente, logo que na 
Câmara dos Deputados foi apresentado projeto de lei 
visando a regulamentar o serviço de radiodifusão e 
de televisão, buscou-se, nesta Casa, dar andamento 
à proposição nesse sentido, apresentada em 1953, 
pelo nosso ex-colega Senador Marcondes Filho. 

Pedida urgência, na outra Casa, para a 
matéria, o nobre Líder da Maioria, Senador Cunha 
Mello, apresentou idêntico requerimento ao qual a 
Oposição deu integral aprovação. 

Entraram, assim, no regime de urgência, em 
ambas as Casas, os projetos. 

Ao iniciar-se a segunda discussão, no Senado, 
o nobre Senador Cunha Mello ofereceu emenda 
substitutiva integral, à qual, desde logo, apresentei 
vinte e duas subemendas e o nobre companheiro de 
bancada da Oposição, Senador Mem de Sá, dezoito. 

O SR. CUNHA MELLO: – Dá V. Exa. licença 
para uma retificação? – (Assentimento do orador) – 
O nobre colega não apresentou vinte e duas 
emendas, e sim trinta, aproximadamente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Dizia, justamente, que, ao ser apre- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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sentado o substitutivo, ofereci aquêle número de 
subemendas e, posteriormente, outras que foram 
submetidas ao estudo da Casa. 

Nessa ocasião, em entendimento amistoso 
com o nobre Senador Cunha Mello, prontificou-se S. 
Exa. a examiná-las com tôda a atenção, a fim de 
conciliar os interêsses manifestados pela Maioria na 
adoção de providências disciplinadoras do Rádio e 
Televisão, a fim de dotarmos o País de uma lei 
quanto possível perfeita. 

Sr. Presidente, compreendemos também, a 
necessidade de interessar os representantes da 
Maioria e da Minoria da Câmara dos Deputados para 
a solução do problema, de maneira que, numa 
convergência de pensamentos, chegassem a opinião 
uniforme, capaz de ser sufragada nesta e na outra 
Casa do Congresso, consubstanciando legislação a 
contento dos interêsses da Nação. 

A proposição governamental, sob a forma de 
emenda substitutiva apresentada pelo nobre 
Senador Cunha Mello, concretizava, no nosso 
entender, medidas ainda compressivas da liberdade 
do uso do rádio e da televisão. 

Nos entendimentos com o ilustre 
representante do Amazonas, chegamos a 
determinado ponto em que S. Exa. aceitava algumas 
das sugestões por mim oferecidas, propondo-se a 
incluí-las no seu substitutivo. 

O SR. CUNHA MELLO: – Algumas das 
emendas de V. Exa, já têm parecer favorável das 
Comissões até agora ouvidas. Tive conhecimento 
dêsses pareceres e os aprovei. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
a manifestação de Vossa Excelência, neste 
momento. 

O SR. CUNHA MELLO: – Uma  
emenda importante apresentada pelo  
nobre colega – que, aliás, não es- 
 

tava no meu pensamento proibir – decorrente de 
omissão que entendeu dever ser sanada, está 
aceita. É a relativa à irradiação dos discursos 
parlamentares, depois de autenticados pela Mesa ou 
publicados no "Diário do Congresso Nacional". É 
uma das conquistas do nobre representante de Mato 
Grosso. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito grato 
pelos apartes com que me honra o nobre Senador 
pelo Amazonas. Demonstra S. Exa. que meus 
propósitos e a orientação por mim seguida no 
emendar o substitutivo eram legítimos, e atendiam 
ao interêsse público, tanto que S. Exa, não se 
opôs às minhas emendas e até adotou algumas 
delas. 

O SR. CUNHA MELLO: – Quer  
Vossa Excelência mais um exemplo? – 
(Assentimento do orador) – Outra importante 
sugestão foi a da proibição de parlamentares, ou 
cidadãos, que tenham função oficial, pertencerem 
aos quadros de diretores das emissoras. Essa 
emenda também está aceita, reputo-a 
notabilÍssima. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito obrigado 
a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, à parte êsse conjunto de 
emendas, apresentadas ao estudo do Senado, as 
quais, no primeiro momento, se elevaram a oitenta, 
pleiteávamos duas modificações consideradas 
essenciais nessa legislação. Uma se concretizava na 
emenda que tomou o nº 42, onde se inscrevia a 
seguinte § 5º: 

"§ 5º – Não se imporá à emprêsa qualquer 
sanção quando a responsabilidade penal couber 
exclusivamente a terceiros". 

Sr. Presidente, nada mais  
lógico, nada mais justo, que a  
responsabilidade penal seja exclusivamente 
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de terceiros. Quando alguém comparece a uma 
estação de rádio ou de televisão, e ali pratica 
excessos passíveis de punição, não é possível que 
a emprêsa arque com a responsabilidade dessa 
infração, que é exclusivamente de terceiros. 
Estava excluída da mesma, pois, desde que a 
infração envolvesse também atividade da 
emprêsa, a responsabilidade já não seria 
exclusivamente de terceiros e a justiça se faria no 
sentido de que a punição não fôsse apenas de 
terceiros. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Quer 
V. Exa. dizer que o ato delituoso ou transgressor não 
é de responsabilidade da emprêsa e, sim, 
exclusivamente de quem ali comparece e 
inesperadamente veiculou algo passível de punição. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Perfeitamente. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTE: – A 

idéia é aceitável. 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – É essa a 

expressão da minha emenda. 
O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 

Excelência um aparte? 
O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com muito 

prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – A responsabilidade 

pelo uso indevido, de emissora não é do terceiro, 
que vai falar, mas daquele que obteve a concessão 
do serviço público do Estado. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas não é 
responsabilidade exclusiva do terceiro, como está na 
minha emenda, que declara: 

"Não se imputará à emprêsa qualquer sanção 
quando a responsabilidade penal couber 
exclusivamente a terceiro". 

Se eu, convidado a uma estação de rádio, ali 
proferir discurso ou expressões de qualquer 
natureza, que possam configurar delito ou abuso, a 
responsabilidade da utilização da radioemissora não 
pode caber à emprêsa. Se eu assim procedi, no 
improviso, qual a responsabilidade que poderá caber 
à emprêsa? 

O SR. CUNHA MELLO: – Evidentemente, foi 
o concessionário que emprestou o instrumento para 
o crime, quem cedeu o microfone para o uso 
indevido. Logo, não pode ficar impune. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Mas aí V. Exa. 
invoca a responsabilidade não exclusiva, pois afirma 
que emprestou o instrumento para o crime. Se 
emprestar conscientemente, a responsabilidade não 
será exclusiva de terceiro, mas também da emprêsa. 

Refiro-me porém, ao caso da responsabilidade 
exclusiva de terceiro. 

O SR. CUNHA MELLO: – Não há essa 
responsabilidade exclusiva de terceiro, porque êle se 
utilizou de microfone facultado pelo concessionário. 
Não há direito de quem quer que seja de ocupar o 
microfone de uma emissora. Ocupa se o 
concessionário quiser. Ninguém pode entrar em uma 
estação de rádio e dela irradiar impropérios, infâmias 
ou difamação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. está 
com uma argumentação radicalíssima. A emissora é 
uma casa comercial. Aluga ondas; aluga estações, 
vende a hora, autorizada para isso pelo govêrno que 
lhe faz a concessão. 

O SR. CUNHA MELLO: – A casa comercial, 
vende ao comprador que se comporta bem. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Se compareço a uma estação de 
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rádio, alugo microfone e, em vez de me conter dentro 
da linha devida, digo: venho aqui para fazer 
propaganda de minha candidatura a tal pôsto... 

O SR. CUNHA MELLO: – Pode fazê-la em 
têrmos, aluga a concessão em têrmos. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Certo; à 
emprêsa entrega-se o microfone para que o use em 
têrmos. 

O SR. CUNHA MELLO: – Se há abuso, a 
emprêsa é conivente, porque emprestou o 
instrumento do crime. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – V. Exa. leva 
longe a responsabilidade. A emprêsa não pode, no 
momento, impedir que eu proclame fatos cuja 
divulgação constitua delito, injúria, calúnia etc. 
sòmente depois poderá cortar a irradiação. Não pode 
ser solidária comigo, quando começo a dizer 
impropérios ou a praticar delitos pelo rádio. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permita-me defender 
mais amplamente meu ponto de vista. O prezado 
colega sabe da velha amizade que nos liga desde a 
Constituinte de 1954, e há de relevar que, neste caso, 
eu quebre um pouco essa cordialidade, afirmando que 
discute o assunto sem conhecimento da sorte de sua 
emenda e da de autoria do nobre Senador Mem de 
Sá. Os pareceres atenuaram meu modo de pensar e 
concordei com a modificação. Na hipótese de 
infração, a emprêsa, na primeira vez, sofre a pena  
de advertência, mas, na segunda, passa a ser co-
responsável, como terceiro. Não é possível permita  
o terceiro ocupar-lhe o microfone depois de ter 
cometido abuso e, cada vez que, se repetir o fato, 
sofrer apenas uma advertência sempre eximida de 
responsabilidade. Para a primeira falta, está admitido, 
segundo parecer da Comissão, que li, apenas 
 

advertência à emprêsa e a pena criminal em que, 
porventura, tiverem incorrido terceiros; da segunda 
infração em diante, a emprêsa responderá 
solidàriamente pelo delito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite o nobre orador um aparte? – 
(Assentimento) – Desejaria que Vossa Excelência, 
preliminarmente, me esclarecesse sôbre certo 
aspecto, de modo que possa escolher entre seu 
ponto de vista e o do nobre Senador Cunha Mello: 
quando começa a infração? Realmente, o fato de 
alguém falar ao microfone ainda não constitui 
nenhuma infração. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – 
Absolutamente! 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A 
infração é de caráter pessoal. Aliás, tôda pena atinge 
violador de disposição legal. Repito a pergunta: 
quando ocorre a transgressão? Naturalmente, logo 
que ao microfone sejam proferidas palavras... 

O SR. CUNHA MELLO: – Que constituam 
abuso de liberdade. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Se se 
estabelece caráter exclusivo para a punição, não sei 
como possa a emprêsa sofrer sanção por delito que 
não previu e que, afinal de contas, só podia existir 
depois da irradiação. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Explico a V. 
Exa.: não tinha manifestado pensamento de que 
houvesse minha emenda sido contrariada pelo 
nobre Senador Cunha Mello. S. Exa. contrariou 
minha emenda, sem que houvesse enunciado  
seu parecer. Eu narrava apenas que êsse era um 
dos pontos principais, sôbre os quais baseava 
minha opinião... 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Data 
venia, veja V. Exa. como é delicada a matéria. 
Admitamos a outra hipótese. O agente, 
inesperadamente, praticou a violação. 

Comparece, pela segunda vez, à empresa. 
Ai sim, a emprêsa permite que êle ocupe o 

microfone, já não pode invocar em seu favor o 
pressuposto de que êle não violaria a lei. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Eu citava 
justamente êsse caso. Entramos em entendimento 
nessa parte, e procurou-se, então, esclarecer o 
sentido dessa minha emenda: a não 
responsabilidade da emprêsa por atos de terceiros, 
graduando-se as penalidades, a começar pela 
advertência. Ai, sim – como V. Exa. acabou de frisar 
– se determinada pessoa vai ao microfone e infringe 
disposições de leis, usa da radiofonia para praticar 
uni delito, o Conselho, criado nesse projeto, faz uma 
advertência à emprêsa, declarando quem foi o 
infrator e quais as infrações praticadas. Se essa 
emprêsa, amanhã, permite sem as cautelas 
necessárias que essa mesma pessoa compareça à 
estação de rádio – pois não se pode proibir 
definitivamente, indefinidamente, que alguém volte a 
ocupar o microfone – ela tomará providências no 
sentido de que a fala seja antecipadamente 
examinada. Se tal não acontecer, se êsse infrator 
voltar a ser admitido, então, desde logo, entra a 
responsabilidade da emprêsa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nesse 
caso, acho que o ponto de vista do nobre Senador 
Cunha Mello tem certa razão de ser, mas no sentido 
de que se crie essa cautela, que, legalmente, não 
julgo bem definida. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A  
questão é sutil. Há grande di- 
 

ferença entre a situação do rádio e a da imprensa 
escrita. O rádio, a imprensa falada, espalha-se 
imediatamente pelo mundo; tem grande poder de 
penetração. No momento em que alguém está no 
microfone praticando um delito como, por exemplo, o 
de incitação à guerra, o da luta de classes... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ou 
ofensa à dignidade alheia. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...pode ser 
prêso em flagrante, retirado do microfone pela 
autoridade. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Tivemos um exemplo em S. Paulo, passado com um 
colega nosso. Achava-se êle em casa, ouvindo rádio 
no seio de sua família, quando escuta um cidadão a 
dirigir-lhe grave injúria. Não podendo tolerar o 
prosseguimento daquelas palavras, que penetraram 
em seu lar, sendo ouvida por sua mulher e por seus 
filhos, dirigiu-se à estação de rádio e esbofeteou o 
injuriador. 

O SR. PRESIDENTE: (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que o 
tempo de V. Exa. está a terminar. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito 
agradecido a Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, folgo em receber, nesta hora, a 
comunicação do nobre colega Cunha Mello de que a 
Comissão que estudou a matéria... 

O SR. CUNHA MELLO: – Se V. Exa. permite, 
as emendas nesse sentido eram duas: uma de V. 
Exa., outra do Senador Mem de Sá. A do nobre 
colega Mem de Sá foi aceita, com a apresentação de 
subemenda em que se atendem pelo menos 50% 
dos objetivos de V. Exa., quanto à primeira infração. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Muito agradecido pela declaração 
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de Vossa Excelência. Fica então, de pé, a emenda 
que apresentei, no sentido de que a falta exclusiva 
de terceiros não possa acarretar punição para a 
emprêsa. A outra parte para a qual buscávamos 
modificação, era justamente o artigo 5º do 
substitutivo apresentado pelo nobre Senador Cunha 
Mello, que dispõe sôbre a organização do Conselho, 
então determinava: 

"O Conselho será composto de um presidente 
de livre escolha do Presidente da República e de 
seis membros representando os Ministérios da 
Marinha, da Guerra, da Aeronáutica, Viação e Obras 
Públicas, Educação e Cultura, e Justiça e Negócios 
Interiores, indicados pelos respectivos Ministros. 

c) dois membros, sendo um técnico em 
telecomunicação e outro bacharel em Direito, de 
notável saber jurídico, ambos de ilibada reputação, 
de livre escolha do Presidente da República". 

Sr. Presidente, como vê V. Exa., estão  
aí nove membros compondo êsse Conselho,  
todos da livre escolha do Presidente da  
República. Procurei modificar a organização do 
Conselho, apresentando subemenda que  
mantém um Presidente da livre escolha do 
Presidente da República, propondo, porém, em 
vez de seis, cinco membros representantes, 
inclusive um do Estado-Maior das Fôrças  
Armadas e outro do Ministério das Relações 
Exteriores. Êste último não estava previsto  
no substitutivo Cunha Mello. Há necessidade, 
porém, de um representante do Ministério  
}das Relações Exteriores, dados os nossos 
convênios internacionais sôbre rádio. A emenda 
prevê mais um representante do Ministério  
da Justiça, outro do Ministério da Viação e  
Obras Públicas e outro do Ministério da Educação, 
todos indicados pelo próprio Ministro, ou seja, de 
 

nomeação espontânea do Presidente da República. 
Quanto aos dois técnicos, isto é, o técnico de 
telecomunicação e o jurista, propus que fôssem 
escolhidos por entidades de classe, indicados em 
lista tríplice, por exemplo, ao Sr. Presidente da 
República; o de telecomunicações pelo Clube de 
Engenharia, e o jurista pelo Instituto dos Advogados. 
Seriam apenas dois membros em nove que viriam 
com indicação de entidades dessa natureza, acima 
de qualquer suspeita de parcialidade política. 

Sr. Presidente, minha proposta não logrou 
aceitação da parte de meu nobre colega, Senador 
Cunha Mello. Penso que S. Exa. não tem razão de 
se opor à minha emenda, na qual eu propusera, em 
vez de um membro de cada ministério militar – 
Ministério da Guerra, Ministério da Marinha e 
Ministério da Aeronáutica – fôsse indicado apenas 
um pelo Estado-Maior das Fôrças Armadas, já que o 
Art. 13 do Substitutivo de S. Exa. diz que o Estado-
Maior das Fôrças Armadas estabelecerá a 
orientação a que devem obedecer os membros 
militares do Conselho Nacional de 
Telecomunicações nos assuntos que afetam à 
segurança nacional. Ora, Sr. Presidente, se ao 
Estado-Maior das Fôrças Armadas compete traçar a 
orientação que deverão seguir os representantes dos 
ministérios militares, por que três representantes, um 
de cada ministério militar, em vez de um sòmente do 
Estado-Maior das Fôrças Armadas ? 

Compreendo, Sr. Presidente, que há, no 
momento, conveniência e necessidade de se criarem 
mais cargos civis para serem ocupados por militares. 
Sabe V. Exa. que há cento e tantos militares fora do 
Exército, desempenhando função civil, porque até 
mesmo se criou, Sr. Presidente, com infração do art. 
182 da Constituição, por decreto do atual Presidente 
da República, situação especialíssima para deter- 
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minados cargos ocupados por militares. 

Quando o Código de Vencimentos e 
Vantagens dos Militares foi legislado, estando na 
Presidência da República o Sr. Getúlio Vargas, S. 
Exa. baixou decreto regulando aquelas funções que, 
por natureza, civis, desempenhadas por militares, 
teriam caráter militar. Assim se consideravam, por 
exemplo, os comandos de Polícia nos Estados, o 
Serviço de Instrução dado à Fôrça Pública, ao Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal etc. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador estar findo 
o tempo de que dispunha. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Pediria a V. 
Exa. me permitisse falar em explicação pessoal, para 
que conclua minhas ligeiras considerações. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador João Villasbôas, para explicação pessoal. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: (para 
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente, agradeço 
a V. Excia. a concessão que me acaba de fazer. 

Precisávamos, no entanto, Sr. Presidente, 
conseguir o maior número possível de cargos para 
os homens de farda, que não se podem conter 
dentro dos quartéis nem se alinham com as 
vantagens de caráter militar; necessitam acrescentar 
aos vencimentos e vantagens, que lhes são próprios, 
os dos civis. Daí, o decreto. 

Agiu bem o Sr. Getúlio Vargas,  
quando, regulamentando a lei, estabeleceu que 
seriam de natureza militar todos aquêles cargos 
que só poderiam ser exercidos por militares.  
Daí para cá, sensíveis modificações ocorreram  
na vida política brasileira; e o critério tra- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

çado pelo saudoso Presidente foi inteiramente 
alterado por decreto baixado pelo Sr. Juscelino 
Kubitschek. Estabeleceu S. Exa. que, determinados 
cargos seriam considerados de natureza militar, se 
ocupados por militares – por exemplo, os de Ministro 
de Estado. Assim, a Pasta da Viação e Obras 
Públicas, hoje exercida por um oficial da Marinha, 
considera-se de natureza militar, para os efeitos das 
vantagens pecuniárias e de contagem de tempo de 
serviço. 

O SR. RUY CARNEIRO: – Não há mais riscos 
para a função. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – A da 
Agricultura, até pouco tempo também dirigida por 
militar, passando às mãos de um civil, adquiriu 
caráter de função civil. 

Assim como êsses Ministérios, que acabei 
de citar, todos os mais, a começar pelo da Guerra, 
são cargos de natureza civil. Criaram-se, porém, 
exceções, as quais se alargaram ao ponto de 
encontrarmos oficiais das Fôrças Armadas 
servindo em todos os departamentos da 
administração pública do Brasil, e, em geral, 
desorganizando-os. 

Reconheço, pois, de parte do ilustre Senador 
Cunha Mello, o ato de coerência com a situação 
atual, não reduzindo as três funções que se 
procurava enfeixar num único delegado da EMFA – 
Estado-Maior das Fôrças Armadas. Não pôde S. 
Exa. aceitar a emenda porque devia manter três 
cargos civis para três militares. 

Sr. Presidente, venho hoje dar minha opinião 
sôbre o substitutivo que amanhã deverá entrar em 
votação, porque, apesar de haver concorrido com 
cêrca de trinta emendas, não poderei estar presente 
para defendê-las. Sou forçado a viajar e permanecer 
fora por oito dias. 

 



– 868 – 
 

Espero, porém, que o Senado estude a 
espécie com o carinho que merece, atentando para o 
fato de que não elaboramos lei para o momento, 
tampouco estamos legislando para o Govêrno ou 
contra o Govêrno e, sim, para a Nação brasileira. 

Que o Senado considere as próximas eleições 
no ano vindouro. Se o Rádio continuar no regime de 
tutela do Govêrno Federal, sob o arbítrio despótico 
das autoridades federais, a Oposição não poderá 
utilizar-se dêsse instrumento de propaganda para 
divulgação de suas idéias e apresentação de seus 
candidatos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exa. um aparte? 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Com todo o 
prazer. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTE: – Do 
ponto de vista de propaganda para as futuras 
eleições, há aspecto mais ameaçador qual o do 
poder econômico. 

O que se vai dar é que os candidatos pobres 
não poderão fazer a sua campanha. A Oposição fála-
á desde que seja rica. O governismo poderá fazê-la 
até mesmo pelo processo que V. Exa. está 
condenando. Na realidade, o que deveria existir, em 
determinada fase, é que o Rádio ficasse em função 
de todos os partidos durante certo tempo, sobretudo, 
as estações ligadas ao Govêrno, as quais 
reservariam determinado período de tempo para que 
os partidos ali tivessem entrada franca e fizessem a 
propaganda dos seus candidatos, gratuitamente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Lembra V. Exa. 
uma das emendas que subscrevi... 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Muito obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...e que teve 
imediata aceitação por parte do nobre Senador 
Cunha Mello. 

O SR. CUNHA MELLO: – Todos os pareceres 
foram favoráveis. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre representante 
do Rio Grande do Norte refere-se à emenda da 
gratuidade por parte das emissoras. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Não chego à 
gratuidade. 

O SR. MEM DE SÁ: – O princípio que defende 
o nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti é muito mais 
alto: a gratuidade das transmissões de propaganda. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Para 
os partidos registrados, naturalmente. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Adoto o que já 
se encontra na legislação eleitoral: Cada estação de 
rádio, 90 dias antes das eleições, reservará duas 
horas diárias aos partidos para fins de propaganda, 
sendo uma hora à noite. A tabela de preços será 
igual para todos os partidos. Não é criação minha. 
Não trago qualquer novidade, apenas transfiro para o 
projeto... 

O SR. CUNHA MELLO: – O que já consta da 
lei eleitoral. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – ...o que já está 
previsto na lei eleitoral vigente. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTE: –
Desejava, apenas, que se melhorasse essa 
disposição. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que está para esgotar o tempo de que dispõe. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: –  
Senhor Presidente, aguardo que o 
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Senado, estudando a matéria, mesmo em regime de 
urgência, como está, elabore uma lei a contento das 
necessidades nacionais. (Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. João Villasbôas, 
o Sr. Lima Teixeira deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Apolônio 
Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão de hoje 
foi lida a mensagem nº 448, em que o Sr. 
Presidente da República comunica as razões do 
veto ao projeto de lei que assegura aos 
servidores do Departamento Federal de 
Segurança Pública, com exercício de atividade 
estritamente policial, prisão especial, 
aposentadoria aos 25 anos de serviço e 
promoção post mortem. 

A fim de conhecerem dêsse veto, convoco as 
duas Casas do Congresso Nacional para sessão 
conjunta, no dia 10 de dezembro próximo, às 21 
horas. 

Para a Comissão Mista que o deverá relatar 
designo os Srs. Senadores : 

Onofre Gomes – PSD. 
Fausto Cabral – PTB. 
Juracy Magalhães – UDN. 
Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em discussão única, do Projeto  

de Lei da Câmara, número 224, de 1950,  
que abre, ao Ministério da Fazenda, o  
crédito especial de Cruzeiros 30.000.000,00 
destinado a auxiliar a reconstrução do  
Palácio da Assembléia Legislativa do Estado  
de Santa Catarina, destruído por um incêndio  
(em regime de urgência, nos têrmos do art.  
156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude  
do Requerimento nº 605, de 1957, do  
Sr. Freitas Cavalcanti e outros Srs.  
Senadores, aprovado na sessão extraordi- 
 

nária de 13 do mês em curso), tendo Pareceres 
Favoráveis (nº 1.311, de 1956 e 761, de 1957) das 
Comissões de Finanças e de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e dependendo de 
pronunciamento das mesmas Comissões sôbre a 
emenda de Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa os 

pareceres da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas e de Finanças, que 
vão ser lidos pelo Sr. Primeiro Secretário. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES Nº 1.139 e 1.140, de 1957 
 

Nº 1.139, de 1957 
 
Da Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara, 
nº 224, de 1956, que abre ao Ministério da Fazenda 
o crédito especial de Cr$ 30.000.000,00, destinado a 
auxiliar a reconstrução do Palácio da Assembléia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, destruído 
por um incêndio. 

Relator: Sr. Coimbra Bueno. 
Pelas razões invocadas, que justificaram o 

presente projeto, relativo ao Edifício da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, opinamos pela 
aprovação da emenda de Plenário, de autoria do 
ilustre Senador Freitas Cavalcanti, porquanto se trata 
de obra de valor arquitetônico, convindo sua 
restauração, bem como da subemenda oferecida 
pelo nobre Senador Francisco Galloti perante esta 
Comissão e pelo mesmo oralmente justificada, cujos 
têrmos são do seguinte teor: 
 

SUBEMENDA 
 
À Emenda nº 1. 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – As dotações previstas, de 
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Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para 
o Estado de Santa Catarina, e Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) para a restauração do 
Teatro Deodoro, de Maceió, Alagoas, sómente serão 
entregues pelo Govêrno Federal após comprovação 
de terem sido realizadas concorrências públicas para 
ambos os casos. 

Sala das Comissões, em 24 de outubro de 
1957. – Novaes Filho, Presidente. – Coimbra Bueno, 
Relator.– Neves da Rocha. – Ary Vianna. – Francisco 
Galloti. 

 
Nº 1140, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 224, de 1958. 
 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Em virtude de emenda volta a esta Comissão 

de Finanças, o Projeto de Lei da Câmara, nº 224, de 
1956, que abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros) destinado a auxiliar a reconstrução do 
Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, completamente destruído por um 
incêndio, a 17 de maio de 1956. 

A emenda sôbre a qual devemos nos 
manifestar autoriza a abrir, pelo mesmo Ministério, o 
crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 destinado a 
auxiliar as obras de restauração do Teatro Deodoro, 
em Maceió, devendo a referida importância ser 
entregue ao govêrno do Estado, que dela prestará 
contas à União, dentro de 90 dias após sua 
publicação. 

A aprovação da emenda se impõe por um 
princípio de equidade e pelos mesmos fundamentos 
que justificam o auxílio destinado à reconstrução do 
prédio da Assembléia Legislativa de Santa Catarina. 

Nestas condições, a Comissão de 
 

Finanças opina favoràvelmente ao projeto em 
exame. 

Sala das Comissões em ...de novembro de 
1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – Othon Mäder. – Paulo 
Fernandes, com restrições em virtude de ter sido 
vencido na aprovação do projeto. – Ary Vianna. – 
Gaspar Velloso. – Lameira Bittencourt. – Domingos 
Vellasco. – Novaes Filho. – Lino de Mattos. – Carlos 
Lindenberg. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto, com as emendas. (Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, declaro 
encerrada a discussão. Em votação a emenda, 
ressalvada a subemenda, aditiva à emenda. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 

 
EMENDA Nº 1 

 
Acrescente-se: 
Art. – É igualmente aberto ao Ministério da 

Fazenda o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) destinado a auxiliar as 
obras de restauração do Teatro Deodoro, em 
Maceió, devendo a referida importância ser entregue 
ao Govêrno do Estado de Alagoas que dela prestará 
contas à União, noventa dias após sua aplicação. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (para 
encaminhar a votação): – Sr. Presidente, acabo 
de ouvir a leitura do parecer da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 
que conclui pela aprovação da emenda que 
ofereci ao Projeto, e segundo a qual é aberto ao 
Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 
2.000.000,00 para auxiliar as obras de 
restauração do Teatro Deodoro, em Maceió. 
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O Senado, acolhendo os pronunciamentos 
dos órgãos técnicos da Casa, acaba de aprová-la. 
Há, porém, a considerar que a douta Comissão de 
Transportes, em subemenda ora submetida à 
consideração do Plenário, pretende subordinar a 
entrega dos recursos financeiros aos governos dos 
Estados de Santa Catarina e Alagoas à 
comprovação da realização de concorrências 
públicas, em ambos os casos. É de admitir-se, Sr. 
Presidente, que as obras de construção do novo 
edifício da Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina, com aplicação de vultoso auxílio da 
União no total de 30.000.000,00 de cruzeiros, 
sejam precedidas da formalidade de concorrência 
pública na forma do Código de Contabilidade. Mas, 
não seria, justo que se estendesse essa exigência 
à aplicação do pequeno auxílio de Cr$ 
2.000.000,00 a ser entregue ao govêrno do Estado 
de Alagoas, por fôrça de emenda de minha 
autoria, para auxiliar a restauração de um velho 
Teatro. Acontece, porém, que a subemenda, 
submetida ao voto do Senado, estabelece a 
exigência de concorrência pública nos dois casos, 
quando seria certo que a restringisse sòmente às 
obras de construção do edifício da Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina, dado o vulto da 
despesa a ser custeada com o auxílio financeiro 
da União. 

Como não é possível, na forma do 
Regimento, propor qualquer alteração ao texto  
da subemenda da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, julgo que o 
Senado decidiria bem rejeitando-a sem prejuízo  
de qualquer procedimento ulterior do Poder 
Executivo Federal, no sentido de sugerir ou 
recomendar ao govêrno de Santa Catarina a 
realização de concorrência pública para as obras  
de construção do novo edifício do Legislativo 
daquele Estado. Seria, de resto, uma ação  
legítima de quem concorre com os recursos fi-  
 

nanceiros para realização de obra de tal importância. 
Espero, por isso, que o Senado, considerando 

os argumentos com que justifico o meu voto rejeite a 
subemenda da douta Comissão de Transportes. 

Eram estas as palavras que desejava 
pronunciar ao encaminhamento da votação. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
subemenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está rejeitada. 
É a seguinte a subemenda rejeitada: 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 1 

 
Acrescente-se onde convier: 
Art. – As dotações previstas, de Cr$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) para o 
Estado de Santa Catarina, e Cr$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros) para a restauração do Teatro 
Deodoro, de Maceió, Alagoas, sòmente serão 
entregues pelo Govêrno Federal após comprovação 
de terem sido realizadas concorrências públicas para 
ambos os casos. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto, 
assim emendado. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

Comissão de Redação: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 224, DE 1958 

 
(Nº 1.342-B-1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 

especial de Cr$ 30.000.000,00, destinado a  
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auxiliar a reconstrução do Palácio da Assembléia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina, destruído 
por um incêndio. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aberto ao Ministério da Fazenda o 

crédito especial de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de cruzeiros) destinado a auxiliar a reconstrução do 
Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina, completamente destruído por um 
incêndio a 17 de maio de 1956. 

Art. 2º A importância do crédito a que se refere 
o art. 1º desta lei será entregue ao Govêrno do 
Estado de Santa Catarina, que dêle prestará contas 
à União 90 (noventa) dias após sua aplicação. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data  
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 234, de 1957, que dispõe sôbre as contribuições 
em atraso devidas pelas emprêsas de navegação 
aérea comercial à Caixa de Aposentadoria e 
Pensões dos Serviços Aéreos e Telecomunicações, 
tendo Pareceres, sob nº 1.102 e 1.103, de 1957, das 
Comissões de Legislação Social, favorável; e de 
Finanças, favorável, sugerindo retificação de 
redação. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Há emendas sôbre a 

mesa que vão ser lidas pelo Sr. Primeiro Secretário. 
É lida e apoiada a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Ao art. 1º 
Suprimam-se as palavras "pelas emprêsas de 

navegação aérea", e 
Substituam-se as expressões "180 (cento e 

oitenta)" pelas seguintes: "48 (quarenta e oito)". 
 

Justificação 
 

Tal como está redigido o projeto fere êle o 
princípio constitucional da igualdade perante a lei, 
pois que privilegia as companhias de navegação 
aérea. 

Também, no tocante ao prazo, é, excessivo o 
de 180 meses, isto é, de 15 anos, bastando o de 48 
meses, ou seja, 4 anos. 

Sala das Sessões, em 18 de novembro de 
1957. – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto com emenda. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS (*): – Senhor 
Presidente, o projeto está assim redigido: 

"Art. 1º As contribuições em atraso, de 
qualquer natureza, devidas pelas emprêsas de 
navegação aérea à Previdência Social até o mês 
imediatamente anterior à vigência desta lei, inclusive, 
poderão ser recolhidas em prestações mensais 
iguais até o máximo de cento e oitenta, acrescidas 
de juros moratórios de 6% ao ano, observadas as 
disposições da presente lei". 

Sr. Presidente, sou sempre contrário a 
isenções ou moratórias, concedidas para débitos a 
institutos, à União, a Departamentos Federais etc., é 
que os pontuais no pagamento dos débitos; os que, 
com presteza, cumprem seu dever, pagando os 
impostos, recolhendo as contribuições devidas aos 
institutos, perdem o estímulo para êsse 
comportamento, uma vez que, tempos passados, 
vêm os relapsos, que se escusaram a saldar as 
dívidas na época oportuna, receber o perdão ou 
moratórias como essa, para a liquidação a longo 
prazo. 

Já aí começa, Sr. Presidente, a  
infração do princípio constitucio-  
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nal da igualdade de todos perante a lei. Esta mais se 
acentua, porém, no presente projeto, que estabelece 
a exceção exclusivamente para as emprêsas de 
navegação aérea. 

Trata-se de beneficiar determinadas 
companhias, sem entretanto estender-se o favor às 
demais contribuintes de caixas de pensões ou 
institutos de aposentadoria. 

Eis aí, violação flagrante do § 1º e do art. 141 
da Constituição Federal, que estatui aquela 
igualdade. 

Compreendo que essas emprêsas atrasem o 
recolhimento das contribuições para as Caixas de 
Pensões e Aposentadoria a que estão obrigadas 
como empregadoras e também as descontadas dos 
vencimentos dos empregados, praticando assim, 
verdadeira apropriação indébita, prevista no Código 
Penal. 

Pois bem; sôbre êsse crime, de vez em 
quando, o Congresso estende o manto protetor da 
anistia. 

Neste projeto ainda se estabelece que o 
pagamento será feito em cento e oitenta prestações 
mensais, isto é, em quinze anos. 

Parece que o nobre Senador Fausto Cabral 
não leu bem o projeto quando no seu parecer disse 
que "sejam recolhidas as prestações até o máximo 
de cento e oitenta dias". Não, Sr. Presidente ! São 
cento e oitenta .meses. É um favor excessivamente 
absurdo, em beneficio de determinadas emprêsas. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Emprêsas que, 
aliás, já recebem subvenção da União. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Como muito 
bem diz o nobre Senador Lima Guimarães, que me 
honra com seu aparte, são emprêsas 
subvencionadas pela União. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – O argumento de 
V. Exa. é sensato e lógico. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Muito agradeço 
o aparte de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, a matéria, no momento, não 
merece legislação especial, porquanto ainda no dia 
25 do mês passado, baixava o Sr. Presidente  
da República o Decreto nº 42.507, em que 
estabeleceu: 

"Ficam as instituições de previdência social 
autorizadas a conceder o pagamento parcelado  
das dívidas provenientes de contribuições em 
atraso". 

Já aqui seguindo o critério constitucional da 
igualdade perante a Lei, o Presidente da República 
autoriza as instituições de previdência a receberem 
os pagamentos das contribuições em atraso, em 
geral, de tôdas aquelas entidades que se encontram 
atrasadas no cumprimento do seu dever para com 
estas emprêsas. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – E essas 
concessões são feitas no prazo máximo de quarenta 
e oito meses. 

O SR. JOÃO VILLASBÔAS: – Continua o 
Decreto: 

"A exigência de garantia para concessão  
do parcelamento ficará a critério exclusivo da 
credora. 

§ 2º O número de parcelas mensais, no 
máximo, de quarenta e oito, fixado, porém, em 
função dos meses em atraso". 

Sr. Presidente, já temos, pois, legislação de 
caráter geral, Decreto do Poder Executivo, dentro 
de sua competência em face da organização  
dos Institutos de Previdência, concedendo o favor 
do pagamento parcelado a tôdas aquelas 
instituições que estejam em atraso, mas 
estabelecendo que tais parcelas não poderão 
exceder ao número de quarenta e oito meses, ou 
seja, quatro anos. 
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Já em 1950, o Congresso legislou, e foi 
sancionada a Lei nº 1.239-A, de 20 de novembro de 
1950, em que se estabeleceram as mesmas 
vantagens às emprêsas em atraso. 

Ora, Sr. Presidente, as emprêsas que, naquele 
ano, estavam em atraso de suas contribuições para 
com os respectivos Institutos, deviam ter-se 
aproveitado dessa lei, para liquidar seu débito. 

Se as emprêsas estão em atraso apenas dois 
anos no pagamento de seus débitos, não há razão 
para que se dilate o prazo para cento e oitenta 
meses, ou seja, para quinze anos. Se elas não se 
aproveitaram da lei de 1950, continuaram a lesar os 
Institutos, deixando de fazer o recolhimento das suas 
contribuições e, mais do que aos Institutos, lesaram 
seus associados, quanto ao pagamento das 
respectivas aposentadorias e pensões; não merecem 
que, hoje, venhamos em seu amparo, prestigiando-
as porque são entidades que não procuraram 
beneficiar-se da Lei nº 1.239-A, de 1950. 
Continuaram deixando de pagar os atrasados e a 
criar novos débitos, utilizando para sua vida normal, 
para suas despesas, para satisfação das suas 
exigências financeiras, as contribuições miseráveis 
arrancadas mensalmente, na fôlha de pagamento, 
dos salários dos seus trabalhadores. 

Não, Sr. Presidente, não será com meu voto 
que se dará essa anistia, que se concederá moratória, 
sejam quais forem as razões que hoje se venha a 
alegar em beneficio ou em favor dessas emprêsas. 

Sr. Presidente, ofereci duas emendas ao 
substitutivo; uma, alterando o Artigo 1º, com a 
supressão das palavras "pelas emprêsas de 
navegação aérea". Ficaria, assim, a Lei dentro do 
princípio constitucional da igualdade, prescrito no § 
1º do Art. 180 da Constituição Federal. Sem essa 
expressão, a lei beneficiaria a tôdas as emprêsas que 
se encontrem em débito para com os Institutos de  
 

Aposentadoria e Pensões. Substituí também, a 
expressão "180" pela "48", para pôr assim de acôrdo 
não sòmente com o prescrito na lei anterior de 1950, 
como, também, com o que consta do Decreto 
baixado pelo Sr. Presidente da República. 

Penso, entretanto, que diante das disposições 
claras e precisas do Decreto, diante do ato 
presidencial, que já atendeu à unanimidade das 
emprêsas em atraso com as instituições de 
previdência e traçou as normas para o pagamento 
parcelado dessas dívidas, deveríamos, pura e 
simplesmente, rejeitar o projeto, que ora tenho a 
satisfação de discutir. 

Espero, entretanto, que, voltando às 
Comissões, a êle incorporado o meu discurso – 
providência que solicito da Mesa – aqueles órgãos, 
melhor estudando a matéria, ofereçam parecer não 
sòmente de acôrdo com os princípios 
constitucionais por mim citados, mas também 
atendendo aos interêsses da Nação e das 
Instituições de Previdência Social. (Muito bem; 
muito bem). 

Durante o discurso do Sr. João Villasbôas o 
Sr. Apolônio Salles deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
do projeto com a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, encerro a discussão. 

Vai o projeto às Comissões para receber 
pareceres sôbre a emenda apresentada pelo nobre 
Senador João Villasbôas. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 247, de 1957, que concede isenção  
de direitos aduaneiros, inclusive adicional  
de 10%, impôsto de consumo e mais taxas 
alfandegárias para material importado  
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pela Companhia Telefônica da Borda do Campo, 
com sede em Santo André, Estado de São Paulo 
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º, 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 606, de 1957, do Senhor Lineu Prestes e outros 
Senhores Senadores, aprovado na sessão 
extraordinária de 13 do mês em curso), dependendo 
de pareceres das Comissão de Economia; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – O Senhor Primeiro 

Secretário procederá à leitura dos pareceres das 
Comissões de Economia e de Finanças. 

São lidos os seguintes: 
 

PARECERES 
Nº 1.141 E 1.142, DE 1957 

 
Nº 1.141, de 1957 

 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, número 247, de 1957, que concede 
isenção de direitos aduaneiros, inclusive adicional de 
10%, impôsto de consumo e mais taxas 
alfandegárias para material importado pela 
Companhia Telefônica da Borda do Campo, com 
sede em Santo André, Estado de São Paulo. 

 
Relator: Sr. Lineu Prestes. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 247, de 

1957, de autoria do ilustre Deputado Lauro Gomes 
concede à Companhia Telefônica Borda do 
Campo, com sede em Santo André, Estado de  
São Paulo, isenção de direitos aduaneiros 
inclusive adicional de 10% (dez por cento) impôsto 
de consumo e mais taxas alfandegárias, exceto a 
de previdência social, para os equipamentos  
de 5 (cinco) centrais telefônicas automáticas,  
com os pertences e acessórios, no valor de 
4.040.800 (quatro milhões, quarenta mil e oito-  
 

centas) coroas suecas, importados da 
Telefonaktiebolaget – L. M. Ericsson, de Estocolmo, 
Suécia, para servir às cidades de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e 
Ribeirão Pires. 

A isenção de direitos para casos idênticos já 
tem recebido parecer favorável nesta Comissão. 

No caso presente, trata-se de uma entidade 
constituída à base de autofinanciamento, onde cada 
cidadão, dos cinco municípios citados, investiu 
recursos financeiros na proporção exata do  
custo da execução dos serviços que lhe serão 
prestados. 

Nestas condições, a Comissão de Economia 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
1957. – Fernandes Távora, Presidente. – Alencastro 
Guimarães, Relator. – Fausto Cabral. – Carlos 
Lindenberg. 

 
Nº 1.142, de 1957 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara, número 247, de 1957. 
 
Relator: Sr. Lima Guimarães. 
O projeto em exame concede isenção de 

direitos de importação, exceto a de previdência 
social, para cinco centrais telefônicas, com pertences 
e acessórios, no valor de 4.040.800 (quatro milhões, 
quarenta mil e oitocentas) coroas suecas, importadas 
da Suécia, e destinadas à Companhia Telefônica 
Borda do Campo, com sede em Santo André, Estado 
de São Paulo. 

A região, a ser beneficiada pela Companhia 
Telefônica da Borda do Campo é uma das mais 
densamente povoadas do Brasil. Ali está localizado 
um parque manufatureiro de vital importância  
para a economia nacional, assim como indústrias 
que dizem respeito à própria segurança do País, tais  
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como produtos químicos, armas, munições, viaturas, 
pneus etc. No entanto, apesar de todos os esforços 
das administrações locais possui essa região um 
precário serviço telefônico local e um pior serviço 
interurbano com a Capital e o Pôrto de Santos, 
localidades a que deve estar ligada por meio de 
comunicação à altura das necessidades de seu 
comércio e indústria. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoràvelmente ao projeto em exame. 

Sala das Comissões, em 18 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Lima 
Guimarães, Relator. – Othon Mäder – Lameira 
Bittencourt. – Ary Vianna. – Gaspar Velloso. – 
Domingos Vellasco. – Novaes Filho. – Lino de 
Mattos. – Carlos Lindenberg. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
Projeto. (Pausa). 

Ninguém pedindo a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 247, DE 1957 

 
(Nº 2.189-B-1956, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede isenção de direitos aduaneiros, 

inclusive adicional de 10%, impôsto de consumo e 
mais taxas alfandegárias para material importado 
pela Companhia Telefônica da Borda do Campo, 
com sede em Santo André, Estado de São  
Paulo. 

 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos 

aduaneiros, inclusive adicional de 10% (dez por 
cento), impôsto de consumo e mais taxas 
alfandegárias, exceto a de previdência social, para 
os equipamentos de 5 (cinco) centrais telefônicas 
automáticas, com os pertences e acessórios, no 
valor de quatro milhões, quarenta mil e oitocentas 
coroas suecas, importados pela Companhia 
Telefônica da Borda do Campo, com sede em Santo 
André, Estado de São Paulo, da firma 
Telefonaktiebolaget – L. M. Ericsson, de Estocolmo, 
Suécia, para servir às cidades de Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e 
Ribeirão Pires, no mesmo Estado. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação e se aplica a materiais 
desembaraçados sob têrmo de responsabilidade. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Requerimento nº 612, de 

1957, do Sr. Gilberto Marinho e outros Senhores 
Senadores, solicitando seja o Expediente da sessão 
de 28 do corrente mês, dedicada à comemoração do 
Dia de Ação de Graças, instituído pela Lei nº 781, de 
17 de agôsto de 1949. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Será o Expediente da sessão  

do dia 28 do corrente dedicado à co-  
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memoração do Dia de Ação de Graças. 
 

Discussão única do Requerimento nº 613, de 
1957, do Sr. Senador Domingos Vellasco, solicitando 
a incluído em Ordem do Dia, nos têrmos do art. 91, 
letra a, do Regimento Interno, do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 259, de 1956, que acrescenta parágrafo 
ao art. 492, do Decreto-lei número 5.452, de 1º de 
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
O projeto será oportunamente incluído na 

Ordem do Dia. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Leônidas 

Mello, orador inscrito – (Pausa). 
Está ausente. 
Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão, designando para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 
1 – Votação, em segunda discussão,  

do Projeto de Lei do Senado, nº 36, de 1953,  
que dispõe sôbre o Código Brasileiro de Ra-  
 

diodifusão, em regime de urgência, nos têrmos do 
artigo 156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento nº 558, de 1957, do Senhor Cunha 
Mello e outros Srs. Senadores, dependendo de 
pronunciamento das Comissões de Constituição e 
Justiça; de Educação e Cultura; de Legislação 
Social; de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas; de Relações Exteriores; de Serviço 
Público, e de Finanças, sôbre as emendas de 
Plenário (nº 1 a 66). 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 155, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 5.000,00 mensais ao advogado 
Wenceslau Barcelos (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 609, de 1957, do Senhor 
Lino de Mattos e outros Senhores Senadores, 
aprovado na sessão de 14 do mês em curso) tendo 
Pareceres Favoráveis, sob nº 1.123 e 1.124, de 
1957, das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças. 

3 – Primeira discussão (com apreciação da 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133, do Regimento Interno), do Projeto de Lei nº 
2.697, de 27 de dezembro de 1955, e dá outras 
providências, tendo Parecer sob nº 1.083, de 1957, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas e 20 

minutos. 
  



SESSÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA BANDEIRA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 

Compõem a Mesa os Srs. Mourão Vieira e 
Prisco dos Santos, respectivamente 1º e 2º 
Suplentes. 

Às 13 horas e 30 minutos acham-se presentes 
os Srs. Senadores : 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Melo. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
 

Filinto Müller. 

Othon Mäder. 

Daniel Krieger. 

Mem de Sá. 

 

O SR. PRESIDENTE: – Está aberta  
a sessão especial em homenagem ao Dia da 
Bandeira. 

Tem a palavra o nobre Senador Alencastro 
Guimarães. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*): – 
Senhor Presidente, Senhores Senadores, ao instituir 
a Bandeira Nacional republicana, o Govêrno 
Provisório conservava aquela que, drapejando nas 
guerras da Independência, tremulara em três capitais 
sulamericanas, levando a Liberdade e a Democracia 
a povos irmãos da América; aquela mesma Bandeira 
que os Exércitos Imperiais alçavam, assegurando a 
unidade e a integridade do território brasileiro. 
Mantinha-se, assim, a tradição, através dos mesmos 
símbolos. 

Nós brasileiros, neste dia, em todos os 
rincões, à mesma hora, vimos altear o sagrado 
Pavilhão da nossa Pátria. No mesmo instante, 
comungamos igual sentimento de patriotismo, de 
orgulho, pela terra que nos foi legada, com a tarefa 
dura, áspera, mas gloriosa, de entregarmos aos 
nossos sucessores, se não imensamente grande, 
pelo menos maior que a recebemos. 

Não há, Sr. Presidente, sentimento  
que mais eleve e enobreça o homem que o do 
patriotismo, mesmo quando se transborde, se  
 

__________________ 

(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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extravase no exagêro, é apenas a sublimação do 
que de mais alto possa ter o homem. É o sentimento 
que nos congrega, eliminando nossas diferenças, 
nossas divergências, que nos faz, através do 
presente, associar o passado ao futuro; que nos 
irmana a todos, das várias raças, das diversas 
crenças, das múltiplas côres, que nos iguala, que 
nos leva, enfim, a esquecer as contingências que 
nos prendem à vida material de cada dia, para nos 
sentirmos incorporados a algo mais elevado, mais 
sublime – nossa Pátria. 

Cada ano, Sr. Presidente, repetir-se-ão 
palavras como estas, brotadas dos corações, 
nascidas dos sentimentos que nos ligam a quantos 
nos cercam, desde que começamos a olhar e a 
compreender a vida. 

Pátria, resumo da Família; Pátria, 
condensação dos sentimentos; Pátria que nos une, 
exalta e obriga a sermos melhores e mais dignos, 
elevando-nos e enaltecendo-nos; Pátria que nos 
lembra a coletividade, transformando os brasileiros 
em irmãos de fé, de tradição e de crença. 

Sr. Presidente, quanta ternura envolve os 
corações ao contemplarmos a Bandeira no dia em 
que a festejamos, cheios de esperança na grandeza 
do Brasil; cheios de confiança, tranqüila e corajosa, 
no engrandecimento da Pátria; e para concluir, Sr. 
Presidente, não encontrei jamais algo que 
significasse tanto o que me vem ao coração, quando 
olho nossa Bandeira, do que as palavras do poeta 
imortal: 

Auriverde pendão de minha  
terra, 

Que a brisa do Brasil beija 
e balança. 

Estandarte que à luz do sol 
encerra 

As promessas divinas da  
esperança. 

(Muito bem ! Muito bem ! Palmas). 
 

O SR. PRESIDENTE: – Têm a palavra o nobre 
Senador Kerginaldo Cavalcanti para falar em nome 
do Partido Social Progressista. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, certa tarde enevoada e triste, em 
Rotterdam, contemplava eu, nas docas, dezenas, 
centenas de mastros; e senti que alguma coisa me 
faltava. 

Perguntei ao meu íntimo a razão dessa falta, e 
logo compreendi que era um pouco de minha Pátria, 
uma expressão viva do nosso Brasil – a nossa 
Bandeira. 

Como me sentiria feliz, se, acaso, quando 
isolado, os meus olhos encontrassem, tremulando 
entre aquêles mastros, o auriverde pendão da terra 
brasileira. 

Compreendi, então, que o homem é, 
sobretudo, solidariedade, vínculo com a terra, e 
que, a ela ligado, como Anteu, nela encontra 
sempre novas fôrças. Daí por que, Sr. Presidente, 
nas palavras há pouco magistralmente proferidas 
pelo nobre Senador Alencastro Guimarães, 
reconheci que o Brasil é tradição; o que há de  
belo e formoso nesta terra são os laços que  
nos prendem ao passado e de que a nossa 
Bandeira é a expressão vigorosa. Compreendi, 
ainda, que nos ufanamos de tê-la; e quando 
sabemos que foi um símbolo de vitórias e de glórias 
que, muitas vêzes, orgulhou o coração dos nossos 
antepassados, mais nos sentimos ligados ao nosso 
destino, a essa grande fraternidade de que somos 
uma das unidades dentro da humanidade, e que 
porfiaremos por levar avante, na certeza de que 
assim estaremos realizando os propósitos de nosso 
país. 

Conservar essa unidade, foi, de fato, o  
que de mais belo encontramos no pretérito. Conduzir 
êsse esfôrço, êsse resultado, em mãos seguras, 
para o futuro, é a nobre tarefa dos brasileiros  
de hoje. Enquanto sentirmos êsses laços, êsses  
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liames que nos prendem ao que foi, ao que é e ao 
que será, êste País constituirá, indissoluvelmente, 
uma grande Pátria. 

Podemos errar, podemos tropeçar; os 
caminhos são ásperos, as estradas estreitas; mas 
nos ilumina um grande ideal. Olhamos para diante, 
enfitamos o futuro; e uma nesga de sol, 
resplandescente, magnífica e irisada, alenta-nos o 
coração e desvenda-nos novas perspectivas. 

Senadores, para falar da nossa Bandeira, 
temos, naturalmente, que volver o pensamento para 
o passado, para a obra que se construiu, se fêz e se 
alicerçou, amalgamada no trabalho e no sofrimento; 
essa grande obra de conquista e de civilização que 
é, com efeito, o que há de belo e brilhante nos Anais 
de nossa História. Com um sentido de brasilidade 
integral e com um sentimento de humanidade que 
nos honra, estendemos, ainda que de forma 
gigantesca, nossas mãos fraternas aos povos 
circunvizinhos. Poderíamos falar linguagem 
imperialista; entretanto, preferimos aquela outra, que 
vem do bêrço da Nação, que é a da amizade e da 
solidariedade com os mais povos, na compreensão 
do papel que nos reservou a Providência. 

Sr. Presidente, neste dia em que 
reverenciamos nossa Bandeira, não pensamos, 
apenas, num símbolo material. Realizamos nela a 
síntese das nossas aspirações e compreendemos 
que, nas suas dobras está a história de um povo, 
que poderá ser lida e esmiuçada, sem que dela 
possamos corar. 

Sentimo-nos jubilosos ao reconhecer que, 
com poucos séculos de existência, já somos, na 
raça latina, o país mais habitado; possuímos uma 
unidade que não se encontra em nenhuma parte 
do globo; aqui entre nós realizamos uma 
miscigenação que é um exemplo para as outras 
gentes. Para êste cadinho imenso que é o Bra-  
 

sil, raças vieram, raças chegam, aqui se fundem  
e só encontram um denominador comum que se 
chama a Pátria Brasileira. Pretos, amarelos, brancos 
aqui se misturam, se compreendem, lutam e 
vencem. 

No berçário desta Pátria, quando surgiu a 
primeira ameaça positiva à unidade nacional, o índio, 
que poderia ser comparado ao amarelo, pela 
pigmentação, reuniu-se ao braço do negro, ainda 
escravo em grande parte, e ao do branco, de que se 
fêz porta-voz Fernandes Vieira, e pelejou contra o 
invasor, em nome da terra e da religião. 

As famílias nordestinas, neste instante, 
inspiradas na gente pernambucana, abandonam 
propriedades, alfaias, fazendas, riquezas e dão o 
primeiro exemplo de maquis – um povo todo em 
retirada, para criar, realmente, o Brasil de que tanto 
nos orgulhamos. 

Que teria sido dêste País se não vingasse 
êsse exemplo magnífico ? Ele aí está, e, quando aos 
nossos ouvidos, por vêzes, sentimos o rebate falso 
da separação, êsse exemplo de sacrifícios imensos 
serve para que os brasileiros, do extremo Norte ao 
extremo Sul, compreendam que essa é uma herança 
fraterna inquebrantável, superior a quaisquer 
fragilidades, a tôdas as mesquinhezas; enfim, aos 
interêsses transitórios dos homens. 

Eis porque o Partido Social Progressista, pela 
minha voz, nas dobras magníficas de nossa 
Bandeira, sente-se comovidamente feliz quando 
podemos reconhecer, num exame de consciência, 
que alguma coisa se fêz; apesar de tudo, está-se 
fazendo, e muita coisa ainda se fará se continuarmos 
unidos, sempre unidos, porque esta é a verdadeira, a 
legítima vocação da Nação Brasileira. (Muito bem; 
muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Considerando que os 
mais Partidos ainda não designaram oradores para a  
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solenidade e admitindo tenham interpretado o 
pensamento coletivo do Senado, tanto o 
representante do Partido Trabalhista Brasileiro como o 
do partido Social Progressista, a Mesa associa-se às 
 

palavras com que Suas Excelências saudaram a 
Bandeira Brasileira e declara encerrada a sessão 
especial. 

Levanta-se a sessão às 14 horas. 
 



207ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES, LIMA TEIXEIRA E MOURÃO VIEIRA 
 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Álvaro Adolpho 
Lameira Bittencourt 
Sebastião Archer 
Arêa Leão 
Leônidas Mello 
Onofre Gomes 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Reginaldo Fernandes 
Ruy Carneiro 
João Arruda 
Apolônio Salles 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha 
Freitas Cavalcanti 
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Lourival Fontes 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães 
Lima Teixeira 
Carlos Lindenberg 
Attílio Vivacqua 
Ary Vianna 
Sá Tinoco 
Paulo Fernandes 
Tarcísio de Miranda 
Alencastro Guimarães 
Caiado de Castro 
Gilberto Marinho 

Benedicto Valladares 
Lima Guimarães 
Lino de Mattos 
Domingos Vellasco 
Coimbra Bueno 
Pedro Ludovico 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Filinto Müller 
Othon Mäder 
Gaspar Velloso 
Nereu Ramos 
Primio Beck 
Daniel Krieger 
Mem de Sá – (52). 
O SR PRESIDENTE: – A lista  

de presença acusa o comparecimento  
de 52 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Ary Vianna, servindo de 2º Secretário, 

procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. Quarto Secretário, servindo de 1º, lê o 
seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
TELEGRAMA 

 
Do Governador do Estado de Goiás, com o 

seguinte teor: 
“Goiânia GO. – Nr. 233 – Pls. 32 – Dt. 15 – Hr. 

1220.” 
“Exmo. Sr. Presidente Senado Federal – Rio. 
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15-11-57 – Tenho honra expressar V. Exa. 
efusivas congratulações passagem magna data 
assinala proclamação República nosso País. 
Cordialmente, José Ludovico de Almeida, 
Governador Goiás”. 

 
OFÍCIO 

 
Do Secretário Geral do Conselho de 

Segurança Nacional nº 566, nos seguintes têrmos: 
 

CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
 

SECRETARIA GERAL 
 
Nº 566 – 3ª Seç. 
Rio de Janeiro, D.F, em 14 de novembro de 

1957. 
Do Secretário Geral do Conselho de 

Segurança Nacional. 
Ao Exmo. Sr. Primeiro Secretário do Senado 

Federal. 
Assunto: Plano de Valorização da Ilha da 

Trindade. (Parecer sôbre Projeto de Lei nº 20-57 do 
Senado Federal). 

Ref. – a) Of. nº 774-19 set. 1957 (urgente) do 
Senado Federal; 

b) Of. nº 488-GAB, de 21 set. 1957, desta 
Secretaria Geral ao Senado Federal. 

1. Conforme é do conhecimento de V. Exa., 
esta Secretaria Geral, pelo ofício da referência b, 
informou que seria feito todo o possível, no sentido 
de obter, o mais breve possível, o pronunciamento 
do Conselho de Segurança Nacional sôbre o Projeto 
de Lei nº 20-57, em curso no Senado Federal. 

2. A fim de abreviar tempo foram focalizados 
os dois Campos do Poder Nacional, mais 
diretamente ligados ao assunto de que trata o 
Projeto de Lei nº 20-57, – o militar e o econômico. 

3. Do exame dos pareceres do Estado-
Maior das Fôrças Armadas, do Ministério da 
Marinha e do estudo preliminar que se rea- 
 

lizou no sentido econômico, concluiu-se: 
a) que, sob o aspecto militar, a inclusão da 

Ilha da Trindade no sistema defensivo do País não 
constitui ainda exigência de planejamento militar e 
que as condições hidrográficas e orográficas 
dessa Ilha, sendo fatôres determinantes de 
onerosas despesas para instalação de uma base 
aeronaval, só se justificariam no caso de que essa 
base viesse a ser indispensável à Segurança 
Nacional; 

b) que, sob o aspecto econômico, ainda não 
tendo sido realizados estudos sôbre as 
possibilidades extrativas de seu solo, mostrando-se a 
Ilha da Trindade, até agora, árida em suas escassas 
áreas de terra, sem possibilidades de contribuir para 
o desenvolvimento econômico do País em nenhum 
de seus setores, e levando-se em conta que dentro 
do território continental cumpre-nos ainda a grande 
tarefa de expandir, com maior intensidade, certo 
número de fontes de produção disponíveis, ainda 
mal utilizadas, o Projeto de Lei em causa não 
satisfaz a um plano de desenvolvimento econômico 
que vem exigindo ordem de prioridade, 
escalonamento de recursos e coordenação de 
investimentos dentro de uma hierarquização de uso 
dos fatôres de produção disponíveis. 

Prevaleço-me da oportunidade para 
apresentar a V. Exa. os meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração. – Gen. Div. Nelson 
de Mello. Secretário Geral. 

Junte-se ao Projeto de Lei do Senado nº 20 de 
1957. 

É lido e vai a imprimir o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 1.143, de 1957 

 
Da Comissão de Economia 

 – sôbre Projeto de Lei da 
  



– 884 – 
 
Câmara, nº 207, de 1957, que revoga o Decreto-lei 
nº 2.928, de 31 de dezembro de 1940, na parte em 
que se refere ao art. 127, nº I, do Decreto-lei nº 
2.627, de 26 de setembro de 1940. 

 
Relator: Sr. Alô Guimarães. 
O Projeto n. 207, de 1957, de autoria do 

ilustre Deputado José Bonifácio, revoga o Decreto-
lei número 2.928, de 31 de dezembro de 1940, na 
parte em que se refere ao artigo 127, nº I,  
do Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 
1940. 

Diz o artigo 1º do Decreto-lei nº 2.928 que as 
sociedades por ações nas quais o Govêrno Federal 
interferirá diretamente na constituição do órgão da 
sua administração ou seja subscrito de parte do seu 
capital, ficam excluídas da aplicação obrigatória das 
formas dos artigos 127, nº 1 e 130 do Decreto-lei 
número 2.627, de 26 de setembro de 1940, e de 
seus efeitos. 

O artigo revogado pela lei acima é o  
seguinte: 

Art. 27 Aos membros do Conselho Fiscal 
incumbe: 

I – Examinar, em qualquer tempo, pelo menos 
de três em três meses, os livros e papéis das 
sociedades, o estado da caixa e das carteiras, 
devendo os diretores e liquidantes fornecer-lhes as 
informações solicitadas. 

Vê-se, pois, que pelo dispositivo em vigor, o 
Conselho Fiscal não poderá produzir amplo e claro 
exame nas contas dos que dirigem as sociedades 
por ações, onde o Govêrno tem interêsse, ou sejam, 
as Sociedades de Economia Mista. 

O que propõe o projeto é exatamente a 
revogação do diploma legal aludido no artigo 1º, resta- 
 

belecendo os princípios moralizadores da lei de 
sociedades por ações. 

Nestas condições, a Comissão de Economia 
opina pela aprovação do Projeto nº 207, de 1957. 

Sala das Comissões, em 14 de novembro de 
1957 – Juracy Magalhães, Presidente – Alô 
Guimarães, Relator – Fausto Cabral – Lineu Prestes 
– Carlos Lindenberg. 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa um 
requerimento, que vai ser lido. 

É lido e apoiado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 614, de 1957 

 
Nos têrmos do art. 127, letra b, do Regimento 

Interno, requeiro inserção nos Anais do Senado do 
discurso proferido pelo Assessor Legislativo Luiz 
Carlos Vieira da Fonseca, por ocasião da solenidade 
do hasteamento da Bandeira, no Senado Federal. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1957. – Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – O requerimento que 
acaba de ser lido, será discutido e votado no final da 
Ordem do Dia. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO: – Sr. 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Domingos Vellasco. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO 
 (para explicação pessoal) (*): –  
Sr. Presidente, recebi hoje ofício dos trabalhadores 
gráficos de São Paulo, no sentido de trans- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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mitir ao Tribunal Superior apêlo, que endosso, a 
propósito do agravo a ser julgado. 

Historiarei ligeiramente a questão, em face da 
sentença proferida pela 6ª Junta de Conciliação e 
Julgamento de São Paulo. 

O fato é o seguinte: – O Sindicato dos 
Trabalhadores das Indústrias Gráficas de S. Paulo 
firmou um acôrdo com o Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de São Paulo, em 18 de outubro 
de 1955, pelo qual, tendo em vista a expiração do 
acôrdo entre êles firmado, resolveram um aumento 
salarial dos trabalhadores. Êsse aumento seria na 
proporção de 20%, calculados sôbre os salários 
vigentes em 1 de outubro de 1954, com um teto de 
Cr$ 1.000,00 e a vigorar de 1 de outubro de 1955, 
até 30 de setembro de 1956. 

Requereram ambos os Sindicatos, o operário 
e o patronal, a homologação, pelo Tribunal Regional 
do Trabalho, o que se deu, por Acórdão de 24 de 
outubro de 1955, tudo conforme certidão de fls. 4 do 
impresso que tenho em mãos. 

No dia 10 de novembro de 1955, na hora de 
pagamento de salários correspondentes ao mês de 
outubro, a Emprêsa fixou, no quadro de 
comunicações de seu estabelecimento, um aviso em 
que declarava estar impossibilitada financeiramente 
de conceder qualquer aumento salarial, naquela 
ocasião, excetuados os decorrentes de 
espontaneidade, como prêmio à produção individual 
e principalmente por não ter ainda o Egrégio Tribunal 
do Trabalho se pronunciado sôbre o recurso que 
interpusera ao acôrdo firmado entre os Sindicatos 
patronal e de empregados de categoria. 

Sr. Presidente, é ainda o próprio  
Juiz quem relata os fatos subseqüentes,  
depois de os trabalhadores haverem lido o aviso 
 

da emprêsa quando, então, suspenderam o  
serviço. 

“Constata-se, assim, que a versão dada nos 
autos, pelos operários reclamantes, de que teriam 
paralisado o serviço, em virtude de 
descontentamento pelo não pagamento na véspera 
do aumento de salários e pela iminência de punição 
de alguns operários, não foi destruída pela prova 
testemunhal da reclamada”. 

A versão das testemunhas da Emprêsa, 
que se referiram a esta circunstância, é no 
sentido de que houve efetivamente cogitação de 
serem alguns operários suspensos. Não se trata 
de uma afirmação graciosa, artificial ou falsa dos 
operários, para apresentarem em Juízo unia 
versão diferente da real. 

Destarte, entendemos provado terem os 
reclamantes deixado o serviço, cêrca de 3 horas 
seguidas, no dia 11 de novembro de 1955, por volta 
das 10 horas e 30 da manhã, devido ao 
acontecimento provocado pelo não pagamento do 
aumento de salários e pelo motivo imediato da 
versão veiculada na ocasião, sôbre suspensão de 
alguns colegas. 

Sr. Presidente, em virtude do fato ocorrido na 
manhã do dia 11, quando voltou à greve grande 
parte dos operários da emprêsa, no dia 14 resolveu 
ela despedir dois empregados considerados cabeças 
do movimento. 

Consta da sentença do Meritíssimo, Juíz da 6ª 
Junta, ainda, o seguinte: 

“Na manhã dêsse segundo movimento 
grevista, reuniu-se o operariado no Sindicato 
 e resolveu, com o apoio do órgão da  
classe, paralisar definitivamente o trabalho da 
Emprêsa”. 
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O motivo desta segunda greve foi idêntico ao 
da primeira, com diferença de que, nesta, havia 
sòmente uma ameaça aos operários e, nessa, uma 
punição já efetivada. Passaram os operários, com o 
seu Sindicato, a pleitear, como condição, para a volta 
ao serviço, o pagamento da majoração de salário e a 
anulação das punições impostas. 

“Trata-se, assim, de um movimento grevista, 
apresentando, como características, uma 
reivindicação de ordem econômica, que seria o 
aumento de salários e uma reivindicação de classe, 
expressa na solidariedade aos colegas que seriam 
castigados”. 

A emprêsa publicou vários avisos na 
imprensa, chamando os operários ao 
comparecimento ao trabalho, o que não se deu. O 
Meritíssimo Juiz, ao qual os trabalhadores 
recorreram pedindo fôssem readmitidos os 
dispensados e pagos os salários, na base do acôrdo 
sindical, assim concluiu sua sentença: 

“Recapitulando, concluímos, convictos de que 
a Emprêsa não cumpriu como devera os têrmos 
normais do acôrdo intersindical homologado pelo 
Tribunal Regional do Trabalho e assim, com fôrça de 
sentença; de que a Emprêsa pretendeu suspender e 
advertir alguns operários, em virtude do 
descontentamento por não ter sido cumprido o 
acôrdo intersindical como pagamento do aumento de 
salários; de que a Emprêsa, constatando a greve 
deflagrada no seu estabelecimento, não 
considerando falta grave, convidou seus operários a 
voltarem ao serviço no dia certo, no que foi atendida; 
de que a Emprêsa, depois de normalizada 
 

a situação, restabelecido o ritmo normal de 
trabalho. procurou intempestivamente punir alguns 
dos operários, demitindo-os do serviço, 
suspendendo outros e ainda advertindo a muitos e, 
assim, teve uma atitude evidentemente de 
provocação; de que a Emprêsa, demitindo dois 
Diretores de Sindicato, suspendendo mais outro, 
nestas condições, procurou, é claro, atemorizar 
seus operários que ainda poderiam insistir na 
efetivação do aumento de salário devido pela 
empregadora, em virtude do acôrdo intersindical; 
de que a Emprêsa, levando seus operários, nestas 
condições, ao segundo movimento grevista, não 
quis mais entrar em qualquer entendimento com os 
mesmos, aproveitando-se de uma situação para 
despedi-los em massa e livrar-se de 84 operários 
estáveis e 135 com menos de 10 anos de serviço; 
de que a Emprêsa efetivamente poderia ter pago o 
aumento de salário determinado pelo acôrdo 
intersindical, e mesmo não fêz qualquer prova nos 
autos da sua dificuldade econômico-financeira; de 
que a Emprêsa tanto agiu movida por má 
compreensão do problema e interêsses imediatos, 
que readmitiu cêrca de 80 operários dentre os 
grevistas, demonstrando assim, o valor que dava à 
falta grave praticada por todos; de que  
a Emprêsa readmitiu êsses operários  
grevistas, mas lhes impondo como condição um 
novo contrato de trabalho e, assim, se  
livrando dos ônus trabalhistas que representavam 
o tempo de serviço dos mesmos; e,  
finalmente a Emprêsa, agindo desta forma, 
despediu os empregados abruptamente, sem 
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justa causa, bem como suspendeu o contrato com os 
empregados estáveis, sem que êstes tivessem 
praticado falta grave prevista em lei. 

Agiu, no decorrer dêste dissídio, a Emprêsa 
reclamada, como afirmou o Sr. Dr. Jânio Quadros, M. 
D. Governador do Estado, sem nenhum interêsse 
humano e social em resolver o problema”. 

Em conseqüência, Sr. Presidente, a Junta de 
Conciliação e Julgamento deu provimento ao pedido 
do Sindicato, mandou readmitir os operários e 
ordenou à Emprêsa pagasse os 20% de acôrdo com 
os entendimentos intersindicais. 

Acontece, porém, que a Companhia apelou 
para o Tribunal Regional do Trabalho, o qual, por 
voto de Minerva, decidiu contra os trabalhadores. 

Recorreram êstes ao Tribunal Superior do 
Trabalho, que, também por voto de Minerva, contra 
êles se pronunciou. 

Em virtude disso, o Sindicato agravou a 
apelação para o Tribunal Superior do Trabalho, a fim 
de que a questão fôsse julgada pelo Tribunal Pleno, 
o que se verificará amanhã. 

Sr. Presidente, dirijo apêlo aos honrados 
Juízes daquela Egrégia Côrte. 

Está em causa um direito fundamental dos 
trabalhadores, garantido pela Constituição da 
República. 

Se a Justiça local do Trabalho reconheceu não 
haver falta grave que justificasse demissão, já que a 
greve era legítima; se o Delegado Regional do 
Trabalho, da mesma forma, assim concluiu; se o 
próprio Governador do Estado, que interferiu para levar 
os operários a acabarem com a greve, assim concluiu, 
não é possível que o Tribunal Superior do Tra- 
 

balho, julgando definitivamente a questão vá dar 
ganho de causa a uma emprêsa que não quis 
cumprir o compromisso com ela assumido através do 
seu próprio sindicato. 

Sr. Presidente, acredito que o Tribunal 
Superior do Trabalho há de resolver êsse caso 
dentro do espírito da Constituição, e não de acôrdo 
com as provas que foram, pelos juízes da 1ª 
Instância, analisadas e declaradas imprestáveis, 
contra os trabalhadores. 

Era essa, Sr. Presidente, a razão pela qual 
ocupei a atenção do Senado. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Gilberto Marinho, primeiro orador inscrito. 

O Sr. Gilberto Marinho pronunciou discurso, 
que, entregue à revisão do orador, será publicado 
posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, para 
explicação pessoal, o nobre Senador Ezechias da 
Rocha. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA (para 
explicação pessoal): – Sr. Presidente, não me foi 
possível estar presente, à sessão destinada a 
homenagear a Bandeira, razão por que venho 
desincumbir-me agora da missão de que me 
encarregou a Bancada do meu Partido. (Lendo): 

Sr. Presidente, em nome do Partido 
Republicano, venho render o preito da nossa 
veneração à Bandeira Nacional, nesta hora de tão 
alto culto cívico do Senado Brasileiro. 

Estamos cumprindo um duplo dever, como 
brasileiros e como representantes da Nação. Como 
brasileiros, trazemos a êste altar a oferenda do 
nosso amor pátrio; como mandatários do povo, vi- 
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mos reiterar o nosso juramento de cumprir a 
Constituição e servir ao Brasil. Num e noutro caso, 
estamos a reverenciar as glórias do passado, a crer 
nas possibilidades do presente e a afirmar a 
grandeza do futuro. Nessa atitude, nessa crença, 
nessa afirmação, não está só o dever do brasileiro e 
do representante do povo, deve estar também a 
alegria, a emoção, o orgulho do patriota. E êsses 
sentimentos, estou certo, não falecem em nossos 
corações. Amamos nossa pátria e a queremos cada 
vez maior, mais respeitada, mais digna da admiração 
dos povos. Mas, para tanto, mister se faz que a 
chama do patriotismo flameje em tôdas as almas, 
afugentando as sombras do pessimismo que vem 
intoxicando a Nação. E o patriotismo – definiu Miguel 
Couto – “é cada um trabalhar no seu ofício com o 
maior devotamento”. Nestas palavras do grande 
patriota, está a súmula do verdadeiro culto à 
Bandeira. Realize cada um, no seu ofício, com 
dedicação, a sua tarefa quotidiana e serão resolvidos 
todos os grandes problemas que nos afligem e 
estorvam a marcha do Brasil. 

Sr. Presidente, disse outro dia o nosso grande 
Pontes de Miranda que “nunca teve o Brasil tanta 
oportunidade de se tornar um dos maiores povos do 
mundo”. De pleno acôrdo. A despeito dos grandes 
males que assoberbam o País, da incerteza, da hora 
em que vivemos, estamos, os brasileiros, no limiar de 
uma idade nova. Grande transformação se opera na 
vida nacional, nas cidades, nos campos, por tôda 
parte. Saibamos todos, governantes e governados, 
propiciar as condições indispensáveis a que êsse 
surto de atividades atinja a meta colimada, que é o 
bem-estar geral e o engrandecimento do Brasil. E en- 
 

tre essas condições nenhuma se avantaja ao clima 
da compreensão, de tolerância, de apaziguamento, 
que de nós está a exigir, agora e sempre a imagem 
da Pátria, na linguagem das suas côres, no brilho 
das suas estrêlas, no imperativo, daquelas palavras: 
Ordem e Progresso. 

Ordem em todos os setores da vida nacional. 
Progresso em todos os cantos do País; esta a justa 
ambição de todos os brasileiros. E isso será uma 
realidade, em futuro próximo, se soubermos querer e 
perserverar, se soubermos ser sempre dignos do 
Auriverde Pendão. 

Nesta hora de religiosidade cívica, em que 
rendemos nossa veneração ao símbolo sagrado da 
Pátria, juremos dar a êste culto todo o conteúdo que 
lhe devem os patriotas: trabalhar cada vez mais pela 
felicidade do povo, pelo aprimoramento das 
instituições pelo engrandecimento nacional. 

Bandeira do Brasil! Que saibamos todos 
cumprir religiosamente o nosso dever, para que, 
sempre, altaneira, imaculada e gloriosa, continues a 
flutuar às carícias dos céus das Américas, como uma 
das mais pujantes afirmações do quanto pode um 
grande povo a serviço da sua Pátria, da  
Paz e da Civilização. (Muito bem; muito bem, 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 
segundo orador inscrito. 

O SR. OTHON MÄDER (pela ordem): – Sr. 
Presidente, desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lima Teixeira, terceiro orador inscrito. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 
não era meu propósito usar da palavra, porque ainda 
não tenho em mãos os elementos com os quais 
pretendia analisar a situação precaríssima em que se 
encontra o Serviço Social Rural, criado há perto de 
um ano e que, evidentemente, não vem 
correspondendo à expectativa daqueles que tão 
ardorosamente defenderam a iniciativa. 

Lembro-me bem, de que, quando nesta Casa 
se discutia o projeto de criação do Serviço Social 
Rural, declarei ser apologista da verba orçamentária 
de cem milhões de cruzeiros a ser proporcionada, 
inicialmente, àquele Serviço. Seus objetivos 
representam o anseio daqueles que vivem do 
amanho da terra, emprestam sua atividade para o 
desenvolvimento da agricultura, e que esperam a 
maior atenção, por parte do govêrno, na solução dos 
seus problemas mais urgentes. 

Aprovado, nas duas Casas do Congresso, e 
convertido em lei o projeto que criava o Serviço 
Social Rural, ilustre médico foi nomeado seu 
presidente. Não tardou muito, porém, surgissem 
incompatibilidades entre o Presidente do Serviço 
Social Rural e o Diretor Administrativo, baseados no 
fato de a Confederação Rural Brasileira não se haver 
conformado com o Regulamento daquele Serviço, 
baixado pelo Presidente da República, Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. 

Tive mesmo ensejo de colaborar para que os 
óbices fôssem afastados, no sentido de se pôr em 
prática um serviço, que necessita execução 
especialmente porque visa à assistência social aos 
trabalhadores agrários. Pois bem, Sr.  
Presidente, interferi no sentido de entendimento 
entre o Presidente e o Diretor do Serviço So- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

cial Rural; mas não o consegui, como também não o 
conseguiu o Presidente da República. 

Há três ou quatro meses o Presidente do 
Serviço Social Rural renunciou. Nomeado outro 
presidente, por sinal um Deputado, também não 
assumiu o pôsto, em virtude de consulta à Comissão 
Mista da Câmara. 

Dêsses fatos, prejuízos vêm ocorrendo, 
principalmente porque a incidência de 3% que recai 
sôbre a lavoura, não está sendo recolhida; ainda 
mais o órgão de assistência rural está no momento, 
acéfalo, porque o novo presidente não tomou  
posse. 

Dessa forma não podem os homens do 
campo deixar de estar preocupados com o que 
ocorre, especialmente aquêles que acreditavam 
na Reforma Agrária que o Serviço Social Rural 
teria como finalidade levar avante a  
solução do problema, tão debatido, tão falado 
pela Imprensa, mas que até hoje não se pôde 
executar. 

Sr. Presidente, prometo a V. Exa. e aos 
colegas que, oportunamente, trarei dados que 
elucidarão melhor êsse fato agora trazido ao 
conhecimento da Casa; dados que mostrarão à Casa 
que há até, parece-me, sabotagem contra o Serviço 
Social Rural. 

Como sou ligado aos agricultores e aos 
trabalhadores rurais, levanto a voz nesse instante, 
fazendo um apêlo ao Sr. Presidente da República, a 
fim de que medidas enérgicas sejam tomadas no 
sentido de fazer funcionar o Serviço Social Rural. 
Outra não foi a intenção daqueles que, nas duas 
Casas do Congresso, se empenharam para que se 
transformasse em realidade a assistência social aos 
trabalhadores do campo. 

Em breve, Sr. Presidente, voltarei à tribuna 
trazendo melhores elementos; mas faço, neste 
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instante, uma advertência, na certeza de que os 
Poderes Públicos não hão de consentir continue 
êsse marasmo no Serviço Social Rural, implantando 
descrença e pessimismo entre os agricultores e os 
trabalhadores que acreditavam na concretização dos 
objetivos do Serviço Social Rural. Diga-se de 
passagem, os homens que vivem no campo são os 
mais abandonados; vivem relegados ao segundo 
plano e precisam dos que possam defender os seus 
direitos, sobretudo porque o trabalhador rural até 
hoje não tem aquelas garantias de que gozam os 
citadinos. 

O SR. PRÍMIO BECK: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o  
prazer. 

O SR. PRÍMIO BECK: – E são justamente os 
mais abandonados, os que mais se ludibriam com 
promessas, nas vésperas das eleições. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exa. tem tôda a 
razão – são mais chamados e lembrados na hora do 
pleito, porque os agricultores no nosso País, somam 
cêrca de nove milhões. Os seus direitos, entretanto, 
não têm sido resguardados. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o  
prazer. 

O SR. CUNHA MELLO: – Além das 
dificuldades naturais, há ainda a sabotagem 
desencadeada todos os dias, em onda crescente, 
contra a legislação do Serviço Social Rural. V. Exa. 
não atribui, porventura essa sabotagem de que fala, 
ao SESI? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não duvido. No 
momento, no entanto, não estou acusando ninguém. 
Prometi coligir dados a respeito para, na ocasião 
precisa, apontar as causas que estão dificultando o 
andamento normal do Serviço Rural. 

O SR. CUNHA MELLO: – Deve Vossa 
Excelência recordar os óbices levantados pelo SESI, 
quando se cogitou da criação do Serviço Social 
Rural. Opuseram-nos perante o Ministério da 
Agricultura, na gestão do Sr. João Cleophas; e no 
Senado, quando em trâmite a legislação; também 
depois de sancionada. Procuraram, sobretudo, 
impedir constasse da lei aquela obrigação de 
prestarem, o SESI ou entidades congêneres, contas 
da aplicação de seus dinheiros. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Disse ao nobre 
colega, Senador Cunha Mello, que não sei se há 
interêsse por parte do SESI em dificultar o bom 
andamento do Serviço Social Rural. 

O fato, no entanto, é que essa entidade ficou 
grandemente prejudicada, já que as rendas, de que 
auferia meios para despesas no setor industrial, 
passaram para o Serviço Social Rural – à taxa de 3% 
sôbre indústria rural. 

O SR. CUNHA MELLO: – É claro, êles 
querem estar na posse de maiores rendas, para 
distribuí-las, como o fizeram, até o dia que não 
prestavam contas de seus dinheiros. Foi um dos 
maiores escândalos dêste Pais, no qual muita gente 
boa, muito figurão, estava comprometido. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Tivemos  
ensejo, nessa ocasião, nobre Senador  
Cunha Mello, de lutar para que o SESI 
submetesse suas contas à apreciação do Tribunal 
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de Contas. Saímos vitoriosos dêsse embate, apesar 
de que, então, muitos achassem não haver 
possibilidade legal dessa prestação. 

Sr. Presidente, quem demanda o interior do 
Brasil, e conhece a vida do homem do campo, 
especialmente no Nordeste de minha terra, a Bahia, 
onde o rurícola enfrenta tôda sorte de vicissitudes, 
relegado ao abandono; quem sabe da luta que tem 
êle de encetar para adquirir o pão nosso de cada dia, 
pode julgar da necessidade urgente do Serviço 
Social Rural. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita honra. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Creio que 

desde a Constituinte de 1934, venho acompanhando 
a questão rural. Todos aquêles que conhecem o 
interior do Brasil têm lutado pela melhoria das 
condições dessa classe tão sacrificada, mas em vão. 
Agora que se conseguiu o Serviço Social Rural 
aparecem mil dificuldades. É bem possível não 
produza êle os resultados ansiosamente esperados 
em conseqüência do descaso dos governantes. Dá 
vontade de dizer como aquêle conterrâneo de V. 
Exa., o Deputado Nestor Duarte: "Só teremos a 
reforma agrária quando houver revolução; do 
contrário, nada conseguiremos. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – O Serviço Social 
Rural, será o primeiro passo para a Reforma Agrária 
a que se refere o nobre Senador Fernandes Távora, 
a qual proporciona assistência aos trabalhadores que 
vivem como párias, sem a proteção necessária do 
Poder Público. 

Sr. Presidente, a grande  
preocupação do Presidente Vargas, 
 

especialmente nos últimos instantes de seu Govêrno, 
eram os trabalhadores rurais. Pretendia S. Exa. levar 
avante medidas que realmente amparassem os que 
mourejam na vida cotidiana do campo. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. mais um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – É possível 

que V. Exa. tenha razões para atribuir ao Presidente 
Vargas a vontade de trabalhar pelos operários  
rurais; entretanto, o que todos assistimos foi  
que durante o seu Govêrno não se cogitou da 
melhoria de condições dessa classe. Fazia-se 
quanto era possível pelos operários urbanos, que 
aqui estavam encabrestados ao Govêrno, através do 
Ministério do Trabalho, mas daquele que fugia a tal 
situação nunca se cuidou. Continua a sofrer sem 
remédio. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Nobre colega, digo 
a V. Exa. que foi sempre preocupação do Presidente 
Vargas amparar os operários rurais. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não vimos 
os resultados. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Hão de convir  
V. Exa. e os nobres colegas desta Casa nos 
obstáculos que se antepõem à solução de problema 
da magnitude daquele que visa a amparar a  
homem do campo. Dificuldades de tôda a sorte  
para disciplinar aquêles que se dedicam ao  
amanhã e vivem da própria terra. São os  
empecilhos que observamos, ainda agora,  
quando se pretende estender os favores  
da Legislação Trabalhista ao homem do campo.  
Os debates que se travam na Câmara dos 
Deputados para se preparar uma legislação 
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que se enquadre às condições da vida rural, dada a 
sua diversidade de Estado para Estado, dadas as 
condições locais, são expressivos. O nobre colega, 
Senador Fernandes Távora, há de chegar à 
conclusão de que não pequenos percalços teria o Sr. 
Getúlio Vargas que enfrentar e vencer para levar ao 
trabalhador rural amparo tão indispensável, quanto é 
certo precisamos dar sentido prático àquela frase de 
que o Brasil é um País essencialmente agrícola. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. outro aparte? 

O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Com muita 
satisfação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Ninguém 
mais do que eu deseja que o nobre colega seja feliz 
em suas reclamações. Creio, no entanto, jamais será 
atendido, pelo menos enquanto mantivermos a 
mentalidade miserável que hoje conduz a 
administração pública. Faço votos, repito, para que 
seja bem sucedido; mas não vejo qualquer sinal de 
recuperação das administrações do Brasil, em 
relação ao trabalhador rural. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Sr. Presidente, 
dificuldades não pequenas teremos que enfrentar. 
Cerraremos, no entanto, fileiras nesta Casa; e 
espero encontrar o nobre colega, Senador 
Fernandes Távora, ao meu lado nessa hora, na 
defesa das justas reivindicações sociais, 
especialmente dos que se dedicam ao amanho da 
terra, dos que lutam para o engrandecimento da 
Pátria, dos que, embora anônimos, esquecidos e 
relegados a segundo plano, tão grandemente 
colaboram para a grandeza e o progresso do Brasil. 

Sr. Presidente, prometi de início trazer, 
oportunamente, a êste Plenário, dados suficientes para 
 

provar que o Serviço Social Rural marcha 
lentamente, pèssimamente, prejudicando os 
trabalhadores, os quais têm as vistas voltadas para 
êsse setor de assistência. A cada passo, no entanto, 
criam-se embaraços e óbices, os quais, de certo 
modo, geram o desassossêgo, a intranqüilidade, as 
divergências e as lutas, permitindo mesmo que  
os que não acreditam na Democracia e 
constantemente intrigam as massas, isto é, os que 
defendem princípios diversos dos nossos, se infiltrem 
entre os trabalhadores e promovam greves e 
distúrbios, como não poucos ocorrem no País, 
oriundos quase sempre, de motivos do nosso 
conhecimento – a falta de assistência ao trabalhador 
rural. 

Sr. Presidente, visitando, muitas vêzes, o 
interior de minha terra, os Municípios mais distantes 
de Salvador, de maior concentração operária rural, 
verifiquei que essa ausência de amparo vai desde o 
não pagamento real dos serviços prestados na 
lavoura até a falta de assistência financeira por parte 
dos Bancos, em favorecer ao pequeno lavrador a 
aquisição da propriedade agrícola. 

O Regulamento do Banco do Brasil, referente 
à Carteira de Crédito Agrícola, consigna dispositivo 
que manda conceder empréstimos fundiários aos 
pequenos agricultores. Essa disposição, no entanto, 
não tem sido posta em prática. Se o fôsse, 
proporcionaria aos pequenos trabalhadores e 
lavradores a obtenção através daquela Carteira de 
pequenos empréstimos para a aquisição de 
propriedades rurais. 

O SR. PRÍMIO BECK: – Dá V. Exa. licença 
para um pequeno aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
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O SR. PRÍMIO BECK: – Desejaria, nesse 
sentido, não prestar esclarecimentos, pois acato, 
com todo o respeito a opinião de V, Exa., mas 
declarar que, de tôdas as entidades que deveriam 
apoiar a produção rural, a Carteira de Crédito 
Agrícola do Banco do Brasil é a única que ainda 
ampara e beneficia tanto os pequenos como os 
grandes proprietários rurais. Devemos, entretanto, 
tomar em consideração – se V. Exa. me permite – 
que para essa Carteira atender ao pequeno produtor, 
deveria contar com os fortes recursos provenientes 
da lei dos ágios. O produto dos ágios entra  
para o Tesouro Nacional, mas não chega até a 
Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil, 
como, de acôrdo com a lei, deveria acontecer. 
Portanto, essa Carteira se vê restringida em  
recursos para atender ao pequeno agricultor. Se 
para ela revertessem os fundos que lhe são 
destinados, sòmente essa Carteira poderia 
proporcionar os maiores benefícios ao pequeno 
produtor rural. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Não há dúvida, Sr. 
Presidente, nem faço qualquer restrição às palavras 
do nobre colega Senador Prímio Beck. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Comunico ao nobre orador que está 
finda a hora do Expediente. 

O SR. GASPAR VELLOSO (pela ordem):  
– Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte  
à Casa sôbre se consente na prorrogação da  
hora do expediente, a fim de que o ilustre orador, 
Senador Lima Teixeira, possa terminar sua brilhante 
oração. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador 
Gaspar Velloso. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador Lima 

Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 

agradeço, inicialmente, ao nobre Senador Gaspar 
Velloso, a gentileza de ter requerido a prorrogação 
da hora do Expediente, e também aos nobres 
colegas, que com ela concordaram. 

Continuarei, respondendo primeiramente ao 
aparte do nobre Senador Prímio Beck, quando se 
referia à atuação da Carteira de Crédito Agrícola do 
Banco do Brasil. Não duvido que o atual titular dessa 
Carteira esteja envidando esforços para a realização 
de uma política agrária que consulte os interêsses 
dos homens que se dedicam ao amanho da terra. 
Devo lembrar, porém, que em 1952 foi aprovado um 
novo Requerimento da Carteira de Crédito Agrícola 
do Banco do Brasil, e entre seus dispositivos citarei 
dois que poderiam concorrer vantajosamente para o 
amparo e assistência a êsses agricultores. O 
primeiro é o que manda criar, nos municípios onde 
não existam agências do Banco do Brasil, escritórios 
com a finalidade de proporcionar financiamento 
direto aos pequenos agricultores. 

Gostaria, no entanto, de saber se a Carteira de 
Crédito Agrícola do Banco do Brasil já criou ao 
menos um dêsses escritórios a que se refere seu 
Regulamento. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. GASPAR VELLOSO: –  

As considerações que V. Exa. vem  
tecendo sôbre o crédito agrícola 
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têm inteira procedência. Efetivamente, a Carteira 
Agrícola do Banco do Brasil já tem feito muita  
coisa, e seu atual diretor, que conheço 
perfeitamente, é homem capaz, digno e honesto e 
procura fazer administração eficiente. A burocracia, 
entretanto, já bem diminuída, mas ainda burocracia a 
que estão sujeitos os empréstimos agrícolas, tem 
beneficiado apenas parte dos lavradores – os 
plantadores de café, trigo e cacau – esquecendo 
completamente os pequenos agricultores da batata e 
dos cereais que estão nos distritos e não recorrem 
às agências do Banco do Brasil, por não poderem 
sujeitar-se aos penhores agrícolas, os quais exigem 
conhecimentos técnicos. A solução é a que V. Ex.ª 
preconiza e está na lei: a criação de pequenos 
escritórios, em todos os municípios, que eduquem o 
agricultor para receber os benefícios que a lei lhe 
faculta... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É o caminho. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – ...e que o 

Govêrno quer conceder. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Certamente. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Ao mesmo 

tempo, preconiza-se a reforma da Instrução  
nº 135, que obriga os bancos particulares a  
entregar 40% do excesso dos depósitos verificados  
à SUMOC e esta a recolhê-los à Carteira  
Agrícola, para empréstimos a lavradores.  
Pretende-se que os bancos, principalmente  
os regionais, que têm agências municipais,  
possam fazer financiamentos diretos, 
independentemente dos penhores agrícolas,  
por simples notas promissórias, desde  
que os favorecidos sejam de fato lavradores. 
 

Posso assegurar a V. Ex.ª, baseado em conversa 
que mantive com alto funcionário da SUMOC, que é 
intenção do Govêrno estudar o problema, 
possibilitando à Carteira Agrícola do Banco do Brasil, 
direta ou indiretamente, e à SUMOC, através dos 
Bancos particulares, chegar ao pequeno lavrador, 
necessitado de todo o auxílio. Perdoe-me a extensão 
do aparte, dado apenas com a intenção de 
solidarizar-me com os argumentos que o nobre 
colega tão brilhantemente vem desenvolvendo. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço muito o 
excelente subsídio que V. Exa. acaba de trazer ao 
meu discurso, ajustável perfeitamente à tese que 
venho defendendo. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Congratulo-me 

com V. Exa. e com o nobre Senador Gaspar Velloso 
porque deu aparte de oposição. A propósito, lembro 
que o Banco do Brasil é sociedade de economia 
mista, cujo maior acionista é a União. Ora, o 
Govêrno é de V. Exa, e do Senador Gaspar Velloso. 
Muito simples, portanto, a modificação com o 
aperfeiçoamento dos empréstimos agrícolas. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – No particular, 
permita-me V. Exa. dizer que todos estamos 
empenhados no mesmo propósito. Não distinguimos 
trabalhistas, udenistas, pessedistas ou qualquer 
outro partido. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas há 
diferença. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Defendemos  
os interêsses de nume- 
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rosa classe, que nas eleições vota com todos nós, 
porque se. divide. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Permite V. Exa. 
outro aparte? – (Assentimento do orador) – V. Exas. 
têm o poder de modificar, têm o govêrno nas mãos. 
Não modificam porque não querem. Está errado. 
Pleiteio a modificação. Deve-se amparar a classe 
dos agricultores, mas não tenho poderes para assim 
proceder. V. Exas., porém, contam com o Govêrno, o 
maior acionista do Banco do Brasil, portanto, 
modifiquem a legislação. 

O SR. LIMA. TEIXEIRA: – Não me eximo de 
criticar, sempre que a oportunidade se oferece. Faço, 
porém, crítica elevada; porque estarei colaborando 
com o Govêrno. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exa. seria 
mais eficiente, se convencesse o Govêrno a 
modificar essa política, porque os discursos aqui 
pronunciados se perdem, caem ao vento, V. Exa. e o 
nobre Senador Gaspar Velloso deviam fazer valer 
seu prestígio junto ao Govêrno, para que modificasse 
a legislação errônea que existe sôbre empréstimos. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permita o nobre 
orador mais uma interrupção, a fim de contrapartear 
o nobre Senador Daniel Krieger. – (Assentimento do 
orador) – Efetivamente, a nós da Maioria cabe mais 
a função de alertar o Govêrno particularmente, do 
que se queixar. Estou de acôrdo com o ilustre 
representante do Rio Grande do Sul neste ponto. O 
Parlamento, porém, não tem só essa função, tem 
outra muito maior, qual seja a de chamar a atenção 
da opinião pública para que receba de bom agrado 
as medidas que o Govêrno amanhã, porventura, 
venha a tomar. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – V. Exas. estão 
preparando terreno para as modificações do 
Govêrno? 

O SR. GASPAR VELLOSO: – É bem possível. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Não! 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Afirmei, em 

aparte, que estive na SUMOC, onde conversei com 
alto funcionário, no sentido de se solucionar êsse 
caso. Mostrou-me êle, então, anteprojeto que estava 
elaborando. Essa a razão por que dei o aparte e 
respondo a V. Exa. Era necessário para esclarecer a 
opinião pública. Está de acôrdo com a idéia o Partido 
Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Democrático 
e, como V. Exa. acaba de manifestar, também a 
União Democrática Nacional. Então, a opinião 
pública vai saber que a medida, que, porventura fôr 
tomada pelo Govêrno, terá o apoio de todos os 
Partidos. 

O SR. DANIEL KRIEGER: – É uma  
forma interessante essa de preparar o espírito da 
opinião pública. É modalidade nova e muito 
interessante. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Senhor Presidente, 
folgo em saber que poderemos contar com grande 
número de Senadores, que podem ir em socorro dos 
homens do campo, que desejam o engrandecimento 
da Pátria e trabalham denodadamente para servir a 
economia nacional, sem distinção de Partidos. 

Aqui estaremos a fazer nossas críticas 
construtivas, de auxílio ao próprio Govêrno. 

Quando fui aparteado pelo nobre Senador 
Gaspar Velloso, dizia eu que a Carteira de Crédito 
Agrícola do Banco do Brasil, no seu novo 
regulamento – novo é o modo de dizer, porque é 1952 
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– já estabelecia dois critérios dignos de serem 
aceitos. O primeiro, era a criação de escritórios, nos 
municípios onde não existissem agências da 
Carteira, com a finalidade de proporcionar, 
diretamente, aos pequenos lavradores, os 
empréstimos de entresafras, os auxílios financeiros 
para a recuperação de suas lavouras. Isto, porém, 
não se verificou até hoje, e, como à frente da 
Carteira de Crédito Agrícola encontra-se um 
trabalhista, eu, como trabalhista, peço neste instante, 
a atenção de S. Exa. no sentido de que volva  
seus olhos para êste dispositivo e o aplique quanto 
antes. 

O SR. PRÍMIO BECK: – Permite V. Exa. um 
aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. PRÍMIO BECK: – Graças a Deus  

não foram criados êsses escritórios ou essas 
agências do Banco do Brasil em vários setores 
agrícolas do País. Não precisamos de escritórios, 
mas de recursos para atender aos pequenos 
produtores. Êsses recursos, que já atingem a oitenta 
bilhões de cruzeiros, pela Lei dos Ágios, deveriam ir 
para a Carteira de Crédito Agrícola. Entretanto, ali 
ainda não chegaram. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – É uma verdade! 
O SR. PRÍMIO BECK: – Caso contrário, a 

Carteira já teria distribuído grande porcentagem de 
benefícios a todos os agricultores do Brasil. 
Acontece, porém, o seguinte: o Tesouro Nacional 
recolhe êsses recursos; parte dêles não sei para 
onde vai. 

Não sei para onde vão os recursos  
obtidos pela lei dos ágios; deviam ser aplicados  
– a lei é clara – no empréstimo à lavoura, 
 

mas não voltam. Com estas palavras, meu nobre 
colega, procuro alertar o Govêrno; nós, do Poder 
Legislativo, devemos alertar o Executivo, pois somos 
também uma parcela do Poder Público. Devemos 
alertar o Govêrno para êsses males, pois o Poder 
Executivo dêles talvez não tome o conhecimento 
suficiente para debelá-los. Essa a minha opinião. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço o aparte 
de Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, para esclarecer o aspecto do 
Regimento da Carteira de Credito Agrícola, lembro 
que se instalados escritórios e agências nos 
municípios, o lavrador teria financiamento direto. Se 
V. Exa. se dispusesse a verificar como opera o 
Banco do Brasil no empréstimo aos agricultores, 
ficaria penalizado, tantas as certidões exigidas, às 
vêzes para concessão de empréstimos de apenas 
trinta, quarenta ou cinqüenta mil cruzeiros. São tais 
as exigências, que melhor seria para o lavrador 
nunca recorrer ao Banco do Brasil a fim de obter 
recursos. 

Quem tiver a infelicidade de possuir uma 
lavoura e desejar desenvolvê-la por meio de 
empréstimo do Banco do Brasil, há de verificar os 
óbices, as dificuldades, as tais certidões negativas, o 
sem-número de documentos, Sr. Presidente, para 
obter, às vêzes, uma migalha de recursos! Para que? 
Para que haja mais produção. 

Sr. Presidente, viajando em campanha 
política, certa feita fui a um município dedicado 
inteiramente à agricultura. Numa reunião com  
os agricultores, um dêles me contou: "Pleiteei  
várias vêzes financiamento ao Banco do Brasil,  
para melhorar minha produção. Como aqui  
no meu município não existia agência da Car- 
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teira de Crédito Agrícola, tive que viajar setenta e 
oito quilômetros em lombo de animal para obter 
aquêle financiamento. Decorrido o tempo da viagem, 
feito grande esfôrço e, depois de tudo que eu poderia 
fazer para conseguir aquêles recursos do Banco do 
Brasil, quando cheguei à Carteira de Crédito 
Agrícola, no outro município distante, me solicitaram 
tantos documentos, tantas certidões; tantas 
exigências fizeram que me vi forçado a esquecer 
aquêle longo percurso, todos os sofrimentos da 
viagem e mesmo o desejo de obter meios para 
aumentar minha lavoura. Tudo esqueci e tive um 
atrito sério com o funcionário que me fêz tantas 
exigências, do que resultou não obter mais o 
empréstimo que eu pleiteava para trabalhar minha 
lavoura". 

Esta é a vida do homem do campo. Quando 
vejo criar-se organismo, como o Serviço Social 
Rural, para prestar assistência aos trabalhadores do 
campo e pequenos lavradores, sem que entre em 
exercício, lembro-me daqueles homens que ouvi 
falar numa reunião no interior do meu Estado, 
demonstrando as deficiências e as lutas dos que 
vivem para trabalhar a terra e não encontram, quase 
nunca, o amparo necessário para as suas justas 
reivindicações. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. MEM DE SÁ: – Vejo – não sei se com 

satisfação ou com tristeza – que V. Exa. entra 
impàvidamente no rol dos negativistas, porque o 
Presidente Juscelino Kubitschek, como o seu 
Ministro da Fazenda, declarou exatamente o 
contrário; nunca a situação foi tão boa; o crédito 
 

agrícola é maior e melhor do que jamais foi; não há 
nada a modificar, tanto que vão fundar um clube de 
ufanismo, conforme declaração do Presidente da 
República. V. Exa. também é um negativista 
impenitente. Verifico, com júbilo, que não estou só. 
Lamento, entretanto, não tenha o nobre colega  
olhos para encarar a realidade, e ver o que o 
Presidente, que tanto apóia, está todos os dias 
proclamando. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Apóio S. Exa., aliás, 
com justiça e muito agrado. 

Sr. Presidente, responderei a êsse 
oposicionista. 

O SR. MEM DE SÁ: – Colega negativista. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – O nobre Senador 

Mem de Sá não perde oportunidade para fazer a sua 
oposição... 

O SR. MEM DE SÁ: – Quem a está fazendo é 
Vossa Excelência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...às vêzes 
construtiva, mas, outras não, quando, por exemplo, 
só enxerga erros, nunca acertos. 

Admitamos esteja S. Exa., nesta hora, 
auxiliando-me, porque, agora, faço críticas. Pelo fato 
de apoiar o Govêrno, entretanto, não me julgo 
impossibilitado de criticá-lo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não, ao contrário. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Devo, também, 

louvar seus acertos. 
O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. é contudo um 

negativista. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Para ter autoridade, 

é preciso louvar quando haja acêrto; criticar, quando 
haja êrro. 

É possível, Sr. Presidente, que 
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o Presidente Juscelino Kubitschek, segundo 
informações do nobre Senador Mem de Sá, tenha 
razões para declarar que tem assistido à Agricultura 
tanto quanto possível. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. é cada vez mais 
negativista. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Há, porém, setor 
dessa atividade que não está devidamente 
amparado, o qual incumbe-me defender, como 
trabalhista: é o dos pequenos agricultores, que 
mourejam humilde, mas eficientemente, pelo 
desenvolvimento agrícola do País. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muita honra. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Para 

demonstrar a verdade do que V. Exa. está expondo, 
cita fato passado no meu Estado, na zona do  
Cariri. O Banco do Brasil, como sempre, regateava, 
quanto podia, os créditos que lhe eram pedidos.  
A lavoura marchava como caranguejo, vivendo  
de empréstimos, a juros de doze, quinze e vinte  
por cento, tomados a particulares. Um dia lá  
chegou representante do Banco do Brasil, filho  
do Ceará, que entendeu não dever adstringir-se  
às regras impostas por aquela entidade, e  
abriu o crédito. Todos os agricultores, que o 
procuravam, eram satisfeitos, na medida do  
possível. Resultado: Logo no primeiro ano, os 
empréstimos que orçavam em 10, 12 e 15 milhões 
de cruzeiros, passaram a 120 milhões; entretanto  
o Banco não perdeu um só real do capital 
emprestado. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – São homens sérios 
os trabalhadores rurais. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O resultado 
foi que a produção triplicou; de lá para cá ignoro o 
que houve, sei, apenas, que se encarreirou na senda 
de progresso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Folgo muito em 
ouvir o aparte de V. Exa. que muito representa de 
verdade. O homem do campo é honesto, digno e faz 
questão de pagar o que deve. 

O fato relatado pelo nobre Senador Fernandes 
Távora não é isolado. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso 
garantir a V. Exa que o Banco não perdeu um só 
real. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Acredito 
sinceramente, pois o senso de honra ruralista é 
exacerbado. Se o Banco do Brasil tomasse de fato, a 
deliberação de ir ao encontro das aspirações dos 
que lutam na Agricultura, estou convencido de que a 
nossa situação seria outra. Estaríamos vivendo era 
de prosperidade e tranqüilidade; haveria menos 
choques, lutas, e transações prejudiciais aos 
interêsses da coletividade. 

Sr. Presidente, ao encerrar minhas 
considerações formulo aos responsáveis pelo 
Serviço Social Rural, votos de que se torne a 
realidade pela qual lutamos no Congresso ao criá-lo: 
assistir aos trabalhadores que lutam abnegadamente 
pelo desenvolvimento da economia nacional. 

Espero, em breve, trazer outro elemento a 
esta Casa e, então, apresentar sugestões, se 
necessário, para que o Serviço Social Rural preste 
realmente os serviços que esperam aquêles que 
mourejam e lutam nas diversas regiões distantes 
dêste Brasil imenso, pelo engrandecimento da 
lavoura. (Muito bem; muito bem. Palmas). 
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Durante o discurso do Senhor Lima Teixeira, o 
Senhor Apolônio Salles deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Senhor Mourão 
Vieira. 

O SR. MEM DE SA: – Senhor Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá, para explicação pessoal. 

O SR. MEM DE SA (para explicação 
pessoal): – Senhor Presidente, o "Correio da 
Manhã" de hoje, e por certo outros órgãos da 
Imprensa, noticiam fato, cujas linhas singelas 
dispensam comentários: 

 
ASSALTADO O 4º DISTRITO 

 
Às 2 horas da manhã de hoje, a sede do 4º 

Distrito Policial, à Rua do Catete, esquina de Pedro 
Américo, foi assaltada por praças da Aeronáutica, 
em número aproximado de 60. 

Ao entrarem no Distrito, depredaram móveis e 
instalações, agredindo um inspetor da Guarda-
Noturna, que ali se encontrava, bem como um 
Guarda-Civil. 

Atribuem as autoridades de serviço naquele 
distrito a agressão ao fato de haver sido prêso e ali 
autuado em flagrante, na madrugada de sexta-feira 
para sábado, um soldado da Aeronáutica o qual, 
pretendendo evadir-se, se jogou da janela à calçada. 

 
Feridos 

 
Os assaltantes agrediram a sôco e a barra  

de ferro o guarda-civil Paulo Moura, nº 1.669,  
bem como o inspetor da Guarda-Noturna Pedro Jor- 
 

dão, êste, atingido por bala, de raspão, na cabeça. 
Ambos foram medicados no Hospital Souza  
Aguiar. 

Sr. Presidente, desejava dizer à Casa que a 
notícia não me causou, absolutamente, qualquer 
surprêsa; ao contrário, o que me surpreende é que 
ainda hajam Delegacias Policiais mais ou menos 
incólumes e autoridades civis mais ou menos 
respeitáveis ou fingindo ser respeitadas no 
cumprimento e no exercício de suas funções. Depois 
do episódio degradante do assalto à 5ª Delegacia 
Policial, há quase um mês, sem ter havido até hoje, 
não obstante o transcurso de três ou quatro 
semanas, nenhuma providência, medida ou 
penalidade, o que é de estranhar é que as 
autoridades civis ainda cumpram ou exercitem seus 
deveres. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com muito prazer. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Sei que, em 

explicação pessoal, não são permitidos apartes. 
Como, no entanto, a matéria versada por V. Exa., é 
mais de ordem geral que pessoal, gostaria de 
indagar se ouviu a entrevista concedida pelo 
Presidente da República e as declarações do  
Chefe de Polícia e do Sr. Ministro da Guerra a 
propósito dos fatos ocorridos no 5º Distrito; se  
sabe ou não que foi aberto rigoroso inquérito;  
e, sôbre a punição dos culpados, se leu as 
afirmações peremptórias das autoridades civis e 
militares. Se V. Exa. tomou conhecimento disto tudo 
com carinho idêntico ao dedicado à notícia a cuja 
leitura procedeu para inserção nos Anais da Casa, 
bem como das publicações, nos jornais de ontem, 
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da Circular do General Denys às autoridades 
militares, recomendando o mais absoluto respeito às 
decisões policiais, neste caso está completa a sua 
argumentação. 

O SR. MEM DE SÁ: – Certamente li essas 
declarações: as ao Senhor Presidente da República 
e as do Senhor Ministro da Guerra, afirmando que 
seria aberto rigoroso inquérito. Isto tudo eu li; e a 
Nação também. Todos sabem que inquéritos foram 
abertos; e, depois, através de declarações das 
autoridades responsáveis pela investigação, que 
esta até hoje não chegara a qualquer resultado 
positivo devido às dificuldades inerentes ao 
processo. Verifica-se, portanto, que as autoridades 
militares, em trinta dias, não foram capazes de 
apurar quais os soldados que saíram do Quartel, 
carregando jipes e armas de guerra, para depredar 
uma Delegacia de Polícia. Sabe-se que o Senhor 
Presidente da República promete providências; que 
o Sr. Ministro da Guerra declara será aberto 
inquérito; mas, sabe-se, igualmente, que êsse 
inquérito, trinta dias decorridos, não apurou qualquer 
responsabilidade. Sabe-se, ainda, que o inquérito 
policial já apurou culpas contra as autoridades civis e 
policiais e que dois comissários foram suspensos. As 
autoridades civis que tinham qualquer 
responsabilidade no assunto já foram punidas; 
quanto, porém, aos oficiais e soldados que saíram de 
sua Unidade carregando armas e aparelhos, 
inclusive viaturas militares, em número superior a 
uma centena, êstes, as autoridades militares e o Sr. 
Presidente da República não lhes consegue 
descobrir a identidade, ao fim de trinta dias de 
inquérito. 

É o que estarrece! E porque  
estarrece não me surpreende o as- 
 

salto de hoje, a outra Delegacia, como não me 
surpreende continuem os ataques de outros 
soldados, que se sentirem agravados sempre que 
um colega fôr prêso e recolhido a determinada 
repartição policial. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Dá licença 
para um aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com satisfação. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – A 

impunidade gera êsse clima de intranqüilidade 
pública. Se o govêrno tivesse dado providências 
adequadas, tempestivamente, à essa onda de 
assaltos às Delegacias de Polícia teria sido contida. 
Ainda agora me perguntava um colega, fazendo 
humour no meio dessa tragédia, qual seria a 
Delegacia escalada para apanhar, amanhã. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Pela ordem, 
deve ser o do 3º Distrito Policial. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há, mais, Sr. 
Presidente: um oficial da Armada, ator ou autor 
teatral, porque foi criticado por crítico de arte teve, 
também, punição imediata à violência física. 

Vemos, então, que as autoridades dêste  
País, que são tão prontas e rápidas, que são 
fulminantes no punir e castigar oficiais que infringem 
a disciplina a respeito de autoridades militares 
superiores, são lerdas, são morosas, são mais do 
que morosas, são paralíticas, ao investigarem, ao 
apurarem e ao punirem os militares que cometem 
desatinos, violências inomináveis, assaltos a 
Delegacias, brutalizando civis, inclusive autoridades 
públicas. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, o Rio de 
Janeiro é cidade despoliciada, é cidade sôlta a todos 
os banditismos; há seqüestros, que se começam a 
repetir, em escala verdadeiramente, alarmante; 
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os bancos são assaltados e casas comerciais 
saqueadas em plena luz do dia, porque  
não há policiamento, nem autoridade aparelhada.  
E as poucas Delegacias, que ainda restam,  
são assaltadas e violentadas, e as autoridade 
agredidas e brutalizadas por oficiais e praças do 
Exército e da Aeronáutica. 

O Sr. Juscelino Kubitschek declara  
que estamos no melhor dos mundos e em entrevista 
na mesma página do "Correio da Manhã",  
que publicava essa notícia, declarou que vai  
entrar para o Clube do Ufanismo, porque o Brasil 
está, cada vez mais, em melhor clima  
de tranqüilidade e sossêgo. E, como prova do  
seu asserto diz ser incontestável que, depois de dois 
anos da sua gestão, já não se fala mais em, golpe no 
Brasil. 

É verdade, Sr. Presidente, não se fala  
mais em golpe, apesar do govêrno; não se  
fala mais em golpe, apesar de tudo que está  
aí; não se fala mais em golpe, apesar e não  
obstante a crise econômica, e financeira 
avassaladora; apesar do descalabro administrativo; 
apesar de tôdas as agruras e desgraças que  
afligem o nosso povo. Não se fala mais em golpe!  
A Nação está, não tranqüila, mas inerme,  
inerte, e incapacitada de reação. 

Não se fala mais em golpe, mas  
em compensação se dão golpes, se  
desfecham golpes contra as autoridades  
civis e se assaltam Delegacias Policiais. Isso,  
Sr. Presidente, é golpe, golpe contra a  
ordem política, golpe contra a autoridade  
pública, golpe contra o Govêrno civil da  
Nação. É a implantação de uma ordem ou desordem 
militar, a pior ordem militar que se pode conceber – a 
da impunidade, quando se entende ser legítimo 
assaltar Delegacias e depredá-las sempre que um 
 

soldado, um aeronauta ou marinheiro seja agredido 
no seu suposto, pretenso e falsíssimo pundonor 
militar. 

Sr. Presidente, a situação em que vivemos 
está a exigir, não promessa de inquérito, mas 
punição efetiva; não declarações de ufanismo, mas 
declarações concretas de que o Poder Civil ainda 
existe, e que as autoridades militares aí estão para 
garantir o Poder Civil, para respeitar às leis, e não 
para transformar as armas que a Nação lhes deu, em 
instrumento de vindita, ou para assaltos violentos 
contra as autoridades públicas. 

Para concluir, pergunto: Que fazem as 
autoridades superiores? O Sr. Presidente da 
República faz declarações cada vez mais róseas, 
cada vez mais vãs, cada vez menos sérias, em face 
dos dados e da realidade. 

E o Sr. Ministro da Guerra, o que faz, Sr. 
Presidente, a respeito de tudo o que se passa sob o 
seu Comando, na sua esfera de ação? – O que faz o 
Sr. Ministro da Guerra, Sr. Presidente? Faz anos!... 
(Muito bem! Muito bem!). 

 
Durante o discurso do Sr. Mem de Sá, o Sr. 

Mourão Vieira deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lima Teixeira. 

 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, 

peço a palavra para explicação pessoal. 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Filinto Müller, para explicação pessoal. 
O SR. FILINTO MÜLLER (para  

explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente,  
atendia há momentos, em um dos  
gabinetes da Casa, o eminente Ministro de Is 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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rael; e não me foi possivel ouvir tôda a oração que 
acaba de proferir o eminente Senador Mem de Sá. 

Não responderei ao ilustre representante do 
Rio Grande do Sul, nos têrmos em que S. Exa. se 
pronunciou. Aliás, não poderia fazê-lo. Sua oração 
está repassada de paixão política e não tenho 
elementos para argumentar com apaixonados. 

Darei, contudo, satisfação ao Senado e à 
Nação, relativamente às críticas do nobre Senador 
Mem de Sá às autoridades públicas e, 
especialmente, ao Exmo. Sr. Ministro da Guerra. 

Desde o lamentável incidente do 5º Distrito 
Policial, procurei acompanhar as providências 
adotadas pelo Poder Civil da República, no sentido 
de coibir violências daquela ordem, verificadas na 
Capital do País, o que depõe muito mais contra os 
que a praticaram que contra as autoridades públicas. 

Como o assunto não foi debatido no Senado 
da República abstive-me de a êle me referir. 
Infelizmente, nesta madrugada indisciplinado grupo 
de soldados da Aeronáutica permitiu-se atacar o 4º 
Distrito Policial, como vindita pela prisão de um 
companheiro de farda. 

Posso informar ao Senado e à Nação que 
providências estão sendo tomadas, serenamente, 
para punir os responsáveis por uma e outra 
ocorrência. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Seria 
melhor que, em vez de serenamente, as 
providências fôssem tomadas urgentemente. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – As providências 
em relação ao 4º Distrito Policial, foram 
determinadas imediatamente pelas autoridades 
competentes. 

Asseguro ao Senado que os responsáveis 
pelo ato condenável encontram-se impedidos  
nos respectivos quartéis. O inquérito a que  
mandou proceder o Ministro da Guerra está 
pràticamente terminado; e a punição não  
será feita meramente através do Regulamento 
Disciplinar do Exército. Os promotores do ataque ao 
5º Distrito Policial serão chamados à Justiça Militar, 
que os processará, julgará e lhes aplicará a devida 
punição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Permite Vossa 
Excelência uni aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com muito 
prazer, apesar de falar em explicação pessoal. 

O SR. MEM DE SÁ: – Também recebi 
apartes, quando em explicação pessoal, do Vice-
Líder da Maioria. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Por isso eu disse 
– "com muito prazer, apesar de falar em explicação 
pessoal". Espero que o Sr. Presidente desconte o 
aparte do tempo que me é devido. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sem nenhuma paixão, 
que V. Exa. tanto me atribui, pergunto: não acha V. 
Exa. que houve tempo demais para apurar quais os 
responsáveis por um fato tão grosseiramente 
evidente, tão notòriamente conhecido? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Sr. Presidente, é 
fácil criticar, como o faz, o eminente Senador Mem 
de Sá, sem estar a par dos acontecimentos. 

O que houve no 5º Distrito Policial difere muito 
do que ocorreu no 4º Distrito, na madrugada de  
hoje. 

Não estou na tribuna para  
defender os que cometeram a vio- 
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lência de atacar um próprio nacional, autoridades 
públicas, e submeter a própria Nação Brasileira a 
vexames dessa espécie. Venho repor os fatos na 
sua verdadeira configuração. 

Em relação ao 5º Distrito, não havia 
identificação dos autores do delito. Foi ela, no 
entanto, já feita, em grande parte; e o Ministro da 
Guerra, responsável pela ordem e disciplina no seio 
do Exército, entendeu mais acertado submeter os 
responsáveis à Justiça Militar que, certamente, lhes 
dará punição muito mais severa, do que por mero ato 
administrativo do Sr. Ministro da Guerra. 

Quanto ao 4º Distrito Policial, posso também 
informar a V. Exa., Sr. Presidente, e ao Senado da 
República, que o responsável pelo ataque, um 
Sargento à paisana, foi, desde logo, identificado e 
será imediatamente punido. Essa a determinação do 
Sr. Presidente da República, e essa a decisão do 
eminente Brigadeiro Correia de Mello, hoje Ministro 
da Aeronáutica. 

O SR. JURARCY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Com prazer. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não acha V. 

Exa. que essas reiteradas expedições punitivas 
contra as autoridades policiais influem para 
desmoralizar o organismo responsável pela ordem 
pública? 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Não estou pondo 
dúvida. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exa,  
que foi Chefe de Polícia, que conhece os  
subalternos que teve, acha que êles podem 
continuar a velar pela órdem pública, nessa situação 
desmoralizadora de atacar, cada dia, uma Delegacia, 
 

a ponto de se perguntar, em tom de gracejo, qual 
Delegacia será amanhã atacada? 

O SR. MEM DE SÁ: – O que não há é 
coragem para prender os agressores. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Êsse clima 
de impunidade é que nos revolta. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Senhor 
Presidente, incontestàvelmente, é condenável  
e merece a mais rigorosa punição aquêles  
que atacaram o 5º Distrito Policial; mas o que  
não podemos fazer, é pedir ao Sr. Ministro da  
Guerra que puna, indistintamente, responsáveis  
e inocentes, por ato criminoso como aquêle.  
Já foi aberto rigoroso inquérito pela autoridade 
militar... 

O SR. MEM DE SÁ: – Há quase um mês. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – … a fim de apurar 

os responsáveis pelo ataque ao 5º Distrito  
Policial. Os já identificados encontram-se  
impedidos nos seus quartéis; e serão punidos  
pela Justiça Militar, muito mais rigorosamente  
do que o seriam por mero ato administrativo  
do Sr. Ministro da Guerra. Quanto aos do  
Ministério da Aeronáutica, que hoje atacaram  
o 4° Distrito Policial, foi desde logo  
possível identificar o dirigente do grupo e  
êsse já deve estar recebendo a devida  
punição. 

Sr. Presidente, fatos lamentáveis como êsses 
que ocorreram nos 4º e 5º Distritos Policiais, 
certamente põem em sobressalto as autoridades 
policiais, que ficam sem segurança para o 
cumprimento do seu dever. Posso, entretanto, 
assegurar ao Senado que os servidores da  
Polícia não deixarão de bem desempenhar suas 
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funções, embora sob a ameaça de  
expedições punitivas, como declarou o  
nobre Senador Juracy Magalhães. Espero,  
porém, não mais elas sejam levadas a efeito,  
tendo em vista que os que praticaram  
ato dessa ordem serão exemplarmente punidos. 

Sr. Presidente, não é possível culpar-se  
o Sr. Ministro da Guerra ou um Comandante  
de Unidade, pelo fato de soldados  
deixarem seus quartéis, para ataque dessa  
natureza. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Criando um 
clima de impunidade. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Lembro-me, 
perfeitamente, de que, no Govêrno do  
eminente General Eurico Gaspar Dutra – 
incontestàvelmente disciplinado e disciplinador  
– uma Delegacia de Polícia do Distrito Federal  
– se não me falha a memória, a do 17º Distrito,  
em Vila Isabel – foi cercada por praças armadas  
que, com metralhadoras, atiraram contra  
aquêle Distrito. Nem por isto aquelas autoridades 
deixaram de cumprir o seu dever. Os  
agressores, como se sabe, foram punidos. 

Sr. Presidente, a indisciplina que  
lavra no País, não parte, absolutamente,  
do espírito otimista que anima o Sr. Presidente  
da República. S. Exa., hoje, se declarou  
ufanista do Brasil. Ufanistas também somos  
nós, que amamos nossa Pátria, que a  
desejamos grande, que almejamos trabalhar  
pelo seu progresso. Devemos ser otimistas  
e não permitir invada o pessimismo nossos 
corações; (Muito bem! Muito bem!) e, dominados  
por paixões políticas, destruamos tudo, 
responsabilizando pelo que ocorre o Sr. Presidente 
da República. 

Sr. Presidente, posso afirmar que o ufanismo 
do Sr. Presidente da República é sadio. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Desde que 
não contrarie a verdade dos fatos. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Assevero que S. 
Ex.ª trabalha, incansàvelmente, pelo 
engrandecimento de nossa Pátria; e há S. Ex.ª de 
continuar êsse seu trabalho, apesar do pessimismo 
de uns... 

O SR. MEM DE SÁ: – Apesar dos ataques às 
Delegacias Policiais. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – … os maiores 
responsáveis pela indisciplina, que vai reinando no 
País. São os que levam, por vêzes, sua 
solidariedade de homens públicos, de homens que 
têm autoridade perante a opinião pública e perante a 
Nação, a atos de reconhecida indisciplina, como tem 
ocorrido nos últimos anos. 

Confio, Sr. Presidente, no destino de nossa 
Pátria, sobretudo, no otimismo que anima o Chefe da 
Nação. É com êsse otimismo que S. Ex.ª há de levar 
o Brasil ao progresso e à grandeza. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a hora do 
Expediente. 

Comunico aos Srs. Senadores que,  
atendendo ao fato de penderem de pronunciamento 
das duas Casas do Congresso Nacional, 
proposições relevantes, e urgentes, inclusive  
de natureza orçamentária, exigindo, possìvelmente, 
a convocação de sessões extraordinárias,  
a Presidência resolveu transferir de 21 do  
corrente para 5 de dezembro próximo, às  
21 horas, no Palácio da Câmara dos  
Deputados, a sessão conjunta destinada à 
apreciação do veto presidencial ao Projeto de  
Lei que reorganiza as Secretarias do Ministe- 
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rio Público da União, junto à Justiça do Trabalho, cria 
o respectivo Quadro de Pessoal e dá outras 
providências. 

Passa-se a 
 

ORDEM DO DIA 
 
Votação, em segunda discussão, do Projeto 

de Lei do Senado, número 36, de 1953, que dispõe 
sôbre o Código de Radiodifusão, em regime de 
urgência, nos têrmos do artigo 156, § 3º, do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
número 558, de 1957, do Sr. Cunha Mello e outros 
Srs. Senadores, dependendo de pronunciamento das 
Comissões de Constituição e Justiça; de Educação e 
Cultura; de Legislação Social; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas; de Relações 
Exteriores; de Serviço Público e de Finanças, sôbre 
as emendas de Plenário (nº 1 a 68). 

 
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 

Senador Attílio Vivacqua, Relator da Comissão de 
Constituição e Justiça, para emitir parecer sôbre o 
projeto. 

 
PARECER ORAL 

 
(Comissão de Constituição e Justiça). 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA (lendo): – A 

Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se, 
nesta oportunidade regimental, pela terceira vez 
sôbre a matéria da presente proposição legislativa. 

No primeiro Parecer (n. 42, de 1954), apreciou 
do ponto de vista jurídico, o Projeto originário, nº 36, 
de 1935, de iniciativa do eminente Senador 
Marcondes Filho, aceitando-o com as modificações 
propostas pelo Relator, que introduziam, como 
inovação fundamental, disposições garantido- 
 

ras da concessão, combinadas com o princípio de 
responsabilidade da emprêsa concessionária e o de 
igualdade de tratamento dos partidos políticos e dos 
demais interessados no uso do serviço público que 
êle executa. O Conselho Nacional de Radiodifusão, 
com funções consultivas e judicantes, aparece como 
órgão essencial do sistema objetivado através 
dessas modificações. 

No segundo Parecer (nº 1.072-57),  
esta Comissão pronunciou-se favoràvelmente  
às emendas oferecidas em Plenário no referido 
projeto. 

2 – Ao projeto foi oferecido e brilhantemente 
justificado pelo ilustre Senador Cunha Mello, em 
notável estudo, o substitutivo que, em virtude de 
preferência, constitui objeto de deliberação da Casa. 
Afastando-se da orientação do primitivo projeto, que 
apenas regulava a matéria atinente à radiodifusão, o 
substitutivo enfeixa, num estatuto único, a disciplina 
legal sôbre os diversos serviços públicos de 
telecomunicações em geral, abrangendo conforme 
dispõe o art. 1º, "a radiotelefonia, a radiotelegrafia, a 
radiofotografia, a emissão sonora ou de televisão, a 
comunicação por fio e quaisquer outros processos de 
utilização da radioletricidade, destinados à 
transmissão ou recepção de escritas, palavras, 
sinais, sons e imagens de qualquer natureza através 
das ondas eletromagnéticas, bem como a emissão 
de quaisquer palavras e sons feita por meio de 
amplificadores, eletrônicamente". 

Êsse é o critério no anteprojeto elaborado pela 
Comissão organizada no govêrno do Presidente 
Getúlio Vargas, presidida pelo General Lauro 
Medeiros, e no recente anteprojeto elaborado no 
Ministério da Viação. 

 
"A universalização dêsse sistema  

de unificação de tôdas as es- 
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pécies de comunicações citadas – lê-se na 
justificação – foi adotada pela Convenção 
Interamericana de Telecomunicação de 27 de 
setembro de 1945, e pela Convencão Internacional 
de Telecomunicações, de 22 de setembro de 1952, 
ratificadas e promulgadas pelo Brasil. 

Mas, a unificação legislativa dependerá da 
conveniência de cada país e do seu sistema jurídico 
e terá sempre de conciliar a conveniência e utilidade 
da codificação, com a índole, as peculiaridades 
técnicas e o grau de interêsse estatal, social e 
nacional de cada um dos serviços de 
telecomunicação. 

Como observa Themístocles Cavalcanti, a 
constituição não considera a radiodifusão como uma 
das modalidades de radiocomunicação, pois, nomeia 
separadamente, como faz com os telégrafos e os 
telefones. 

O anteprojeto encaminhado pelo Senhor 
Ministro da Viação, procurou alcançar sob êste 
aspecto uma solução satisfatória, classificando os 
serviços de telecomunicações em serviço interior e 
serviço internacional, e regulando, mediante normas 
especiais, a concessão e exploração da radiodifusão, 
do telégrafo e do telefone. 

Basta considerar o papel educativo e 
informativo da radiodifusão. A ação do  
rádio, benéfica ou maléfica, assim como a da 
televisão, amanhã, ambas libertas das condições  
de tempo e de espaço, é ilimitada, universal, e  
além disto, instantânea. "O rádio e a televisão, ao 
contrário do livro, e do jornal", como disse  
Elmano Cardim, "agem por sugestão, impõem 
imperativamente o que pretendem divulgar e o  
que querem propagar. Não dão tempo ao raciocínio 
que permite a liberdade pessoal de julgamento". 
Surgiram, assim, novos e complexos proble- 
 

mas no campo da liberdade e da manifestação de 
pensamento e de sua regulamentação. 

Por sua vez, serviços de telefone e de 
telégrafos têm peculiaridades irredutíveis e 
finalidades de interêsse público, e, além do mais, 
essenciais á defesa nacional. 

Por todos êsses motivos preferíamos estatutos 
legais distintos para êsses serviços. 

3 – O substitutivo enuncia, no artigo 3º, a 
competência legislativa e executiva da União para 
todos os serviços públicos de telecomunicação, 
ressalvando, porém, a competência estadual definida 
no § 1º, que assim dispõe: "Os serviços de telefone 
por fio poderão ser organizados, regulados e 
executados pelos Estados, dentro nos respectivos 
limites territoriais, sendo que a sua transposição por 
linhas estaduais e municipais, sòmente poderá ser 
feita uma vez observadas as normas técnicas e as 
condições legais de execução, mediante autorização 
do Govêrno Federal". 

A competência local terá, entretanto, de ficar 
subordinada à competência da União, para organizar 
a segurança das fronteiras e a defesa externa (art. 
5º, IV, da Constituição) e ao preceito do art. 180 da 
Lei Magna, o qual determina: 

 
"Nas zonas indispensáveis à defesa do País 

não se permitirá, sem prévio assentimento do 
Conselho de Segurança Nacional: 

1 – Qualquer ato referente à concessão de 
terras, à abertura de vias de comunicação e à 
instalação de meios de transmissão". 

 
Eis a razão da Emenda nº 36, que  

reproduz texto do anteprojeto do  
Ministério da Viação, e define, tão-sòmente  
para os efeitos de radiotelecomunicação, as zo- 
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nas indispensáveis à defesa do País, sem prejuízo 
da preceituação da Lei nº 2.597, de 2 de setembro 
de 1955. 

4 – Uma questão cuja importância jurídica 
sobressai do estudo do assunto é a da projeção do 
Direito Internacional na legislação interna. O 
parágrafo único do art. 1º do substitutivo prescreve 
que "terão igualmente aplicação as normas dos 
tratados e convenções internacionais ratificadas pelo 
Congresso Nacional". 

A tese sôbre a incorporação, como direito interno, 
das estipulações e normas dos tratados e convenções 
ratificados pelo Brasil, não poderá ser examinada 
apenas à luz da doutrina, mas sobretudo e 
especialmente em face do nosso sistema constitucional. 

No Parecer nº 42, de 1954, emitido sôbre o 
Projeto Marcondes Filho, sustentou-se de acôrdo 
com o precedente seguido no Parecer nº 1.712 de 
1949: "a elaboração das leis sôbre as matérias 
compreendidas no art. 65 da Constituição Federal, 
só se completa com a sanção do Presidente da 
República, não sendo, pois, aplicadas desde logo as 
cláusulas em que se regulam tais matérias". 

A ratificação nos têrmos do art. 66, nº I da 
Constituição Federal aprova um ato do Presidente da 
República, (art. 87, VI) – ato que não terá o efeito de 
modificar a legislação interna sôbre direito civil, 
comercial, aeronáutico e do trabalho, sôbre ensino, 
sistema monetário, naturalização, entrada, 
extradição e expulsão de estrangeiros, condições de 
capacidade para o exercício das profissões, técnico-
científicas e liberais etc. 

Os Estados assumem, neste caso, obrigações 
políticas interestaduais para a execução das 
providências legislativas necessárias ao 
cumprimento dos seus convênios. 

"Um tratado internacional – es- 
 

creve Leband – não tem, por sua natureza efeitos 
jurídicos no interior". Os tratados obrigam 
simplesmente os Estados e não os súditos, criam 
direitos e deveres internacionais, e não regras de 
direito; os cidadãos são obrigados, não pelas 
transações internacionais e sim únicamente pelas 
ordens de seu govêrno" (apud). Eduardo Espínola e 
Eduardo Espínola Filho – Tratado de Direito Civil 
Brasileiro, vol. II, pág. 77. 

A questão da repercussão dos atos 
internacionais, no sistema jurídico interno, não 
poderá ficar, entre nós circunscrita à doutrina sôbre o 
assunto. Terá de ser estudada dentro da própria 
Constituição Federal, à luz de seus textos 
imperativos sôbre a feitura das leis do País. 

A Comissão de Relações Exteriores, no 
Parecer nº 53 de 1953, aceitou, por maioria, através 
do parecer do preclaro Relator Senador Bernardes 
Filho, a tese da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Aliás, a Constituinte, através da Comissão 
Constitucional, não deu guarida à tese defendida 
pelo ilustre Deputado Prado Kelly, sustentando o 
primado dos trabalhos sôbre as leis positivas do 
Estado. (A Constituição Brasileira de 1946, vol. I, 
página 243, – José Duarte). É o princípio que, em 
virtude de graves imperativos da sua história e da 
situação européia, a França incorporou à 
Constituição atual (art. 28). 

A par do aspecto inconstitucional da  
doutrina que pretende erigir os Tratados na  
suprema lei do País, cumpre considerar seus efeitos 
perturbadores e subversivos sôbre a ordem  
jurídica interna, e irrecusável inconveniência  
política dessa doutrina, para o Brasil, hoje  
envolvido numa rêde cada vez mais complexa  
e extensa de Tratados bilaterais, inclusive o 
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pacto militar com as Estados Unidos, uma rêde que 
se entrelaça no vasto sistema da ONU. Acrescente-
se a isto a invigilância ou desinterêsse com que a 
opinião pública, e, pode-se dizer, também, o 
Parlamento e os próprios juristas acompanharam a 
elaboração dos atos diplomáticos, que, em geral, se 
processam na intimidade ou no segrêdo das 
Chancelarias. A doutrina aceita por esta Comissão é 
a do primado do direito interno sôbre os tratados, em 
suma, a doutrina constitucional brasileira. 

5 – Diversas emendas apresentadas, colimam 
fixar e regular como papel primacial da radiodifusão, 
o seu papel educativo e cultural, também previsto no 
substitutivo. 

Acreditamos, disse Sua Santidade na 
Encíclica Miranda Prorsus, que o mais nobre serviço 
que está chamado a prestar é o de iluminar e educar 
o homem, dirigindo sua mente e seu coração para as 
esferas mais altas do espírito. Nessas emendas 
tomou-se em consideração a influência do rádio 
assim como, em futuro próximo, a da televisão sôbre 
o homem do campo. 

6 – O substitutivo não aceita a subordinação 
das concessões das autorizações ao regime de 
concorrência pública, como se propõe no Projeto 
Prado Kelly, regulando o serviço federal de 
radiodifusão. 

O substitutivo assegura a liberdade de opinião 
na radiodifusão e televisão, provendo 
detalhadamente sôbre a responsabilidade dos 
abusos praticados no exercício dessa liberdade (art. 
32). 

No tocante à responsabilidade das emprêsas 
radiodifusoras, por ato de terceiros, merece  
acolhida a Emenda nº 43, do ilustre Senador  
Lameira Bittencourt, conservando-se, porém,  
o artigo 43 do substitutivo, que regula, como o pro- 
 

jeto Prado Kelly, o direito de resposta, a quem fôr 
acusado de emissão feita por estação de rádio ou 
televisão (art. 38 e seguinte). 

Institui o Conselho Nacional de 
Telecomunicações com tão importantes atribuições 
de caráter decisório e técnico. 

7 – Sôbre a composição dêsse órgão, 
manifestou-se aguda divergência, oposta por 
aquêles que entendem que a sua constituição deve 
refletir uma representação ponderável das entidades 
privadas, culturais, econômicas e técnicas. Êsse é o 
objetivo das Emendas nº 3 e 35. 

A Emenda nº 23, do eminente Senador Mem 
de Sá, estabelece que, no comêço de cada 
legislatura será constituída, na forma do Regimento 
Comum, uma comissão mista de Senadores e 
Deputados que funcionará até a legislatura seguinte 
com observância do disposto no art. 40, parágrafo 
único da Constiutição, à qual incumbirá velar pela 
liberdade de informação e de expressão do 
pensamento, através da televisão e do rádio em todo 
o País, e promover as medidas adequadas ao pleno 
funcionamento das franquias constitucionais. 

Cabe, sem dúvida, ao Parlamento, como uma 
de suas principais missões democráticas, exercer 
essa vigilância. 

O que se pretende importaria porém, data 
venia, em transpor-se para o âmbito de uma lei 
subordinada à sanção do Presidente da República, 
uma providência de exclusiva competência das 
Casas do Poder Legislativo. 

Entendemos, assim, que a criação dêsse 
órgão parlamentar deve ser matéria reservada à 
iniciativa e elaboração da Câmara e do Senado, na 
forma de seu regimento interno ou do regimento 
comum. 

8 – Ante o exposto, a Comis- 
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são de Constituição e Justiça opina pela 
constitucionalidade do substitutivo, bem como das 
demais emendas, também oferecidas em segunda 
discussão, salvo a Emenda nº 23, que não acolhe 
pelos fundamentos expostos no item número 7. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Ezechias da Rocha, Relator da matéria na 
Comissão de Educação e Cultura, para emitir 
parecer. 

 
PARECER ORAL 

 
(Comissão de Educação e Cultura) 

 
O SR. EZECHIAS DA ROCHA (lendo): – Sr. 

Presidente, examinando as emendas pertinentes, 
dentro de sua competência regimental, a Comissão 
de Educação e Cultura opina: 

 
EMENDA Nº 1 

 
A presente emenda corporifica um substitutivo 

integral, oferecido ao projeto pelo eminente Senador 
Cunha Mello. Disciplina tôda a matéria referente às 
telecomunicações no Brasil e as relações dêste com 
os outros países, através de convênios e tratados. 

A parte que se liga à competência especifica 
desta Comissão se encontra no artigo 5º, alínea "b", 
no artigo 7º alínea "q" e no artigo 22, alínea "i". A 
primeira se refere à composição do Conselho 
Nacional de Telecomunicações, órgão criado pelo 
substitutivo, prevendo como um de seus 
componentes o representante do Ministério da 
Educação e Cultura. Êste fica, assim, habilitado, 
através de seu representante, a influir nos aspectos 
atinentes às atribuições legais. 

O artigo 7º outorga ao Conselho, na  
sua alínea "q", a incumbência de "fazer a  
censura prévia dos espetáculos e diversões trans- 
 

mitidos pelas estações de radiodifusão e televisão". 
Adiante, quando examinarmos a Emenda nº 6, 

sôbre a qual emitimos parecer favorável,  
verificamos que ela tem por fito exatamente  
retirar êsse encargo do Conselho de 
Telecomunicações, sustentando que, de  
acôrdo com o projeto votado há poucos dias  
nesta Casa e com sua tramitação legislativa 
pràticamente ultimada, a censura prévia  
de tais espetáculos será exercida pelo órgão 
competente, criado pela aludida proposição no 
Ministério da Educação e Cultura. 

Afinal, o artigo 22 alínea "i", define,  
como função precípua e superior das emissoras  
de rádio e televisão, o caráter educativo e  
cultural de que suas programações devem revestir-
se. 

Nosso parecer, excetuada a parte referente à 
censura, é favorável à Emenda nº 1 (substitutivo). 

 
EMENDA Nº 6 

 
Suprime a letra "q" do art. 7º por achar-se em 

fase final de elaboração legislativa o projeto que 
reorganiza o serviço de censura, passando-o para o 
Ministério da Educação e Cultura. É de vantagem 
que o Serviço de Censura fique unificado sob um só 
órgão da administração. Dividir essa atribuição, de 
alta responsabilidade, por dois órgãos, seria 
contribuir para confusões e desigualdades 
injustificáveis de tratamento. 

Somos pela aprovação da emenda. 
 

EMENDA Nº 12 
 
Visa a substituir a expressão "desrespeito", na 

letra "b", item II do artigo 31, por "manifesto 
achincalhe". A expressão desrespeito nos parece de 
boa linguagem legislativa, ao passo que a segun- 
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da reveste coloração subjetiva e variável. Somos, 
portanto, pela mantença da expressão usada pelo 
substitutivo. 

 
EMENDA Nº 24 

 
A emenda estabelece tarifas especiais para os 

programas de educação dos Estados, Municípios e 
das instituições privadas de ensino e de cultura, 
atribuindo ao Ministério da Educação e Cultura ao 
baixar as instruções atinentes à elaboração e 
transmissão dos programas educacionais mediante 
audiência do Conselho Nacional de 
Telecomunicações. O substitutivo já prevê uma série 
de facilidades e concessões aos programas e 
serviços de qualidade educativa. Ademais, a 
linguagem da emenda é clara: fala em tarifas 
especiais sem dizer se são mais elevadas ou mais 
reduzidas que as mencionadas no substitutivo. 
Parece-nos mais grave, porém, a confusão de 
atribuições, introduzida pela emenda entre o 
Ministério da Educação e Cultura e o Conselho 
Nacional de Telecomunicações. Êste órgão já tem 
suas atribuições perfeitamente definidas pelo 
substitutivo, no seu art. 7º. A emenda como que 
superpõe o Ministério da Educação e Cultura 
Conselho quando êste, diretamente subordinado à 
Presidência da República, é o órgão competente 
para a promulgação de medidas referentes aos 
programas de rádio e televisão. O Ministério da 
Educação e Cultura já se acha representado no 
Conselho nos têrmos do art. 5º, alínea b, e sòmente 
através de seu vogal, poderá apresentar sugestões 
quanto à elaboração de instruções sôbre os 
programas de rádio e televisão. Somos, por isso, 
pela rejeição da emenda. 

 
EMENDA Nº 26 

 
A emenda dá preferência para 

 

a concessão de canais de radiodifusão a 
universidades e entidades culturais sem finalidade 
lucrativa e prevê sua organização em consórcio, bem 
como sua subvenção mediante dotação 
orçamentária. Malgrado o alto propósito da emenda, 
parece-nos contraproducente, em país onde o ensino 
superior e as atividades culturais ainda se 
encontram, em sua grande maioria, sob a 
responsabilidade do Estado. 

Tal preferência seria de adoção forçosa  
em países onde já se tivesse verificado  
a emancipação das Universidades da tutela  
do Estado; onde as instituições universitárias  
já dependessem exclusivamente da iniciativa 
particular. Entre nós, porém, a concessão  
da preferência, além de ociosa, representa  
uma sobrecarga para o Estado que, em última 
análise, como reconhece a própria emenda, teria  
de subvencionar as radiodifusoras universitárias. 
Nada impede, por outro lado, que essas 
radiodifusoras, caso venham a se constituir, 
requeiram e obtenham, através do Conselho 
Nacional de Telecomunicações, órgão hábil,  
essas concessões. Caberá ao Conselho  
apreciar o pedido e conceder ou não o estipêndio.  
O que nos parece contraproducente é adiantar-se  
o legislador e acenar com a subvenção não  
só antes que a radiodifusora exista, mas até  
antes que existam as universidades capazes de 
organizá-las. Além disso, o art. 23, alínea "f", torna 
obrigatória a autorização para serviços de 
telecomunicações quando criados em 
estabelecimentos de educação, assistência e outros, 
sem objetivo econômico. Somos, por isso, pela 
rejeição da emenda. 

 
EMENDA Nº 31 

 
A emenda procura estabelecer  

as altas finalidades da radiodifu- 
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são tornando-as requisitos obrigatórios dos  
serviços radiodifusores. O art. 22, alínea "i", no 
entanto, já prevê extensivamente, essas  
mesmas finalidades quando torna obrigatória,  
no serviço da radiodifusão, a idéia de  
interêsse nacional, com destinação educativa e 
cultural. Por isso, a emenda em questão  
nos parece redundante, razão por que somos pela 
sua rejeição. 

 
EMENDA Nº 37 

 
A emenda em aprêço dispõe sôbre a 

orientação, execução e coordenação dos serviços de 
radiodifusão, tendo em vista suas finalidades e, para 
tanto, prevê a organização de escolas. Parece-nos 
que a finalidade dos serviços de radiodifusão 
transcende o âmbito exclusivamente educativo e 
cultural objetivando a paz social, a segurança  
interna e a sobrevivência das instituições. Por outro 
lado, a formação de técnicos e especialistas já se 
acha explicita nas atribuições do Conselho  
Nacional de Telecomunicações (art. 7º, alínea "n"). É 
de notar, ainda, que o art. 22, alínea "i", já 
estabelece, de maneira bastante clara, as finalidades 
dos serviços de radiodifusão, o atendimento do 
interêsse nacional, a destinação educativa e  
cultural, a informação; entretenimento, a propaganda 
e a publicidade, A enumeração é exaustiva,  
portanto julgamos dispensável a emenda em  
aprêço. 

Êste, Sr. Presidente, o parecer da Comissão 
de Educação e Cultura (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra  
o nobre Senador Gilberto Marinho, para emitir 
parecer em nome da Comissão de Serviço Público 
Civil: 

PARECER ORAL 
 

(Comissão de Serviço Público Civil) 
 

O SR. GILBERTO MARINHO (lendo): – A 
Comissão de Serviço Público Civil incumbe, nesta 
oportunidade, examinar as emendas oferecidas ao 
projeto em segunda discussão. Do total de 68 
(sessenta e oito) deve a Comissão emitir parecer 
sôbre as de nº 1 (Substitutivo Geral), 3, 4, 5, 6, 33, 
34, 35, 43 e 44, de acôrdo com as atribuições 
previstas no Regimento Interno. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Consubstancia um substitutivo geral do projeto 

e será examinada por esta Comissão na parte que 
interessa ao serviço público – criação, composição e 
atribuições de novos órgãos e pessoal respectivo. 

O substitutivo é o resultado de um sério estudo 
levado a efeito pelo eminente Senador Cunha Mello, 
através de ampla audiência de todos os interessados 
no problema das telecomunicações. Calcado, assim, 
em bases técnicas; e acolhendo sugestões 
provenientes de todos os setores interessados, o 
substitutivo, na parte atinente à competência desta 
Comissão, merece ser aprovado. A composição, que 
fixa, para o Conselho Nacional de Telecomunicações, a 
par dos encargos que lhe são cometidos, representa 
principio de equilíbrio técnico-politico para a solução 
das matérias ligadas às comunicações a distância. 

Quanto ao pessoal para execução dos 
serviços administrativos, está previsto, no art. 59, 
parágrafo único, do substitutivo, o, aproveitamento 
dos servidores atualmente lotados na Comissão 
Técnica de Rádio, cuja extinção o mesmo artigo 
prevê. Quanto aos demais dispositivos sôbre os 
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quais esta Comissão deve opinar, encontram-se êles 
relacionados nas disposições transitórias e dizem 
respeito à natural transferência de atribuições 
atualmente exercidas pelo Departamento dos 
Correios e Telégrafos e que, em virtude da nova 
estrutura de tais serviços, passam a figurar na 
competência do Conselho Nacional de 
Telecomunicações. 

Nosso parecer é favorável à Emenda número 
1. 

 
EMENDA Nº 3 

 
Estabelece nova composição para o Conselho 

Nacional de Comunicações, 
Parece-nos mais aconselhável manter o 

disposto no art. 5º, e respectivas alíneas do 
substitutivo (Emenda nº 1). Êste representa o têrmo 
de acurados estudos empreendidos pelo seu 
eminente autor e está, do mesmo passo, em 
harmonia com o pensamento da Comissão Técnica 
de Réjdio, organismo presentemente encarregado da 
execução dos misteres atribuídos pelo substitutivo 
(Emenda nº 1) ao novo Conselho. Modificar-lhe a 
estrutura sem base em qualquer experiência prática 
não apresenta, ao nosso ver, a orientação mais 
acertada para um órgão que terá a seu cargo 
executar a politica de telecomunicações. 

Preferindo, destarte, o critério adotado pelo 
substitutivo, somos pela rejeição da emenda em 
causa. 

 
EMENDA Nº 4 

 
É conseqüência da emenda anterior, em cujo 

sistema se integra. O parecer contrário emitido sôbre 
aquela, impõe igual pronunciamento sôbre a de nº 4. 

 
EMENDA Nº 5 

 
Trata-se de emenda que guarda 

 

intima relação com a de nº 3, prevendo os casos de 
substituições dos membros do Conselho. 

Em virtude do critério que já adotamos, 
preferimos o sistema estabelecido no substitutivo, e 
tendo ainda em vista que êste, no parágrafo 2º do 
seu artigo 6º, já regula a matéria, opinamos pela 
rejeição da emenda, por considerar que ela está 
prejudicada. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Suprime a alínea "q" do art. 7º do substitutivo 

(Emenda nº 1), por entender que a censura prévia dos 
espetáculos e diversões, transmitidos pelas estações 
de radiodifusão e televisão, será da competência do 
serviço cujo criação, em têrmos de transferência para o 
Ministério da Educação e Cultura, já se encontra quase 
uitimada no Congresso Nacional. 

Os motivos são procedentes e aconselham a 
aprovação da emenda. 

 
EMENDA Nº 33 

 
Cria no Conselho de Telecomunicações, como 

órgão executivo, uma Secretaria Geral, além de 
(cinco) 5 Divisões e uma Tesouraria. 

Nos têrmos da orientação que vimos 
observando e observaremos ainda no exame de 
matéria correlata, optamos pela organização 
imprimida aos serviços do Conselho no substitutivo 
Cunha Mello. Êste prevê tôdas as hipóteses e 
necessidades para o normal funcionamento do 
Conselho, seja na aparelhagem material como 
também no recrutamento de pessoal técnico. 

O parecer é, pois, contrário à emenda em 
aprêço. 

 
EMENDA Nº 34 

 
Na emenda em referência  

examinaremos apenas a parte rela- 
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tiva a esta Comissão, uma vez que o estudo de 
vários outros de seus dispositivos se enquadra na 
competência de outros órgãos técnicos. 

Ao esposar a orientação consubstanciada na 
Emenda nº 1 (substitutivo), afastamos logo, em 
conseqüência, qualquer emenda que altere a 
composição e as atribuições do Conselho Nacional 
de Telecomunicações. Neste último caso se 
enquadra a emenda em tela, por cuja rejeição, 
destarte, ora nos manifestamos, tendo em vista, 
ainda, que a não ser em duas ou três alíneas, as 
restantes constituem matéria regulamentar. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 35 
 
Imprime novos rumos à constituição, 

composição, e atribuições do Conselho, modificando 
radicalmente o sistema preconizado pelo substitutivo, 
para manter, em pequenas diferenças, o atual 
regime da Comissão Técnica de Rádio, inclusive 
subordinando o Conselho ao Ministério de Viação e 
Obras Públicas. 

Trata-se, até por isso, de matéria superada 
pelos novos critérios adotados para a execução da 
politica de telecomunicações. 

Parecer pela rejeição. 
 

EMENDA Nº 43 
 
Versa, ainda, esta emenda, sôbre a 

composição do Conselho Nacional de 
Telecomunicações. 

Consoante nosso critério, somos por sua 
rejeição. 

 
EMENDA Nº 44 

 
Representa mera conseqüência da emenda 

anterior, visando a disciplinar, em moldes diversos 
do substitutivo, a hipótese das substituições dos 
membros do Conselho. 

O parecer é igualmente contrario 

A Comissão de Serviço Público Civil é, em 
síntese, de parecer favorável às Emendas nº 1 e 6 
de parecer contrário às Emendas de números 3, 5, 
33, 34, 35, 43 e 44. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Neves da Rocha, relator da matéria na 
Comissão de Legislação Social, para emitir parecer. 

 
PARECER ORAL 

 
(Comissão de Legislação Social) 

 
O SR. NEVES DA ROCHA (lendo): – Esta 

comissão tem observado rigorosamente o princípio 
regimental que estabelece a competência de cada 
um dos órgãos técnicos da Casa. Estuda as 
proposições submetidas a seu exame tão sómente 
no que tange à sua atinência com a legislação social. 

Ora, as Emendas nº 1 a 69, apresentadas em 
Plenário na fase de segunda discussão, nada dizem 
e em nada se ligam às nossas atribuições 
regimentais, razão por que nos abstemos, de qual-
quer pronunciamento sôbre elas. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Rui Palmeira, Relator da matéria na 
Comissão de Relações Exteriores, para emitir 
parecer. 

 
PARECER ORAL 

 
(Comissão de Relações Exteriores) 

 
O SR. RUY PALMEIRA (*) (lendo): – Sr. 

Presidente, ao pronunciar-se sôbre o projeto, a 
Comissão de Relações Exteriores deu parecer 
favorável à emenda que mais diretamente diz com 
sua especificidade. Assim, ao falar sôbre as 
emendas, nosso pronunciamento é favorável a tôdas 
elas; uma vez aceita a de nº 2, do eminente Senador 
Attílio Vivacqua, que envolve assunto mais perti- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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nente com as atribuições de nossa Comissão. 

Na Emenda nº 1, à qual dá também  
parecer favorável a Comissão de Relações 
Exteriores, havia de estranho, justamente, o art. 7º, 
letra "f": 

"manter relações e celebrar convénios e 
tratados com a administração dos demais países, 
bem como com a secretaria de organismos 
internacionais ..." 
referindo-se ao Conselho Nacional de 
Telecomunicações, 

Essa parte corrigida pela Emenda nº 34, que, 
como declarei, recebeu igualmente parecer favorável 
do órgão que represento, a Comissão de Relações 
Exteriores. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido o parecer 
da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, 

 
PARECER 

Nº 1.144, DE 1957 
 
Da. Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas, sôbre o Projeto de Lei do Senado 
nº 36, de 1953, que regula o serviço de radiodifusão, 
o uso e a exploração dos canais para o mesmo 
designados. 

 
Relator: Sr. Ary Vianna 
Esta Comissão de Transportes, Comunicações 

e Obras Públicas é novamente chamada a opinar 
sôbre o presente projeto, já agora na parte relativa 
às Emendas de nº 1 e 68, oferecidas em segunda 
discussão. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Corresponde esta emenda a  

um substitutivo geral que dá ao pro- 
 

blema das telecomunicações uma orientação 
completamente diversa daquela observada de inicio 
pelo projeto. Representa êle, mesmo, a adoção de 
critérios novos, não apenas no que concerne a 
composição e atribuições do novo órgão 
encarregado da execução da política das 
telecomunicações, mas também dando a essa 
política um tratamento diferente daquele inicialmente 
esposado no projeto. 

Redigido e apresentado pelo ilustre Senador 
Cunha Mello, foi precedido de longo e fundamentado 
estudo, que reuniu os aspectos técnicos, políticos e 
jurídicos do problema. Mereceu por igual a 
aprovação dos atuais concessionários das emissoras 
de rádio e televisão, conforme comunicações, 
mensagens e telegramas lidos em Plenário pelo 
ilustre autor da matéria. 

No que tange ao seu exame por parte desta 
Comissão, entendemo-lo procedente e em condições 
de merecer parecer favorável, uma vez que representa 
um verdadeiro Código de Telecomunicações, de há 
muito reclamado, técnica e politicamente. 

O estudo das demais emenda tomará como 
base o parecer favorável emitido sôbre a Emenda 
Substitutiva nº 1, Assim, serão examinadas 
englobadamente aquelas que digam com a 
organização, composição e competência do 
Conselho de Telecomunicações. 

 
EMENDAS Nº 3, 5, 31, 33, 34, 35, 43,44 e 63 

 
Conforme ficou esclarecido, sôbre estas 

emendas, que dizem respeito à estruturação e a 
atribuições do Conselho de Telecomunicações, 
nosso parecer é contrário. 

As de nº 3, 35 e 43 estabelecem  
composição diferente daquela adotada pelo 
substitutivo no art. 5º. As de nº 5 e 44 são-lhes 
correlatas, pois regulam as substituições 
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eventuais dos membros do Conselho. As de nº 34 e 
63 fixam a competência daquele órgão, aliás já 
determinada no artigo 7º, sendo que a segunda se 
reporta apenas à alínea "i" do aludido dispositivo. A 
Emenda nº 31 dá nova redação à alínea "i" do  
artigo 22, objeto de subemenda que ao final 
sugerimos. 

Assim, tanto no que toca à competência e 
atribuições do Conselho como à sua organização, as 
emendas em causa visam a dar tratamento ou 
estabelecer critérios diferentes daqueles esposados 
pelo substitutivo. Ora, dando, parecer favorável 
sôbre êste, temos as emendas em aprêço como 
rejeitadas. 

 
EMENDA Nº 2 

 
Manda observar nos serviços públicos de 

telecomunicações as normas resultantes de tratados 
e convenções internacionais. 

O assunto já está atendido no parágrafo único 
do artigo 1º do substitutivo, razão por que opinamos 
pela rejeição da emenda. 

 
EMENDA Nº 4 

 
Esta emenda dá nova redação ao parágrafo 

único do artigo 6º, estabelecendo o principio da 
demissibilidade ad nutum do Presidente do 
Conselho. 

Tal demissibilidade, porém, já está prevista, na 
alínea "a"' do artigo 5º do substitutivo, que, a respeito 
da referida autoridade, usa a expressão livre escolha 
pelo Presidente da República. 

Julgamos, entretanto, que uma outra redação 
ao artigo 6º e parágrafo, englobando os dois 
dispositivos em um só, esclarecerá o intuito do 
substitutivo e não deixará dúvida de que a 
coincidência dos mandatos dos membros do 
Conselho com o do Presidente da República não 
importa em investidura. por tempo certo, igual à 
 

do chefe da Nação, sendo, ao contrário, demissiveis 
ad nutum por êste. 

Nosso parecer é, pois, favorável à emenda 
nos têrmos da subemenda que enunciaremos. 

 
EMENDA Nº 6 

 
Suprime a alínea "q" do art. 7º, que atribui ao 

Conselho o encargo de exercer a censura prévia dos 
espetáculos de rádio e televisão. 

Encontra-se em vias de ultimação, no 
Congresso, projeto de lei transferindo para o 
Ministério da Educação o serviço de censura, 
retirando-o do Departamento Federal de Segurança 
Pública. A criação do citado organismo no Ministério 
em aprêço é mais consentânea com o sentido 
educacional da censura. 

O parecer é favorável à emenda. 
 

EMENDA Nº 7 
 
Acrescenta dois parágrafos ao artigo 17 do 

substitutivo, com o propósito de completar-lhe o 
texto. 

Trata-se, aliás, de reprodução de matéria 
incluída na primeira redação dada ao substitutivo e 
completa, realmente, a redação do artigo 17, 
prevendo todos os casos de comunicação a 
distância. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 8 
 

A Emenda sob o nº 8 substitui, no art. 22, os 
textos das alíneas b, e e f, do substitutivo, pelos 
seguintes: 

b) Em se tratando de emprêsa de radiodifusão 
ou televisão, constituição da diretoria da pessoa jurídica 
de direito privado, quando nacional, de brasileiros natos 
e admissão exclusiva de brasileiros natos na técnica 
das operações dos equipamentos transmissores. 
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e) Em se tratando de emprêsa de radiodifusão 
ou televisão, imutabilidade dos atos constitutivos da 
mesma, cuja modificação fica subordinada à prévia 
autorização do Presidente da República e audiência 
do Conselho Nacional de Telecomunicações. 

f) em se tratando de emprêsa de radiodifusão 
ou televisão, transferibilidade da concessão sómente 
quando precedida de autorização do Govêrno da 
República e audiência do Conselho Nacional de 
Telecomunicações, inclusive quando se tratar de 
emprêsa brasileira, de alienação a terceiros ou 
demais sócios, de ações ou de frações do capital 
social. 

A alteração da alínea b é, apenas, de  
caráter redacional, eis que sàmente destaca da parte 
final do artigo para seu caput a expressão  
"em se tratando de emprêsa de radiodifusão ou 
televisão". 

Com relação às alíneas e e f, o que  
se deseja é limitar as exigências ai estabelecidas, 
apenas às emprêsas de radiodifusão ou de  
televisão, excluindo-se das exigências estatuídas 
nessas alíneas as demais emprêsas de 
telecomunicações, inclusive as de telégrafo e de 
telefone. 

O sistema de projeto obedeceu ao princípio  
de uniformidade dêsses requisitos, que  
visam à nacionalização jurídica de tôdas as 
emprêsas de telecomunicações, as quais  
exercem serviços públicos delegados pela União, 
mediante a autorização ou concessão (artigos  
V e XII da Constituição Federal) salvo o de telefones 
explorados ùnicamente nos territórios dos  
Estados e Municípios. Dado o interêsse público e 
nacional, tão intimamente ligado à segurança  
do País, seria, sem dúvida, desaconselhável 
estabelecer-se, de um modo geral,  
quanto às emprêsas de telégrafos e telefones, 
 a dispensa da observância das disposi- 
 

ções constantes das alíneas e e f, do substitutivo. 
A emenda às alíneas e e f, do artigo 22 além 

de não se coadunar com um ponto básico do sistema 
do substitutivo, aceito pela Comissão, apresenta a 
inconveniência apontada. 

Opinamos, assim, pela aprovação da Emenda 
nº 8, nos têrmos da subemenda que apresentaremos 
na devida oportunidade. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 9 
 
Acrescenta expressões à letra "i" do artigo 22, 

de sorte a estender às emprêsas assemelhadas 
àquelas de natureza privada a atuação como veículo 
de propaganda e publicidade. 

Entendemos que a redação sugerida pela 
emenda dá um alcance muito amplo e algo impreciso 
ao dispositivo, razão por que sugerimos uma 
subemenda, adiante formulada, e que, suprimindo 
uma expressão na letra "i", atende ao objetivo da. 
emenda sem a generalização de que esta se reveste 
em sua atual redação. 

 
EMENDAS 
NÚMEROS 

 
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 

19 – 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 31 – 38 – 42 – 47 – 49 
– 51 – 52 – 54 – 61 

 
Êste grupo.de emendas diz respeito ou tem 

relação com a parte do substitutivo atinente às 
penalidades cominadas para as infrações das 
medidas reguladoras dos serviços de radiodifusão. 

A matéria está disciplinada de maneira completa 
no substitutivo. As emendas apresentadas dizem 
respeito, de um modo geral, a suavização dessas 
penalidades, seja diminuindo-as, diretamente, se- 
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ja transpondo algumas secções dp capitulo da 
cassação das concessões para o que prevê a 
suspensão mera e simplesmente. 

A Emenda nº 10 condiciona a cassação (art. 
31, itens I e Il) e a infringência do disposto no artigo 
22, alínea "i", à sentença passada em julgado, após 
a instauração de processo judicial regular. 

É, aliás, exatamente o caso da Emenda nº 11, 
que apenas adota redação diversa. 

A Emenda nº 12 pretende substituir, na alínea 
"q" do item II do artigo 31, a palavra, desrespeito 
pela palavra achincalhe, adotando, com isso, 
expressão menos própria para a necessária 
sobriedade da linguagem legal. 

A Emenda nº 13 desloca para o capítulo das 
suspensões matéria capitulada no caso da cassação 
das autorizações ou concessões. Aceitamo-la em 
parte, nos têrmos de subemenda adiante 
apresentada. 

A Emenda nº 14 prefere a expressão "poderá 
ser decretada", referente à pena de cassação, como 
substitutiva daquela adotada no texto do substitutivo: 
"será decretada". A linguagem ordenatórla e 
imperativa no texto da lei, mormente em casos 
extremos como o da cassação, é o que mais 
convém. 

A Emenda nº 15 visa a tornar claro que, nos 
casos passíveis de cassação, a desobediência ao 
disposto na lei deve ser efetivada por parte dos 
diretores e funcionários mencionados. A emenda faz 
desaparecer, assim, a figura da infração, substituindo-
a pela do infrator. Ora, o intuito do substitutivo é o de 
punir também as pessoas estranhas aos quadros das 
emissoras, porque, em caso contrário, seria-
pràticamente torná-las indenes à ação da lei. 

Entretanto, acolheremos, tanto quanto possível, 
o principio nela acolhido, inclusive pelas Emendas 
 

números 1 e 18, nos têrmos de subemenda 
apresentada no final dêste parecer. O parecer será, 
destarte, contrário às Emendas 15 e 18, por 
considerá-las prejudicadas pela aludida subemenda, 
apresentada à Emenda número 16. 

A Emenda nº 19 há de ter também parecer 
contrário, considerada prejudicada pela subemenda 
à Emenda nº 16. 

As Emendas nº 22 e 28 são atinentes a multas 
aplicadas às emissoras por infrações cometidas. 

A primeira estabelece gradação mais suave 
que a preconizada no substitutivo, que mereceu 
acolhida até das próprias emissoras. A segunda 
considera o Ministro da Viação como autoridade 
competente para aplicação das multas, versando, 
assim, matéria vencida, em vista da aceitação do 
sistema consubstanciado pelo substitutivo. Neste, a 
autoridade competente para aplicação de multas é o 
Conselho de Telecomunicações. 

A Emenda nº 29, assegurando recursos de 
penalidade para o Judiciário, versa sôbre matéria já 
regulada no substitutivo, além de constituir assunto 
de entendimento constitucional. Quanto à parte que 
dispõe sôbre a falência de concessionário, 
entendemos que o assunto, além de regulado por lei 
especifica. há de respeitar o direito da União de 
declarar extinta à concessão. 

A Emenda nº 31 dá outra redação à alínea "i" 
do art. 22 do substitutivo, dispondo sôbre matéria já 
vencida nesta Comissão, que apresentou 
subemenda, redigindo-se de outra forma o mesmo 
dispositivo. 

A Emenda nº 38 encerra três artigos, que serão 
acrescentados onde convier. O primeiro artigo faz 
incidir a pena prevista no art, 322 do Código Penal 
sôbre a autoridade que impedir ou embaraçar a livre 
manifestação do pensamento por meio do rádio ou da 
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televisão. Tal matéria está, porém, prevista na lei, 
sendo idêntico, aliás, o principio do artigo 141, § 5º, 
da Constituição Federal. Quanto aos dois outros 
artigos da emenda, que prevêem recurso ao 
Judiciário, trata-se de repetição de matéria contida 
no próprio substitutivo. 

A Emenda nº 42 dispõe sôbre a ordem 
sucessiva dos responsáveis pelas infrações penais 
cometidas através do rádio ou da televisão. A 
semelhança de outras, esta emenda disciplina 
matéria prevista no substitutivo e, inclusive, na 
subemenda que oferecemos à Emenda nº 16. É de 
acolher-se, portanto, a matéria contida no § 1º do 
artigo da emenda, para o que apresentaremos 
subemenda supressiva do restante da emenda. 

A Emenda número 47 suprime a alínea "k" do 
art. 22 do substitutivo, que prevê a possibilidade de 
suspensão temporária, sem indenizacão e por motivo 
de interêsse nacional ou de ordem pública, dos 
serviços dados em concessão. 

A Emenda nº 49 repete, em outros têrmos, o 
disposto no parágrafo único do art. 31. Nosso 
parecer é, assim, contrário à emenda. 

A Emenda nº 51 atribui ao Presidente da 
República a faculdade de impor as penalidades que 
nãn selam da alçada do Poder Judiciário. Ora. o 
substitutivo dá essa competência ao Conselho 
Nacional de Telecomunicacões reservando o 
Presidente da República como instância de recurso. 
Preferimos o último critério, retirando do Presidente, 
já 'tão sobrecarregado de atribuições dedorrentes do 
próprio regime presidencial, êsses encargos 
secundários. 

A Emenda nº 52 suprime a alínea  
"b" e o parágrafo 10 do art. 35 do substitutivo. 
Retira, assim, sanções capituladas na  
parte atinente às penas de suspensão. 
 

Estas, como já se disse, integram um sistema, cuja 
desarticulação compromete todo o capítulo. 

A Emenda nº 54 manda incluir expressões no 
art. 47 do substitutivo, de sorte a assegurar, no, caso 
de atribuições das penalidades cominadas nas letras a 
e c, a Instauração de processo administrativo e decisão 
de sentença judiciária. Ainda uma vez, trata-se de 
estabelecer critérios para situações já disciplinadas 
pelo substitutivo e em emendas aceitas. 

A Emenda nº 61 é supressiva do parágrafo 
único do art. 32, entendendo que sua permanência 
em um texto de lei não obedecerá à melhor técnica 
legislativo Concordando, em parte com a emenda em 
questão, oferecemos-lhe subemenda que 
esclarecerá a hipótese. 

São estas, como disse, as emendas que, 
estabelecendo providências, acêrca das penalidades, 
têm nosso parecer contrário pelos motivos expostos. 
Do grupo, de acôrdo com a enumeração inicial, fazem 
parte as Emendas nº 17, 29 e 21, as quais, por fôrça de 
terem recebido tratamento. diverso, serão examinadas 
separadamente. 

A Emenda nº 17 suprime, no § 1º do art. 35, a 
expressão "a critério do Govêrno", harmonizando-se, 
assim, com o estabelecido no parágrafo único do art. 
31. 

Parecer favorável. 
A Emenda nº 20 abriga a ressalva da 

responsabilidade solidária, nos casos previstos no 
substitutivo, apenas para os concessionários ou 
permissionárlos de serviços públicos de radiodifusão 
ou televisão. Retira, portanto, daqueles casos os 
concessionários dos serviços telefônicos. A medida 
se impõe, até porque a Constituição Federal 
assegura ó segrêdo de tais comunicações. 

Parecer favorável com subemenda corrigindo 
a remissão do art. 43 do substitutivo e mandando 
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incluir onde couber o dispositivo da emenda. 

A Emenda nº 21 acrescenta no artigo 46, após 
a palavra "punidos", o vocábulo "criminalmente". 

Completa, com isso, o sentido do artigo, uma 
vez que a punição administrativa integra parte 
distinta no substitutivo. 

Pela aprovação. 
 

EMENDA Nº 23 E 56 
 

Têm estas emendas textos iguais, embora 
apresentadas por autores diferentes. Sua manifesta 
inconstitucionalidade, já assinalada no parecer da 
douta Comissão de Justiça, exclui quaisquer 
considerações sôbre o mérito. 

 
EMENDA Nº 24 

 
Encerra dois artigos: o primeiro manda adotar 

tarifas especiais para os programas de educação a 
cargo dos Estados, Municípios e das instituições 
privadas de ensino e cultura, estabelecendo, assim, 
providência aceitável. A segunda parte atribui ao 
Ministro da Educação e Cultura a elaboração de 
instruções atinentes à transmissão de programas 
educativos pelo rádio ou pela televisão. 

Aceitamos parcialmente a emenda, no que toca 
à sua primeira parte. Quanto à outra, equivale ela a 
fazer participar de atribuições já, de resto, conferidas ao 
Conselho Nacional de Telecomunicações, autoridade 
estranha, já representada no sistema adotado. 

Pela aprovação, nos têrmos da subemenda 
adiante enunciada. 

 
EMENDA Nº 25 

 
Prevê a designação de representantesdos 

Estados junto ao Conselho de Telecomunicações, 
podendo oferecer sugestões e participar, sem direito 
a voto, das reuniões daquele órgão. 

Os assuntos a cargo do Conselho são da 
competência da União. Além disso, a medida, sem 
maior interêsse prático, representaria ônus para o 
Conselho ou para os próprios Estados, desfalcados 
do concurso de seus funcionários. 

Resta acrescentar as dificuldades práticas 
para as reuniões do Conselho com um numeroso 
corpo de participantes, todos com direito a voz. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 26 
 
Estabelece preferência para as Universidades 

e outras instituições culturais, sem objetivo de lucro, 
na concessão de canais de radiodifusão, mediante 
auxilio consignado no Orçamento da União ou em lei 
especial. 

A preferência em aprêço nos parece 
exorbitante do disposto no inciso XII do art. 5º da 
Constituição Federal. Acresce, ainda, que novos 
ônus advirão para o Tesouro com a medida, 
conforme, aliás, está previsto no § 2º do artigo 
proposto pela emenda. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 27 e 39 
 
Estabelece a Emenda nº 27 normas para a 

difusão das noticias e informações, proibindo que 
elas reflitam a opinião da emprêsa, anunciantes ou 
empregados. Determina, ainda, tratamento equitativo 
aos partidos e candidatos durante a propaganda 
eleitoral, mediante instruções expedidas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. 

A primeira parte da emenda, muito embora 
não se refira aos comentários e anúncios visando 
apenas à imparcialidade nas noticias e informações, 
representa avanço que a atualidade brasileira ainda 
não comporta. As emissoras nacionais não  
possuem, mesmo, condições materiais e de pes- 
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soal à altura de fazer a ainda sutil diferenciação 
preconizada pela emenda. 

No que respeita à sua segunda parte, está ela 
compreendida no § 3º do artigo alvitrado pela 
Emenda nº 39, que ora também apreciamos e à qual 
emprestamos nossa aprovação, muito embora 
apenas transcreva disposições da Lei nº 1.164, de 
24 de julho de 1950. 

Manifestamo-nos, assim, pela aprovação da 
Emenda nº 39 e pela rejeição da de, nº 27. 

 
EMENDA Nº 30 

 
Adota nova redação para tôda a  

parte do substitutivo concernente à caducidade, 
decadência, perempção e cassação das  
concessões. 

Estamos pela manutenção dus princípios 
estatuídos no substitutivo, que, além de dar 
tratamupto mais aceitável ao assunto, traduz o 
resultado de minudentes estudos técnicos, levados a 
efeito pelo ilustre autor daquele e pelos experts 
chamados a opinar. 

 
EMENDA Nº 32 

 
Cria, pela forma e nas condições que 

estabelece, Comissões de radiouvintes e 
radiotelespectadores, encarregadas de colaborar 
com o Conselho Nacional. de Telecomunicações, 
mediante críticas, estudos e sugestões. Preconiza, a 
organização de Comissões Radiofônicas na  
zona rural, sob o incentivo do Ministério da 
Agricultura. 

Pelas mesmas razões que orientaram  
o parecer contrário oferecido à Emenda nº 25, não 
vemos como acolher a emenda em causa. Problemas 
técnicos devem ser equacionados e planificados 
técnicamente, sem a interferência de quantos, embora 
bem intencionados, não possuem habilitação nem 
 

sequer experimental para assunto de tanta 
complexidade. Pela rejeição. 
 

EMENDA Nº 36 
 
Repete, em têrmos gerais, o artigo 3º do 

substitutivo, cujas disposições preferimos, apenas 
acrescentando, como inovação, o parágrafo 2º do 
primeiro artigo que propõe. 

O parecer é favorável nos têrmos da 
subemenda redigida a seguir. 

 
EMENDA Nº 37 

 
Acrescenta, onde convier, artigo cuja matéria 

se encontra nos artigos 7º, alínea "n", e 22 alínea "i". 
Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 40 
 
Reproduz mandamento constitucional, 

vedando a concessão dos serviços públicos em 
referência a sociadades anônimas por ações ao 
portador, a estrangeiros e a emprêsas que não 
sejam constituídas exclusivamente de brasileiros. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 41 
 
Exige o registro como emprêsas comerciais, com 

capital declarado, das firmas individuais ou coletivas 
destinadas aos serviços de telecomunicação, sujeitando-
as também à legislação aplicável às sociedades 
mercantis. Prevê ainda a averbação das modificações 
que vierem a ser feitas no ato de sua constituição. 

Nossos reparos se voltam, em primeiro lugar, 
para o aspecto legal da emenda. A legislação vigente 
não admite firmas individuais explorando concessões 
de telecomunicações. Além do mais, a matéria do 
parágrafo único tem mais pertinência com o regula- 
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mento a ser baixado oportunamente. 

Pela rejeição. 
 

EMENDA Nº 45 
 
Substitui Campo Grande, em Mato Grosso, por 

Cuiabá, capital do Estado, como sede da Delegacia 
do Conselho Nacional de Telecomunicações para 
aquela região. 

A emenda localiza a sede no próprio centro 
administrativo estadual, muito embora a cidade de 
Campo Grande esteja aparelhada para tanto. 

Parecer pela aprovação. 
 

EMENDA Nº 46 
 
Acolhe o princípio da revisão das concessões 

ou autorizações sempre que se fizer necessária sua 
adaptação a cláusulas de tratados internacionais 
homologados pelo Congresso ou a leis 
supervenientes. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 48 
 
Proibe seja outorgada à mesma pessoa  

física ou jurídica concessão ou autorização  
para explorar mais de uma emissora de rádio  
ou televisão. Obsta, igualmente, que uma  
única pessoa participe, como cotista ou acionista,  
de mais de uma concessionária, visando com isso  
– é êste o seu declarado objetivo – a  
impedir a organização de trustes de qualquer 
modalidade. 

A questão é delicada e não pode provocar 
opiniões resultantes de um julgamento apressado e 
distante da realidade. Há de ser levado em conta, em 
primeiro lugar, o aspecto técnico do problema. 
Mòrmente no caso particular da televisão, a emenda, 
se aprovada, impossibilitaria a formação de rêdes 
retransmissoras do centro para a periferia. Convém 
 

atentar, também, para o fato de que, em assunto de 
tamanha magnitude, um código de comunicações, 
afora o prisma simplesmente econômico da questão, 
ha de considerar o papel da telecomunicação como 
instrumento da cultura, da paz social, da defesa das 
instituições. Impedir ou dificultar a disseminação das 
emissoras de rádio ou do vídeo implicaria igualmente 
que elas se pusessem a serviço de causas tão 
elevadas. 

Releva notar que a emenda dá nova redação 
ao artigo 24 do substitutivo, que trata de matéria 
diversa da enunciada naquela. Sua aprovação 
equivaleria, portanto, a prejudicar assunto 
independente e estranho à hipótese. 

Tais razões, de conteúdo e de natureza 
formal, aconselham a rejeição da emenda. 
 

EMENDA Nº 50 
 
Assegura a divulgação, sem qualquer censura, 

dos discursos, votos e pareceres dos membros do 
Congresso Nacional. 

Trata-se de matéria pertinente às imunidades 
parlamentares, e que não pode, por isso, sofrer 
qualquer objeção. 

Parecer favorável, ressalvando, com vistas à 
Comissão de Redação, a referência a um parágrafo 
3º inexistente do artigo 32 do substitutivo. 
 

EMENDA Nº 53 
 
Obriga a gravação das irradiações que não 

constarem de texto escrito ou que dêste se 
afastarem e conservar os originais da gravação pelo 
prazo de um ano. 

A emenda impõe vultoso ônus às  
emprêsas. O custo do material de gravação  
é alto e se eleva a cada passo. Um carretel  
de foto-magnético para gravações de trinta  
minutos custa aproximadamente oitocentos 
cruzeiros. Some-se a necessidade de grande espaço 
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para arquivar o material, afora o pessoal necessário 
à sua conservação. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 55 
 
Determina o reajustamento das concessões 

atualmente outorgadas quando entrar em vigor o 
projeto transformado em lei. 

Não encontramos sentido prático na emenda, 
uma vez que as concessões, autorizações e 
permissões já outorgadas não podem ser 
prejudicadas pela vigência de nova lei. Esta não tem 
e não pode ter efeito retroativo para prejudicar. 

Pela rejeição. 
 

EMENDA Nº 57 
 
Condiciona as novas concessões à prévia 

abertura de concorrência pública. 
O princípio é, em tese, salutar, mas  

não se aplica ao caso particular. Dela não  
cogita o dispositivo constitucional e sua  
adoção pode, em última análise, encerrar uma 
restrição à faculdade de que dispõe o poder 
concedente. A concorrência é, mesmo, impraticável 
na espécie, como, aliás, já reconheceu o Decreto-lei 
nº 9.364, de 15 de junho de 1946. Êste diploma 
revogou o art. 3º do Decreto-lei número 8.356, de 12 
de dezembro de 1945, que previa a concorrência 
pública para a outorga de novas concessões naquela 
época. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 58 
 
Submete a outorga de concessão a  

pessoa jurídica de direito público ao prévio  
parecer do Conselho de Telecomunicações  
e em grau de recurso, ao Presidente da  
República. Proíbe, ainda, a transferência de tal 
concessão a emprêsas privadas e impede, a exe- 
 

cução dos serviços por outras pessoas além dos 
funcionários pertencentes aos quadros 
administrativos da concessionária. Prevê, afinal, a 
revisão das concessões para permitir sejam elas 
adaptadas a atos internacionais supervenientes. 

O texto já se encontra consubstanciado no 
substitutivo, embora com outra forma. Ademais, a 
parte final da emenda é mera reprodução do que se 
acha na de nº 46, por cuja aprovação nos 
manifestamos na devida oportunidade. 

O parecer é, assim, contrário à presente 
emenda. 
 

EMENDA Nº 59 
 
Cuida do término e da caducidade das 

concessões, estabelecendo, no parágrafo único que 
propõe, preferência para canal disponível. 

Já emitimos parecer contrário à emenda que 
adotou o princípio. Quanto à primeira parte, quem 
pode dar concessão pode, por igual, renová-la ou 
cassá-la nos casos previstos. O substitutivo aliás, 
regula perfeitamente o caso, não deixando dúvidas a 
respeito. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 60 
 
Inclui artigo submetendo a declaracão de 

caducidade e a revisão do contrato de concessão ao 
pronunciamento do Conselho e aprovação do 
Presidente da República, com recurso judicial na 
hipótese de ilegalidade, abuso de poder ou 
inconformismo com os mencionados atos. 

Parecer favorável. 
 

EMENDA Nº 62 
 
Dá nova redação ao art. 2º do substitutivo, 

sem todavia, melhorar-lhe a substância ou o aspecto 
formal. 

Parecer contrário. 
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EMENDA Nº 63 
 
Imprime outra redação à alínea "i" do art. 7º do 

substitutivo. Está no mesmo caso da emenda 
anterior. 

Parecer contrário. 
 

EMENDAS NS. 64 E 66 
 
Versam sôbre os prazos de duração  

das concessões. Ainda aqui a matéria está  
regulada no substitutivo (arts. 18, parágrafo  
único, e 22). Assinale-se que a  
justificação das emendas em tela não corresponde 
ao seu texto. 

Parecer contrário. 
 

EMENDA Nº 65 
 
Aplica a legislação vigente às restrições à 

exploração, por qualquer via, do serviço público 
interior. 

O parecer favorável dado sôbre a Emenda nº 
7 conduz a que nos manifestemos pela rejeição 
desta. 

 
EMENDA Nº 67 

 
Concede preferência às emprêsas  

jornalísticas brasileiras para a utilização dos Correios 
e Telégrafos no serviço interior de 
radiocomunicações. 

Reproduzimos o princípio já declarado,  
da impossibilidade legal de ser outorgada tal  
sorte de preferência. Por outro lado, o  
D.C.T., uma vez aceito o projeto nos  
têrmos atuais não tem mais competência no  
assunto. 

Pela rejeição. 
 

EMENDA Nº 68 
 
Refere-se ainda ao D. C. T., atribuindo-lhe 

participação nos serviços de telex. 
Pelas mesmas razões aduzidas na parte final 

da motivação que rejeitou a emenda anterior, 
opinamos contràriamente à presente emenda. 

É êste o parecer, com as subemendas anexas. 
Sala das Comissões, em 18 de novembro de 

1957. – Novaes Filho, Presidente. – Ary Vianna, 
Relator. – Neves da Rocha. 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 4 

 
Dê-se a seguinte redação ao art. 6º e 

parágrafo único do substitutivo, englobando-os em 
um só dispositivo: 

"Art. 6º Os mandatos do Presidente e dos 
membros do Conselho Nacional de 
Telecomunicações, que são demissíveis ad nutum 
pelo Presidente da República, terão duração igual ao 
dêste". 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 8 

 
Substitua-se o texto da emenda pela redação 

dada à alínea "b". 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 9 
 
Suprima-se, na alínea "i" do art. 22, a 

expressão: 
"sendo, que estas últimas só serão permitidas 

às estações exploradas por emprêsas privadas". 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 13 
 
Suprima-se, na Emenda, a referência às 

alíneas b e j. 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 16 
 
Substitua-se os dois parágrafos do artigo 

constante da emenda pelo seguinte: 
"Parágrafo único. Na hipótese de reiteração da 

falta pelo mesmo ou por qualquer outro infrator, a 
emprêsa será sòlidariamente responsável na 
infração cometida". 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 20 

 
Substitua-se, no caput da Emenda, as 

palavras: 
Substitua-se o art: 43 pela seguinte expressão: 

 



– 924 – 
 

"Acrescente-se onde convier" 
Suprima-se, ainda, a referência ao artigo "43". 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 24 
 
Suprima-se o seguinte artigo constante da 

emenda. 
 

SUBEMENDA À EMENDA Nº 36 
 
Suprima-se, na emenda, o primeiro artigo, 

seus parágrafos 1º e 3º e o segundo artigo, 
mantendo-se como artigo independente, 
acrescentado onde convier, o texto do parágrafo 2º. 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 42 

 
Suprima-se tôda a matéria constante da 

emenda, excetuado o texto do parágrafo 1º, que 
passa a constituir artigo independente, acrescentado 
onde convier. 

 
SUBEMENDA À EMENDA Nº 61 

 
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único 

do artigo 32: 
"Parágrafo único. Nos abusos a que se refere 

êste artigo, será observado o princípio prescrito no 
artigo 10 do Código Penal". 

O SR. PRESIDENTE: – Vai ser lido o parecer 
da Comissão de Finanças. 

É lido o seguinte: 
 

PARECER 
Nº 1.145, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei do Senado, nº 35, de 1958, que dispõe sôbre o 
Código Brasileiro de Radiodifusão (Emendas de 2ª 
Discussão). 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
Ao presente projeto, em regime  

de urgência, foram já em 2ª dis- 
 

cussão, oferecidas sessenta (60) emendas,  
sendo que a de nº 1 representada por  
um substitutivo (Código de Telecomunicações)  
da autoria do eminente Senador Cunha  
Mello. 

Dessas emendas, tirante êsse  
substitutivo, sôbre o qual já nos pronunciamos, 
favoràvelmente, em parecer anterior, apenas  
são mais diretamente pertinentes a esta  
Comissão, no todo ou em parte, pelo sentido 
financeiro que apresentam, as de nº  
22, 24, 26, 26, 28 e 35. 

Ressalvando o exame de seu mérito  
e juricidade que cabe a outros órgãos técnicos  
desta Casa, considerar, dentro da  
competência específica desta Comissão  
nada há a opor à aprovação daquelas  
emendas, no tocante ao seu aspecto  
financeiro. 

É o nosso parecer. 
 
Sala das Comissões, em 18 de novembro  

de 1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. –  
Lameira Bittencourt, Relator. – Carlos  
Lindenberg. – Daniel Krieger. – Lima  
Guimarães. – Ary Vianna. – Gaspar Velloso. – 
Domingos Vellasco. – Novaes Filho. – Lino de 
Mattos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente, peço a 
palavra para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá. 

O SR. MEM DE SÁ (para  
explicação pessoal) (*): – Sr. Presidente,  
embora não seja realmente necessária mas  
por amor à clareza e explicidez, desejo  
fique consignado que as Comissões de  
Serviço Público Civil e de Educação, a  
que tenho a honra de pertencer, deram,  
nos têrmos do Regimento, parecer verbal sôbre as 
emendas. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Essas Comissões, devido à situação de 
urgência em que se encontra o projeto, não se 
reuniram para discutir os pareceres, e, portanto, 
êstes não envolvem absolutamente, minha 
responsabilidade. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – A declaração de V. 
Exa. constará da Ata. (Pausa). 

Não havendo, evidentemente, número para a 
continuação dos trabalhos, vou levantar a sessão. 
Antes, porém, convoco os Senhores Senadores para 
uma sessão extraordinária às 21 horas e 30 minutos, 
com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958, tendo o Parecer nº 1.138, de 1957, da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto e às 
Emendas n. 2 – 5 – 6 – 11 – 38 – 47 – 49 –  
52 – 69 –72 – 79 – 96 – 121 –133 – 138 –  
139 – 140 – 141 – 144; contrário às Emendas  
nº 1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 –10 – 12 – 13 – 14 –  
15 – 16 – 17 – 18 – 25 – 26 – 27 – 34 –  
39 – 42 – 43 – 44 – 46 – 53 – 54 – 56 –  
57 –58 – 59 – 63 – 74 – 75 – 84 – 91 – 92 –  
93 – 94 – 95 – 97 – 101 – 105 – 109 – 110 –  
111 – 114 – 116 – 118 – 119 – 125 – 126 –  
128 – 130 – 131 – 132 – 134 – e 148; oferecendo  
as Emendas nº 149-C a 164-C; e propondo 
subemendas às de nº 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 40 – 45 
– 48 – 50 – 51 – 55 – 60 – 61 –62 – 64 – 65 – 68 – 
67 – 68 – 70 – 71 – 73 – 76 – 77 – 78 – 80 – 81 –  
82 – 83 – 85 – 86 – 87 – 88 – 90 –98 – 99 –  
100 –102 – 103 – 104 – 106 – 107 – 108 – 
 

112 – 113 – 115 – 117 – 120 – 122 – 123 – 124 – 
125-A – 127 – 129 – 135 – 136 – 137 – 142 – 145 – 
146 – 147. 

2 – Discussão única do Requerimento nº 614, 
de 1957, do Sr. Senador Cunha Mello, solicitando 
transcrição nos Anais do discurso proferido na 
cerimônia do hasteamento da Bandeira Nacional, no 
Senado, pelo Assessor Legislativo Luiz Carlos Vieira 
da Fonseca. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 

minutos. 
 
Discurso proferido pelo Assessor Legislativo 

Luiz Carlos Vieira da Fonseca, por ocasião das 
solenidades do "Dia da Bandeira", no Senado 
Federal, que se publica nos têrmos do Requerimento 
nº 614, do Sr. Cunha Mello, aprovado na sessão 
extraordinária de 19-11-1957. 

 
Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. 
Meus colegas. 
Desejo ocupar a vossa atenção por 

brevíssimos instantes, apenas para observar,  
ao ensejo destas comemorações que certamente 
haveis pressentido, a gradativa mudança das 
reações gerais, em momentos de festividade  
como esta. Vindes sentindo como que uma  
revisão de conceitos, que está afastando a pouco  
e pouco o sentimento clássico sôbre a simbologia 
brasileira. Esta, nos dias correntes, abandona os 
moldes antigos e se revigora na virilidade dos fatôres 
positivos da conjuntura contemporânea. Pátria,  
por exemplo, não tem mais aquêle significado 
sentimental-subjetivo, dos dias passados, que  
cedeu lugar a uma positiva compreensão 
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dos problemas fundamentais da nacionalidade: E, 
por via de conseqüência, o patriotismo é hoje 
entendido sem a exclusiva sonoridade de um 
polissílabo ufanista, mas, ao contrário, identifica-se 
com as genuínas aspirações populares no seu mais 
alto sentido. Nêle não se compreende apenas o culto 
dos nosso maiores e a admiração pelos episódios 
históricos. Dêle se recolhem, principalmente, os 
ensinamentos da tradição, aplicados à Nação, atual, 
tão grande e com tantos percalços; tão promissora e 
com tantos problemas no presente; tão 
potencialmente forte e com tão longa marcha a 
realizar no sentido do aproveitamento industrial de 
suas riquezas. 

A tal respeito, ocorrem-nos neste momento as 
lapidares palavras com que Eça, refutando 
afirmações de um contemporâneo e analisando a 
atualidade política portuguêsa, vergastava a 
orientação observada por seu país: 

"Há em primeiro lugar o nobre patriotismo dos 
patriotas; êsses amam a pátria, não dedicando-lhe 
estrofes, mas com a serenidade grave e profunda 
dos corações fortes. Respeitam a tradição, mas o 
seu esfôrço vai todo para a nação viva, a que em 
tôrno dêles trabalha, produz, pensa e sofre; e, 
deixando para trás as glórias passadas, ocupam-se 
da pátria contemporânea, cujo coração bate ao 
mesmo tempo que o seu, procurando perceber-lhe 
as aspirações, dirigir-lhe as fôrças, torná-la mais 
livre, mais forte, mais culta, mais sábia, mais elevá-la 
entre as nações. Nada do que pertence à pátria lhes 
é estranho: admiram, decerto, seus vultos históricos, 
mas não ficam, para todo o sempre, petrificados 
nessa admiração: vão por entre o povo,  
educando-o e melhorando-o, procurando-lhe mais  
trabalho e organizando-lhe mais instrução, 
 

promovendo sem descanso os dois bens supremos – 
Ciência e Justiça. 

Põem a pátria acima do interêsse, da ambição, 
da gloriola: e se têm por vêzes um fanatismo estreito, 
a sua mesma paixão, diviniza-os. Tudo o que é seu o 
dão à pátria: sacrificam-lhe vida, trabalho, saúde, 
fôrça. Dão-lhe sobretudo o que as nações 
necessitam mais, e o que só as faz grandes: dão-lhe 
a verdade. A verdade em tudo, em história, em arte, 
em política, nos costumes. 

Eis o nobre patriotismo dos patriotas". 
Eis, por certo, o sentimento hoje  

comum a todos os brasileiros, que encontram nesta 
data, em sua bandeira, a serena e forte  
reafirmação de seus dias porvindouros,  
constituídos à base de uma incessante labuta pelo 
bem-estar de todos. Constitui ela a representação 
material de sua profissão de fé nos destinos do 
Brasil. 

Entendemo-la como fonte inspiradora dos 
superiores ideais da coletividade. 

Sentimo-la como elemento estimulante de um 
surto industrial capaz de propiciar o nosso tão 
desejado desenvolvimento econômico, realizado êste 
em base de tal planejamento que não permita 
solução de continuidade das demais atividades 
subsidiárias. 

Compreendemo-la, enfim, como o símbolo viril 
e puro, a cuja sombra, apesar das posições políticas 
divergentes, os homens de bem dêste País podem 
encontrar o terreno comum para um superior 
entendimento de resguardo das instituições 
republicanas. 

Todos a entedemos assim, e, exatamente por 
assim a entendermos, rendemos-lhe hoje o filial 
tributo de uma comovida homenagem. 
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EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 

Às 21 horas e 30 minutos acham-se presentes 
os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lino de Mattos. 
Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 

Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
João Villasbôas. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Daniel Krieger.  
Mem de Sá. – (50). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de  

presença acusa o comparecimento  
de 50 Srs. Senadores. Havendo número  
regimental no recinto, declaro aberta a  
sessão. 

Vai ser lida a Ata. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo  
de 2º Secretário, procede à leitura da Ata  
da sessão anterior, que, posta em discussão, é sem 
debate aprovada. 

O SR. PRESIDENTE: – Não há expediente 
para leitura. 

Terminou na sessão anterior o prazo  
para apresentação de emendas, perante a  
Mesa, ao Substitutivo do Projeto de Lei  
Orçamentária para 1958 referente à  
Receita. 

Nenhuma emenda foi recebida nessa  
fase. 

Os Srs. Senadores, poderão, entretanto, 
formulá-las perante a Comissão de Finanças,  
na forma prevista no Regimento  
interno. 

Sôbre a mesa ofício, que vai ser lido pelo Sr. 
Primeiro Secretário. 
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É lido o seguinte: 
 

OFÍCIO 
 
Senhor Presidente: 
Devendo ausentar-se desta Capital o Sr. 

Senador João Villasbôas, solicito se digne V. Ex.ª de 
designar-lhe substituto temporário na Comissão de 
Constituição e Justiça, na forma do disposto no art. 
39, § 2º do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. – Cunha Mello. 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador Rui Palmeira. 
Continua o Expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Leônidas 

Mello, orador inscrito. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO (*): – Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, está prestes a ser 
discutido e votado, pelo Plenário do Senado, o 
orçamento do Ministério da Agricultura. 

O Piauí é um Estado essencialmente agrícola. 
Desejo, por isso, merecer por alguns momentos a 
atenção dos meus nobres colegas, para tratar de 
assunto que considero da maior relevância não só 
para o meu Estado, como para a extensa região 
nordestina, que é todo o Vale do Parnaiba; e da 
maior importância para a própria Nação, porque diz 
de perto com o seu desenvolvimento econômico. 

Sr. Presidente, não apenas eu, mas todos os 
representantes do Piauí, Maranhão e Ceará, que, ao 
longo dos tempos, vêm passando pelas Casas do 
Parlamento, procuramos demonstrar o grande 
impulso, econômico que representará, para o 
Nordeste e para a Nação, a industrialização, em 
bases racionais, técnicas, dos dois produtos básicos 
da nossa economia regional; a carnaúba e o babaçu. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem. 
O SR. LEÔNIDAS MELLO: –  

Procurando demonstrar o quanto 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

êsses produtos representam de grande  
para o País, temos pedido, insistentemente,  
à União, para que nos dê assistência, os  
meios, os recursos de que carecemos a  
fim de alcançarmos tão grande objetivo. 

Sr. Presidente, devemos reconhecer  
que nestes últimos anos o Nordeste  
vem conseguindo despertar a atenção e o  
interêsse do Govêrno Federal pelo estudo e  
solução dos nossos problemas, para  
grandes possibilidades econômicas daquela  
região. 

Há poucos dias ouvia o Senado – e eu  
escutei com imenso desvanecimento e  
satisfação, através da palavra fluente do nobre 
Senador Ezechias da Rocha... 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Obrigado a 
V. Ex.ª. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – ... a  
leitura de trechos de um trabalho  
insuspeito, merecedor de todos os aplausos, 
elaborado pela Federação das Indústrias  
de São Paulo. Apontando as riquezas de todos  
os Estados nordestinos, focaliza a possibilidade  
do seu incremento e conclui por dizer que  
Sul e Norte, do ponto de vista econômico,  
são regiões complementares; ambas podem, 
igualmente – e assim virá a acontecer – contribuir 
para o engrandecimento da Pátria. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com muita 
honra. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O  
Brasil ainda não cogitou no vulto de nossa  
riqueza em sementes oleaginosas. O Nordeste  
pode dar ao País soma imensa de cambiais  
desde que explorados devidamente seus  
recursos inesgotáveis de tais sementes. Essa 
mesma comissão paulista, que andou há pouco pelo 
Nordeste, calculou, a grosso modo, que poderíamos, 
dentro em breve, fornecer mais de dois bilhões de 
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cambiais, sòmente em sementes oleaginosas. É 
muito mais do que isso, porém; podemos produzir 
muitos bilhões se formos realmente auxiliados no 
desenvolvimento dessa indústria nordestina. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Sou muito grato 
pelo aparte com que me honrou o nobre Senador 
Fernandes Távora. Realmente, o Nordeste está se 
revelando, ao próprio Brasil, como um mundo novo, 
da mais larga perspectiva econômica. 

Sr. Presidente, o babaçu, de que me ocuparei, 
especialmente, neste momento, vem sendo, nos 
últimos tempos, objeto de acurados estudos aqui e 
no estrangeiro. Aqui, liderados pelo Instituto do Óleo, 
sob orientação do grande técnico e patriota, o ilustre 
brasileiro Joaquim Bertino, em colaboração com o 
Instituto de Tecnologia de Minas Gerais, onde 
trabalha, também, equipe valiosa de técnicos, entre 
os quais, por sua rara dedicação ao estudo e aos 
problemas dos óleos, por sua grande cultura e 
capacidade de trabalho merece destaque o 
Engenheiro Antônio Vivacqua, que tem dado ao 
estudo cio babaçu preciosíssima colaboração, tanto 
em nosso País como no estrangeiro. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com prazer. 
O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Agradeço ao 

nobre orador a honrosa referência a Antônio 
Vivacqua, grande técnico inteiramente devotado aos 
problemas do nordeste, principalmente à indústria 
extrativa do babaçu. Não poderia haver, na verdade, 
para êle compensação mais significativa do que a 
palavra autorizada de V. Ex.ª, que nos revela os 
variados aspectos das riquezas da região nordestina 
principalmente no tocante ao babaçu, sôbre que 
discorre com tanta competência. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª, que vem ilustrar meu discurso, 
pois o nobre colega é um dos mais denodados 
batalhadores pelos interêsses da economia nacional. 

Sr. Presidente, o resultado dêsses estudos 
mostra que a majestosa palmeira nordestina é uma 
das plantas mais preciosas da nossa flora, e, por si 
só, poderá fornecer matéria-prima para ampliar, de 
muito, o parque industrial de óleos em nossa Pátria. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá V. Ex.ª 
licença para mais um aparte ? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Êsse 
mesmo engenheiro a que, há pouco, V. Ex.ª se 
referiu, o Dr. Antônio Vivacqua, já demonstrou, numa 
usina-pilôto de Pirapora, que do babaçu se pode 
retirar gasolina de primeira qualidade, de oitenta a 
cem octanas, perfeitamente aplicável na navegação 
aérea. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Perfeitamente. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Mesmo que 

o babaçu tivesse outra serventia, bastaria essa 
qualidade para justificar qualquer emprêgo de capital 
na sua cultura e industrialização. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – O pequeno fruto 
do babaçu realiza milagres, guarda um mundo de 
riquezas. 

Os estudos demonstram que do chamado 
côco-babaçu não se aproveita apenas a amêndoa, 
riquíssima em óleos de larga procura, para fins 
culinários e industriais. Do mesocarpo obtém-se 
também fécula cujo teor de proteínas é, talvez de 
mais de 20%, além das vitaminas e sais minerais – 
alimento abundantemente utilizado pelas populações 
nordestinas, principalmente as do Vale do Parnaíba. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª mais um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – O nobre colega 
ilustra e honra meu discurso. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – O  
côco-babaçu tem ainda outras qualidades. 
importantíssimas. Dêle – está comprovado – pode-se 
fabricar coque, de primeiríssima qualidade,  
superior ao obtido do carvão-de-pedra.  
Demonstram-no as experiências, não é suposição,  
é questão já verificada; por conseguinte, é mais  
uma vantagem extraordinária dessa palmeira 
admirável. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Tem V. Ex.ª 
tôda razão. O babaçu não está mais em fase 
experimental, os estudos a seu respeito estão 
concluídos e dêle a Nação poderá tirar os maiores 
proveitos 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite V. Ex.ª um 
aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com muita 
honra. 

O SR. NOVAES FILHO: – Faz bem o nobre 
colega, com a autoridade de administrador e de 
parlamentar, tratar nesta hora do importantíssimo 
problema da industrialização do babaçu, que não é 
apenas problema da região Nordestina, nem do 
Estado que tão brilhantemente representa nesta 
Casa, mas da nacionalidade. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª que, como uma das grandes 
autoridades, no Senado da República, abre, com 
suas palavras, rumos a quem discute tais assuntos. 

O SR. NOVAES FILHO: – É muita 
generosidade de V. Ex.ª. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Sr Presidente, 
como ouvimos do nobre  Senador Fernandes Távora, 
 

constitui o pericárpio do babaçu aquilo que 
vulgarmente se chama de casca, combustível de 
primeira grandeza, altamente gerador de energia 
térmica. É oportuno, a esta altura, lembrar que, no 
Nordeste, principalmente nos Estados a que me 
estou referindo, não há energia hidrelétrica. Quando 
êsse progresso chega a uma das pequenas 
localidades e nelas se instalam as primeiras usinas 
para iluminação pública ou quaisquer pequenos fins 
industriais, logo se inicia a criminosa devastação das 
matas para fornecimento de lenha. 

O babaçu industrializado viria, assim, auxiliar a 
solução dêsse grande problema, qual o de 
preservação das nossas matas, das nossas reservas 
florestais. 

Sr. Presidente, como justificação à emenda 
que apresentei ao Orçamento da Agricultura direi 
que, além do óleo, da torta extraída da amêndoa, da 
bôrra aproveitada para o fabrico de sabão, da casca 
e de resíduos do babaçu, ainda se poderá obter 
carvão e briquetes, gases para fins industriais 
múltiplos, pirolenhosos, alcatrão, carburantes, 
vernizes, impermeabilizantes, fenóis e desinfetantes, 
álcool metílico, formol, acetato de atila, ácido acético 
e muitos outros produtos usados na indústria. 

São dados interessantes, e que desejo trazer 
ao conhecimento do Senado, os que passo a ler: 

"Há 100 anos procura-se solucionar o 
problema de quebra do babaçu, tendo fracassado 
tôdas as tentativas no sentido de obter uma 
máquina prática, resistente e de alto rendimento. 
Embora existam inúmeras máquinas diferentes, a 
norma dos seus inventores e construtores era uma 
só: procurar vencer a resistência do côco por meio 
de gumes, facas, cones etc., ou pressões 
elevadas, quando os principais problemas da 
quebra eram: 
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a) descolar as amêndoas do endocarpo, onde 
ficam firmemente encrustadas mesmo depois da 
quebra; 

b) separar mecânicamente as cascas 
misturadas com amêndoas, parte das quais 
finamente partidas. 

Mas não bastava solucionar, ainda, essas 
dificuldades, havia outras razões de ordem técnica 
e econômica a serem consideradas, como a fonte 
de energia para movimentar a Indústria, já que nas 
regiões dos cocais não existem quedas-d'água, 
hulha ou petróleo; o aproveitamento dos 
subprodutos que representa 90 a 94% do pêso dos 
frutos; a adaptação de outros métodos de extração 
do óleo aos comumente usados para o babaçu; a 
produção de subprodutos comerciáveis e 
econômicos, os sistemas de transportes adequados 
etc. Todo êsse complexo conjunto já vem sendo 
estudado há anos, parte no Brasil e parte no 
estrangeiro, principalmente na França e Holanda. O 
entrosamento dêsses estudos resultou o que 
chamamos a concepção franco-brasileira, isto é, a 
coordenação de nossos trabalhos com o da equipe 
francesa, cuja parte principal reside na tecnologia 
dos aparelhos. 

A orientação técnica, aceita pelos franceses, é 
eminentemente brasileira. 

Para atingirmos a nossa meta houve sempre 
grande compreensão e sinceros propósitos de 
encontrar a solução mais favorável. 

Para a desintegração do côco, que é a fase 
primária do processo de aproveitamento integral, a 
Speichim estudou e construiu um moinho especial, 
capaz de quebrar o côco em tamanhos determinados 
a fim de facilitar a posterior descolagem da  
amêndoa do endocarpo, bem como separadores  
 

vibratórios, secador a ar, ciclone e um separador de 
cascas das amêndoas, obedecendo o princípio da 
diferença de densidade, tudo isso realizado com 
economia, automatização, rapidez e elevada 
produção, conforme esquema anexo". 

Peço a atenção do Senado para a parte 
seguinte dos dados, conquanto, acredito, sejam 
geralmente conhecidos de todos os Srs. Senadores 
interessados nos problemas econômicos do Brasil – 
assim concebida: 

"Já existe uma grande economia firmada no 
babaçu e da qual vivem mais de 1 milhão de 
brasileiros, apesar dos métodos empíricos de 
exploração que perdem 90% do côco e usam como 
principal instrumento de quebra, machado e até pedras. 
A quebra manual a machado absorve 57% dos gastos 
industriais e mobiliza 60 mil famílias para uma 
insignificante produção da ordem de 70 mil toneladas 
de amêndoas ou ainda 5 kg, por operário-dia. 

Há nove anos que a produção de amêndoas 
caiu e se mantém estacionária em nível baixo, 
quando precisamos pelo menos quadruplicá-la. 
(Sòmente a produção de amendoim da África 
Ocidental Francesa é 9 vêzes superior à da 
amendoeira do babaçu)". 

Prossegue a interessante exposição sôbre o 
assunto de magna importância para o Nordeste e 
para o meu Piauí. 

"A produção em alta escala e econômica só é 
possível com a renovação dos métodos atuais de 
exploração. É êsse o objetivo dos trabalhos na 
França, visando, principalmente o aproveitamento 
integral do côco e a quebra mecânica com uma 
recuperação quase total das amêndoas, isto é, 99,7 
a 99,5%, solução esta que estava sendo procurada 
há 100 anos. 
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A Stork e a Speichim, a quem estão entregues 
os trabalhos na França, são das maiores 
organizações do mundo na matéria, reunindo 
tradicionais estabelecimentos técnicos como Barbet, 
Egrot & Grangé, Pingris, Mollet – Fontaine etc., além 
da colaboração de dezenas de outras firmas 
especializadas. 

Com a solução da quebra e industrialização 
integral do babaçu a técnica nacional dará, nessa 
matéria, um avanço de 100 anos, realizando uma 
revolução econômica de repercussão universal. 

Com a solução do problema do babaçu 
desaparecerá, também, a miséria do babaçueiro, que 
está se estiolando sob uma imensa riqueza. 

Com o decidido amparo do Govêrno, o babaçu 
poderá, dentro de pouco tempo, tornar-se uma das 
maiores fontes de divisas e sem concorrentes, pois 
as condições mesológicas da África e da Ásia não 
são favoráveis ao babaçu, cuja cultura já foi tentada 
sem êxito naqueles continentes". 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – V. Ex.ª pode 
dizer, mesmo, que as duas plantas essenciais do 
Nordeste, o babaçu e a carnaúba, são tão patrióticas 
que não se acomodam em parte alguma do  
globo, apesar de tôdas as tentativas, São de lá, e só 
de lá. 

O SR. LEONIDAS MELLO: – Muito agradeço 
a colaboração preciosa de V. Ex.ª. 

Prossegue a exposição: 
O babaçu não é sòmente uma necessidade 

econômica, mas também técnica, pois é a única 
fonte do ácido láurico disponível em alta escala com 
que contamos, não podendo ser substituído em seus 
fins específicos pelo amendoim, algodão, gergelim, 
soja, mamona e outras oleaginosas fàcilmente 
agriculturáveis. 

No ano passado estêve, na Africa, França e 
Holanda, uma Comissão Especial designada pelo 
Govêrno Brasileiro, estudando os problemas da 
quebra e industrialização integral do babaçu e outras 
oleaginosas. A parte mais difícil, que é a quebra e 
separação das amêndoas do endocarpo, foi resolvida 
com êxito pela Stork (Holanda) e Speichim – (França), 
conforme sugestão e orientação técnica brasileira. 

É necessário, agora, construir aparelhagens-
pilotos para iniciar em bases modernas e econômicas 
a industrialização dos cocais nativos brasileiros. 
Sendo os estudos e a orientação técnica nacionais, 
será indispensável que a construção dos aparelhos 
seja acompanhada pelos autores dos trabalhos. 

Para atender às despesas necessárias 
solicitamos ao Congresso Nacional Cruzeiros 
6.000.000,00. 

Assim, Sr. Presidente – e peço no caso a 
colaboração de V. Ex.ª, que é um dos grandes 
conhecedores da economia e dos problemas 
nordestinos – concluídos os estudos que podem 
conduzir à Industrialização do babaçu, devemos 
passar do terreno teórico ao prático. 

Deve o Govêrno deixar o laboratório para 
passar ao campo de ação. Visando a âsse objetive, 
apresentei ao Orçamento do Ministério da Agricultura 
emenda pedindo destaque da importância de sete 
milhões de cruzeiros para a construção, no Estado 
do Piauí, de uma usina-pilôto para a quebra e 
aproveitamento integral do babaçu e de outros 
coquinhos, de acôrdo com a concepção moderna 
franco-brasileira, instalações que obedecerão à 
orientação dos Institutos de Óleos e Tecnológico de 
Minas Gerais. 

Creio, Sr. Presidente, que os  
Srs. Senadores, dando apoio a esta  
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emenda, com a qual viso um avanço nos problemas 
nordestinos, terão prestado um serviço magnífico, 
não apenas ao meu pequeno Estado, não apenas ao 
Nordeste, mas à própria Nação, que muito espera da 
nossa compreensão cívica. 

O SR. PAULO FERNANDES: – V. Ex.ª dá 
licença para um aparte ? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com todo o 
prazer. 

O SR. PAULO FERNANDES: – Antes  
de V. Ex.ª concluir sua brilhante oração desejo 
informar que a Comissão de Finanças, apreciando 
hoje à tarde o anexo, referente ao Ministério da 
Agricultura, do qual sou Relator, concordou com o 
parecer, aprovando a emenda a que V. Ex.ª fêz 
referência. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Rejubilo-me com 
o Senado da República pelo que acabo de ouvir do 
ilustre Relator do Orçamento do Ministério da 
Agricultura: a informação de que a emenda já está 
com parecer favorável da Comissão de Finanças. 
Agradeço a S. Ex.ª a preciosa notícia. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Ex.ª mais um pequeno aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com muita 
honra. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Julgo a 
emenda apresentada por V. Ex.ª de grande 
necessidade para o desenvolvimento do Piauí. Às 
vêzes, sonho com a grandeza futura dos nossos 
Estados, quando pudermos desenvolver a siderurgia 
no Nordeste. Isto se fará fàcilmente, porque minério 
de ferro temos de primeira_ qualidade, pois 
apresenta 72% de teor metálico, e as jazidas estão 
situadas bem junto ao mar, distando doze 
quilômetros de um pôrto, na foz de um rio, Temos 
ainda o babaçu, para fornecer o coque destinado à in-  
 

dustrialização. Imagine V. Ex.ª o que êsse tato 
significará para o progresso da nossa terra. Apenas 
falta boa vontade, quem nos auxilie. Dêem-nos 
recursos e mostraremos ao Brasil o que podemos 
fazer. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Agradeço a V. 
Ex.ª mais êsse aparte patriótico com que me honra e 
respondo dizendo que a emenda na realidade não é 
só minha, pois é também de quantos nesta Casa, 
como V. Ex.ª, vivem batalhando pela prosperidade 
do Nordeste. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Com muito 
prazer. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Louvo V. 
Ex.ª pelo brilhante discurso que está pronunciando a 
respeito dessa riqueza do Nordeste – o babaçu. V. 
Ex.ª defende os interêsses de vários Estados da 
Federação, e daí merecer, estou certo, os louvores 
de tôda a Casa. 

O SR. LEÔNIDAS MELLO: – Muito agradeço 
o aparte de V. Ex.ª. 

Sr. Presidente, não quero terminar estas 
considerações sem, de modo especial, agradecer ao 
Presidente da República o interêsse especial 
demonstrado pela solução dos problemas do 
Nordeste, notadamente na parte que diz respeito ao 
babaçu. Acabei de ler que S. Ex.ª designou uma 
Comissão para estudar o assunto no estrangeiro. 

Há pouco tempo, essa mesma comissão viajou 
pelo Nordeste, colhendo os dados para organizar o 
relatório que será apresentado ao Govêrno. 

Assim, transmito ao Sr. Presidente da 
República os meus agradecimentos, expressando, 
também, a minha confiança em que, ainda no Govêrno 
de S. Ex.ª o problema nordestino do babaçu será re-  
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solvido. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa 
parecer, que vai ser lido, pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

 
PARECER 

Nº 1.146, DE 1957 
 

Redação Final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 224, de 1956. 

 
Relator: Sr. Gaspar Velloso. 
A Comissão apresenta a redação final (fls. 

anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 
224, de 1956, originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 
1957. – Ezechias da Rocha, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. Sebastião Archer. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.146, DE 1957 
 
Redação Final das emendas do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara, nº 224, de 1956, que abre 
do Ministério da Fazenda o crédito especial de 
Cruzeiros 30;000.000,00 destinado a auxiliar a 
reconstrução do Palácio da Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina, destruído por um incêndio. 

 
EMENDA Nº 1 

 
Ao projeto (Emenda de redação). 
Dêse à emenda do projeto a. seguinte 

redação: 
"Abre ao Ministério da Fazenda créditos 

especiais destinados a auxiliar a reconstrução do 
Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina e a restauração do Teatro Deodoro 
de Maceió – Alagoas". 

 
EMENDA Nº 2 

 
Ao projeto (Emenda nº 1). 
Acrescente-se como 3º, o seguinte artigo: 

Art. 3º É igualmente, aberto, ao Ministério da 
Fazenda, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00. 
(dois milhões de cruzeiros) destinado a auxiliar as 
obras de restauração do Tetatro Deodoro, em 
Maceió. A referida importância será entregue  
ao Govêrno do Estado de Alagoas que prestará 
contas à União 90 (noventa) dias após sua 
aplicação". 

O SR. PRESIDENTE: – Achando-se em 
regime de urgência a proposição a que se refere o 
parecer que acaba de ser lido, é submetida 
imediatamente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a Redação Final. (Pausa). 
Nenhum Sr. Senador desejando  

usar da palavra, declaro encerrada a discussão. 
(Pausa). 

Os Srs. Senadores que aprovam a  
Redação Final, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está aprovada, vai à Camara dos  
Deputados. 

Designo o nobre Senador Lima Guimarães 
para acompanhar na outra Casa do Congresso o 
estudo das emendas do Senado. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Discussão única, do Projeto de Lei da Câmara, 
nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da Unido para o exercício financeiro de 
1958, tendo Parecer nº 1.138, de 1957, da Comissão 
de Finanças, favorável ao projeto e às Emendas  
nº –2 – 5 – 6 – 11 – 38 – 47 – 49 – 52 – 69 – 72 – 79 
– 96 – 121 – 133 – 138 – 139 – 140 – 141 – 143 e 
144; contrário às Emendas nº 1 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 
– 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25 – 26 – 27 – 
34 – 39 – 42 – 43 – 44 – 46 – 53 – 54 – 56 – 57 –  
58 – 59 – 63 – 74 – 75 – 84 – 91 – 92 – 93 – 94  
– 95 – 97 –101 – 105 – 109 – 110 – 111 – 114  
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–116 – 118 – 119 – 125 – 126 – 128 – 130 – 131 – 
132 – 134 e 148; oferecendo as Emendas nº 149-C a 
164-C; e propondo subemendas às de nº 19 20 – 21 
– 22 – 23 – 24 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 
36 – 37 – 40 – 45 – 48 – 50 – 51 – 55 – 60 – 61 – 62 
– 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 70 – 71 – 73 – 76 – 77 – 
78 – 80 – 81 – 82 – 83 – 85 – 86 – 87 – 88 – 90 – 98 
– 99 – 100 – 102 – 103 104 – 106 – 107 – 108 – 112 
– 113 – 115 – 117 – 120 – 122 – 123 – 124 – 125-A 
– 127 – 129 – 135 – 136 – 137 – 142 – 145 – 146 – 
147. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão projeto 
e emendas. (Pausa). 

Nenhum Sr. Senador desejando manifestar-se, 
declaro encerrada a discussão. 

Vai-se passar à votação. 
Primeiro vota-se o grupo de emendas com 

parecer favorável. As emendas podem ser seguidas 
dos anexos distribuídos. Depois, vota-se o grupo das 
emendas com pareceres contrários, e, finalmente, as 
emendas com subemenda, ressalvados, 
evidentemente, os destaques. 

Em votação as emendas com Parecer 
Favorável, nº 2 – 5 – 6 – 11 – 38 – 47 – 49 – 52 – 69 
– 72 – 79 – 96 – 121 – 133 – 138 – 139 – 140 – 141 
– 143 – 144 – 149-C – 150-C – 151-C 152-C – 153-C 
154-C – 155-C – 156-C 157-C – 158-C – 159-C – 
160-C – 161-C 162-C – 163-C e 164-C. 

Os Senhores Senadores que as aprovam, 
queiram conservar-se sentados. 

Estão aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

Nº 2 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 

7) Diretamente, em convênio Com o DNER ou 
outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado, a pavimentação dos seguintes 
aeroportos: 

Onde se diz: 
Brasília – Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Brasília – Cr$ 40.000.000,00. 
 

Nº 5 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
7 – Outras entidades. 
1) Fundação Santos Dumont, São Paulo – Cr$ 

5.000.000,00. 
Aumente-se para Cruzeiros – 10.000.000,00. 
 

Nº 6 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.01 – Auxílios. 
7 – Outras entidades.  
Acrescente-se: 
3) Para a construção da sede social do Clube 

dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica, em 
Guaratinguetá, Estado de S. Paulo – Cr$ 
1.000.000,00. 

 
Nº 11 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
Acrescente-se: 
4) – Para atender ao disposto na Lei nº 3.039, 

de 20-12-1956: 
a) Reequipamento das emprêsas nacionais de 

transporte aéreo, concessionárias de linhas 
regulares – (art. 1º § 1º) – Cruzeiros 450.000.000,00;  
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b) Reequipamento das emprêsas de táxis-
aéreos (art. 8º) – Cr$ 20.000.000,00. 

 
Nº 38 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
05 – Bahia. 
Inclua-se: 
Nilo Peçanha. 
 

Nº 47 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções 
2.6.05 – Diversos. 
06 – Ceará. 
Acrescente-se:  
Aracati. 
 

Nº 49 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
06 – Ceará. 
1 – Suprima-se na relação de municípios a 

expressão "Viçosa". 
2 – Acrescente-se, na relação de municípios o 

seguinte: "Lavras". 
 

Nº 52 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para conclusão de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
08 – Espírito Santo. 
1) Acrescente-se: 

Iúna, Santa Teresa e Trindade, Município de 
Iúna). 

2) Onde se diz: Cr$ 875.000,00. 
Diga-se: Cr$ 1.775.000,00. 
 

Nº 69 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
15 – Paraíba: 
Eleve-se de: Cr$ 1.600.000,00. 
Para: Cr$ 2.500.000,00. 
 

Nº 72 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
Guarapuava. 

 
Nº 79 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: 
Frederico Westphalen. 
 

Nº 96 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras – Cr$ 75.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
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1) Diretamente ou em convênios com o DNER, 
ou outro órgão do Govêrno da União, do Estado ou 
Município – Cr$ 330.000.000,00. 

Leia-se: 
4.1.02 – Início de obras. 
1) Em geral Cr$ 70.000.000,00. 
2) Para Aeroportos das Estâncias 

Hidrominerais – Cruzeiros 5.000.000,00. 
Nº VI do Art. 2º da Lei nº 2.661, de 3-12-1955. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1) Diretamente ou em convênios com o DNER, 

ou outro órgão do Govêrno da União, do Estado ou 
Município – Cruzeiros 330.000.000,00. 

a) Em geral – Cruzeiros 320.000.000,00; 
b) Para Aeroportos de Estâncias Hidrominerais 

– Cruzeiros 10.000.000,00. 
(Nº VI do Art. 2º, da Lei 2.661, de 3-12-55). 

 
Nº 121 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1) Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Para asfaltamento do Campo de Pouso de 

São José dos Campos, Estado de São Paulo – 
Cruzeiros 10.000,000,00. 

 
Nº 133 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno etc. 

08 – Onde se diz: Espírito Santo. 
Colatina – Cr$ 5.000.000,00. 
São Mateus – Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: Espírito Santo. 
Colatina – Cr$ 5.000.000,00. 
São Mateus – Cr$ 1.200.000,00. 
E acrescente-se: 
Ecoporanga – Cr$ 2.000.000,00. 
Mucurici – Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 138 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
02 – Alagoas. 
Inclua-se: 
Campo de Pouso de São Miguel dos Campos 

– Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 139 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
Inclua-se: 
Onde se lê: 
4.1.02 – Início de obras – Cr$ 75.000.000,00. 
Leia-se: 
4.1.02 – Início de obras, sendo – Cr$ 

5.000.000,00 para a construção da Colônia de Férias 
da Aeronáutica, da Quarta Zona Aérea, em São 
Sebastião da Grama – Estado de São Paulo – 
Cruzeiros 75.000.000,00. 

 
Nº 140 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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2. – Para construção de campos de pouso 
instalações, melhoramentos etc. 

14 – Pará. 
Substitua-se por: Abaetetuba, Altamina, 

Alenquer, Acará, Bragança, Cametá, Capanema, 
Chaves, Igarapeaçu, Monte Alegre e Salinópolis Cr$ 
3.500.000,00. 

 
Nº 141 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7 – Diretamente em Convênio etc. 
Inclua-se: 
Val de Cães (Belém) Cruzeiros 8.000.000,00. 
 

Nº 143 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
7 – Outras entidades. 
1) Às emprêsas nacionais concessionárias de 

transporte aéreo que exploram linhas internacionais 
(Lei nº 181, de 17 de agôsto de 1950). 

Onde se diz: – Cruzeiros 245.000.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 288.500.000,00. 
 

Nº 144 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno da União etc. 
14 – Pará. 
Aumente-se a dotação global dêste item para 

Cr$ 5.500.000,00. 

Nº 149-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se diz: Cr$ 3.898.000,00. 
Diga-se: Cr$ 5.898.000,00. 
 

Nº 150-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Onde se diz: Cr$ 215.005.000,00. 
Diga-se: Cr$ 251.000.000,00. 
 

Nº 151-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se diz: Cr$ 3.135.000,00. 
Diga-se: Cr$ 5.160.000,00. 
 

Nº 152-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.15 – Representação e propaganda no 

exterior – Cruzeiros 8.000.000,00. 
Onde se diz: Cr$ 8.000.000,00. 
Diga-se: Cr$ 15.000.000,00. 
 

Nº 153-C 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
16.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
5) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento do Centro 
Técnico de Aeronáutica, inclusive remuneração de 
técnicos e professôres nacionais e estrangeiros 
Cruzeiros 90.000.000,00. 

Eleve-se para Cr$ 155.000.000,00. 
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Nº 154-C 
 

1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
16.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
7) Despesas com a manutenção de 

aeroportos, bases aéreas, campos de pouso, 
edifícios, dependências, instalações dos demais 
estabelecimentos civis e militares Cr$ 
100.000.000,00. 

Eleve-se para Cr$ 130.000.000,00. 
 

Nº 155-C 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
7 – Outras entidades (mediante convênio). 
Acrescente-se: 
3 – Instituto Brasileiro de Aeronáutica – Cr$ 

150.000.000,00. 
 

Nº 156-C 
 
7.04.02 – Divisão do Orçamento. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
7) Outras entidades. 
2) Aos aeroclubes e escolas de aviação 

(Decreto nº 11.278, de 8-1-43). 
Onde se lê: Cr$ 25.000.000,00. 
Leia-se: Cr$ 40.000.000,00. 
 

Nº 157-C 
 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em regime especial de 

financiamento. 
3.1.18 – Fundo Aeronáutico Cr$ 

340.000.000,00. 
Eleve-se para Cr$ 375.000.000,00. 

Nº 158-C 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
Onde se lê: 
Subconsignação – 4.1.02 – Início de obras – 

Cr$ 255.000.000,00.  
Leia-se: 
1) Início de construção da Base Aeronaval – 

Cr$ 100.000.000,00. 
2) Outras instalações militares – Cr$ 

123.250.000,00 – Total – Cr$ 223.250.000,00. 
 

Nº 159-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno da União etc. 
Modifique-se para a seguinte redação: 
7) Diretamente, ou em convênio com o DNER, 

ou outro órgão do Govêrno da União, ou em 
colaboração com o Estado, a construção de estação 
de passageiros, e obra de acesso, bem como 
ampliação e pavimentação de pistas e pátios dos 
seguintes aeroportos: 

 
Nº 160-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
1) Diretamente ou em convênio com o DNER, 

ou outro órgão do Govêrno da União etc. 
Suprima-se a expressão: 
"exclusiva para casas residenciais". 
 

Nº 161-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
Onde se lê: 
5) Prosseguimento das obras  
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dos seguintes hospitais da Aeronáutica: 
 
 Cr$ 
Hospital de Belém............................... 4.000.000,00 
Hospital de Fortaleza.......................... 2.000.000,00 
Hospital do Galeão.............................. 2.000.000,00 
Hospital de Natal................................. 3.600.000,00 
Hospital de Pôrto Alegre..................... 8.000.000,00 
Hospital de Salvador........................... 2.400.000,00 
Hospital de S. Paulo............................ 10.000.000,00 
Hospital de Recife............................... 8.000.000,00 
 40.000.000,00 
 Leia-se:  
 Prosseguimento das obras dos seguintes 

hospitais da Aeronáutica: 
Hospital de Salvador........................... 8.000.000,00 
Hospital de Pôrto Alegre..................... 8.000.000,00 
Hospital do Galeão.............................. 10.000.000,00 
Hospital de S. Paulo............................ 10.000.000,00 
Hospital de Recife...............................  4.000.000,00 
 40.000.000,00 

 
Nº 162-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.06 – Tratores, equipamentos para 

rodovias, implementos agrícolas, – Cr$ 9.000.000,00. 
Eleve-se para Cr$ 22.000.000,00. 
 

Nº 163-C 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
Onde se lê: 
Subconsignação 4.2.07 – Aeronaves – Cr$ 

250.000.000,00. 
Leia-se: 
Subconsignação 4.2.07 – Aeronaves, inclusive 

helicópteros para cooperação aeronaval e 
aeroterrestre. Cr$ 325.000.000,00. 

 
Nº 164-C 

 
4.0.00 – Investimentos. 

4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de 
imóveis. 

4.3.02 – Prosseguimento e conclusão de 
desapropriação e aquisição de imóveis – Cruzeiros 
20.000.000,00. 

Eleve-se para Cr$ 50.000.000,00. 
 

Nº 132 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhora-mentos etc. 
25 – São Paulo.  
Inclua-se: 
Aeroporto de Pompéia – Cruzeiros 

500.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai ser votado o grupo 

de emendas que têm parecer contrário. 
Sôbre a mesa, requerimento de destaque que 

vai ser lido pelo Senhor Primeiro Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 615, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 126, letra m, em 

combinação com § 1º do art. 158 do Regimento 
Interno, requeiro destaque da Emenda nº 34, a fim 
de ser votada separadamente. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1957. – Mourão Vieira. 

O SR. PRESIDENTE: – São as seguintes as 
Emendas que têm parecer contrário: 

1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 –15 – 
16 – 17 – 18 – 25 – 28 – 27 – 39 – 42 – 43 – 44 – 46 – 
53 – 54 – 56 – 57 – 58 – 59 – 63 – 74 – 75 – 84 – 91 – 
92 – 93 – 94 – 95 – 97 – 101 – 105 – 109 – 110 –  
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111 – 114 – 116 – 118 – 119 – 125 – 126 – 128 – 
130 – 131 – 132 – 134 e 148. 

Em votação. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (para encaminhar a 

votação) (*): – Senhor Presidente desejaria um 
esclarecimento do relator. 

Ao Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, 
Anexo nº 4 apresentei Emendas que tomaram os 
números 15, 39 e 40, sendo que as duas primeiras 
constam no avulso como rejeitadas e a de nº 40, 
como tendo recebido subemenda na Comissão. 

As de nº 15 e 39 concedem uma, auxílio de 
Cr$ 500.000,00 ao Aeroclube da Bahia, outra verba 
igual para conclusão do campo de pouso de 
Livramento de Brumado. 

A Emenda nº 40 concede auxílio ao Município 
de São Sebastião do Passé, para construção do 
campo de pouso de Jequié, e de Livramento do 
Brumado. 

Como disse, as Emendas nº 15 e 39 figuram 
no avulso como rejeitadas, mas, pelo que me foi 
dado observar, não é exato. 

Desejaria, assim, um esclarecimento do 
Relator. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lameira Bittencourt. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (*): – Sr. 
Presidente, aceito prazerosamente o convite, ou 
melhor, o amistoso ultimatum que me acaba de fazer 
o ilustre representante da Bahia. 

Realmente, a razão está com S. Ex.ª, na 
hipótese levantada quanto às últimas emendas. Elas 
não foram, a rigor, rejeitadas; mas o assunto já fôra 
considerado em emendas anteriores, que atenderam 
a todos os campos de pouso da Bahia, aumentando 
o quantitativo votado pela Câmara dos Deputados. 
Houve impropriedade de expressão, explicada  
pela pressa com que foi elaborado o chama- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

do espelho do parecer. No tocante aos aeroclubes, 
ocorre o seguinte: os auxílios são pagos de acôrdo 
com o diploma legal que regula o assunto pelo 
Departamento de Aer. Civil, órgão do Ministério da 
Aeronáutica, que efetua êsses pagamentos, 
satisfeitas determinadas exigências legais, tais como 
prova de existência jurídica da entidade e seu regular 
funcionamento, além de outras de menor 
importância. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Essa 
explicação V. Ex.ª a deu perante a Comissão de 
Finanças, quando o interpelei mais ou menos nos 
mesmos têrmos da questão argüida pelo Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – E V. Ex.ª 
a aceitou como satisfatória, assim como estou certo 
a considerará o Senador Lima Teixeira. 

Desejo ainda adiantar, para maior 
tranqüilidade de S. Ex.ª e satisfazer a sua justa 
curiosidade que essas dotações consignadas nos 
últimos Orçamentos da República, para auxílio aos 
aeroclubes eram insuficientes na ordem dos vinte e 
cinco milhões de cruzeiros. Com o objetivo de 
atender às várias emendas e sugestões do Ministério 
da Aeronáutica, na minha emenda, aprovada 
unânimemente pela Comissão de Finanças e agora, 
pelo Plenário, elevei essa dotação para quarenta 
milhões de cruzeiros. 

Estou certo de haver esclarecido V. Ex.ª e 
muito me honraria se o nobre colega entendesse 
satisfatória minha explicação. Terei assim o prazer 
de ver retirado o seu pedido de destaque. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Folgo muito  
em ouvir a declaração de V. Ex.ª de que,  
na realidade as emendas não foram rejeitadas.  
A verba passou de 1 milhão para 4 milhões,  
a fim de serem atendidos os Municípios de 
Livramento do Brumado, Santo Amaro e Jequié. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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Por isto mesmo não cheguei a requerer destaque. 
Agradeço o esclarecimento de V. Ex.ª, o qual me 
permite também responder aos meus correligionários 
e amigos. 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT: – Mais uma 
vez, agradeço a nobreza do gesto de V. Ex.ª. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Os Senhores 
Senadores que as aprovam, queiram conservar-se 
sentados. (Pausa). 

Estão rejeitadas. 
São as seguintes as emendas rejeitadas. 

 
Nº 1 

 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos.  
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
Onde se diz: 
5) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento do Centro 
Técnico de Aeronáutica, inclusive remuneração de 
técnicos e professôres nacionais e estrangeiros – 
Cruzeiros 90.000.000,00. 

Diga-se: 
5) Despesas de qualquer natureza e 

proveniência com o funcionamento do Centro 
Técnico de Aeronáutica, inclusive remuneração de 
técnicos e professôres nacionais e estrangeiros – 
Cr$ 115.000.000,00. 
 

Nº 3 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.01 – Auxílios. 
Inclua-se: 
7) – Outras entidades. 
1) As emprêsas nacionais de transporte aéreo, 

concessionárias de linhas regulares (Art. 1º, § 1º 
 

da Lei nº 3.039, de 21-12-58) – Cr$ 450.000.000,00. 
 

Nº 4 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.1.01 – Auxílios. 
7 – Outras entidades (mediante Convênio) – 

Clube de Planadores do Rio de Janeiro – Cr$ 
1.000.000,00. 
 

Nº 7 
 

2.0.00 – Transferências.  
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.01 – Auxílios. 
7 – Outras entidades. 
Aeroclube de Vera Cruz (São Paulo), para 

aquisição de avião de treinamento – Cr$ 300.000,00. 
 

Nº 8 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.01 – Auxílios. 
Inclua-se: 
Para a Federação dos Aeroclubes do Rio 

Grande do Sul – Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 9 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
2) Aos aeroclubes e escolas de aviação – 

(Decreto nº 11.278, de 8-1-1943). 
Onde se diz: 
Cr$ 25.000.000,00.  
Diga-se: 
Cr$ 30.000.000,00.  

 
Nº 10 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
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2.1.02 – Subvenções ordinárias.  
 
7 – Outras entidades.  
 
Onde se lê: 
2 – Aos aeroclubes e escolas de aviação – 

(Decreto nº 11.278, de 8-1-1943) – Cr$ 
25.000.000,00. 

Leia-se: 
2) Aos aeroclubes e escolas de aviação – 

(Decreto nº 11.278, de 8-1-1943) – sendo quinhentos 
mil para o Aeroclube de Manaus – Cr$ 25.500.000,00. 
 

Nº 12 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
 
15 – Paraíba. 
 
Município de Taperoá – Para construção do 

campo de aviação – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 13 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
Inclua-se: 
e) Para o aeroclube de Pernambuco – Encanta 

Moça – Recife – Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 14 
 

2.0.00 – Transferências.  
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.02 – Subvenções ordinárias. 
7) Outras entidades. 
2 – Aos aeroclubes e escolas de aviação – 

(Dec. 11.278, de 8-1-43). 
Majore-se em Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil 

cruzeiros) a verba orçamentária e destine-se essa 
quantia: 

Aeroclube de Tietê – Estado de São Paulo – 
Cr$ 200.000,00. 

Aeroclube de Itapetininga – Estado de S. 
Paulo. – Cr$ 200.000,00. 

Aeroclube de Tatuí – Estado de São Paulo – 
Cr$ 200.000,00.  

Aeroclube de Itapeva – Estado de São Paulo – 
Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 15 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.1.03 – Subvenções extraordinárias. 
Acrescente-se: 
Aeroclube da Bahia – Salvador – Cr$ 

500.000,00. 
 

Nº 16 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.1.03 – Subvenções extraordinárias. 
Acrescente-se: 
Aeroclube de Chapecó, em Santa Catarina – 

Cr$ 300.000,00. 
 

Nº 17 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.1.03 – Subvenções Extraordinárias. 
 
25 – São Paulo.  
 
Inclua-se: 
Aeroclube de Dois Córregos – Cr$ 50.000,00. 

 
Nº 18 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.03 – Subvenções Extraordinárias. 
 
25 – São Paulo.  
 
Inclua-se: 
Aeroclube de Franca, para auxiliar a aquisição 

de uma aeronave – Cr$ 200.000,00. 
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Nº 25 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
27 – Diversos.  
 
02 – Alagoas. 
 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc, 

Inclua-se: 
Ampliação da pista e melhoramento do 

aeroporto dos Palmares – Maceió, em Alagoas 
inclusive na sua estação de passageiros – Cr$ 
3.000.000,00. 
 

Nº 26 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
27 – Diversos. 
 
02 – Alagoas. 
 
Para construção, instalação, melhoramentos, 

ampliação e equipamentos de campos de pouso, em 
cooperação com as Prefeituras. 

Acrescente-se: 
Viçosa – Cr$ 500.000,00.  

 
Nº 27 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
27 – Diversos.  
02 – Alagoas. 
 
Prosseguimento e conclusão de obras: 
Diretamente, em convênio ou em 

colaboração com a Prefeitura, a construção de 
pistas de terra, ampliação, encascalhamento, 
estação de passageiros e obras de acesso aos 
aeroportos. 

Acrescente-se: 
Viçosa – Cr$ 1.500.000.00. 

Nº 39 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
Inclua-se: 
 
05 – Bahia. 
 
Para conclusão do campo de pouso de 

Livramento do Brumado – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 42 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
 
06 – Ceará. 
 
2 – Para construção etc.  
Acrescente-se: 
Crato – Cr$ 500.000,00.  

 
Nº 43 

 
2.0.00 – Transferências.  
2.1.00 – Auxílios e Subvenções.  
2.8.05 – Diversos. 
 
06 – Ceará. 
 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação e 
equipamentos dos aeroportos civis em convênio com 
o DNER, ou em cooperação com as Prefeituras 
Municipais, nas seguintes localidades: 

Acrescente-se: 
Várzea Alegre – Cr$ 500.000,00. 

 
Nº 44 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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2 – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc. 

 
06 – Ceará. 
 
Inclua-se: 
Camocim – Cr$ 500.000,00.  

 
Nº 46 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
06 – Ceará. 
 
Acrescente-se: 
Campo de pouso do Município de Várzea 

Grande – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 53 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
08 – Espírito Santo. 
 
Campo de pouso de Trindade, Município de 

lúna – Cruzeiros 500.000,00. 
 

Nº 54 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
08 – Espírito Santo. 
 
Campo de pouso da Cidade de Alegre – Cr$ 

2.000.000,00. 

Nº 56 
 

2.0.00 –Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
08 – Espírito Santo. 
 
Para construção de linha telefônica entre o 

aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim e o centro 
urbano. 
 

Nº 57 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
10 – Goiás. 
 
Inclua-se: 
1) Goiás – Cr$ 500.000,00.  

 
Nº 58 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
10 – Goiás. 
 
Inclua-se: 

 
 Cr$ 
Tocantinópolis................................... 200.000,00 
Natividade......................................... 200.000,00 
Pôrto Nacional.................................. 200.000,00 
Pedro Afonso.................................... 200.000,00 

 
Nº 59 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 

 



– 946 – 
 

2 – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos etc. 

 
11 – Maranhão. 
 
Construções e melhoramentos no Campo de 

Pouso de Dom Pedro – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 74 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos. 
 
17 – Pernambuco. 
 
Inclua-se: 

 Cr$ 
Para melhoramentos em campos de 
pouso em "Gravatá" – "Vitória de 
Santo Antão"....................................... 

 
 

400.000,00 
 

Nº 75 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
 Cr$ 
Para campos de pouso em 
"Vertentes".......................................... 

 
200.000,00 

Para campos de pouso de "Toritama" 200.000,00 
 

Nº 84 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
 
24 – Santa Catarina. 

Inclua-se: 
– Para o campo de aviação de Rio do Sul – 

Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 91 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
25 – São Paulo. 
 
Incluam-se: 

  Cr$ 
1) – Monte Azul Paulista............... 1.000.000,00 
2) – Santa Cruz do Rio Pardo....... 1.000.000,00 

 
Nº 92 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
26 – Sergipe. 
 
Inclua-se: 

 Cr$ 
Nossa Senhora das Dores................ 500.000,00 

 
Nº 93 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
26 – Sergipe.  
Inclua-se: 
Estância – Cr$ 500.000,00. 
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Nº 94 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
26 – Sergipe. 
 
Inclua-se: 
Tobias Barreto – Cr$ 500.000,00.  
 

Nº 96 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
7) Diretamente etc.  
Acrescente-se: 
Aracaju – Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 97 

 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras.  
1) Diretamente ou em convênio com  

o DNER, ou outro órgão do Govêrno Federal,  
do Estado ou Município, exclusive para  
casas residenciais, sendo – Cruzeiros 
290.000.000,00. 

Destaque-se: 
Para o Centro Técnico de Aeronáutica, a fim 

de atender a realização de obras de prioridade – Cr$ 
4.000.000,00. 
 

Nº 101 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Redija-se: 
1) Diretamente ou em convênio 

 

com o DNER, ou outro órgão do Govêrno Federal, do 
Estado ou Município, exclusive para casas 
residenciais, sendo Cr$ 290.000.000,00. 
 

Nº 105 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
6) – Diretamente etc.  
 
08 – Espírito Santo. 
 
Inclua-se: 

 Cr$ 
Itapemerim...................................... 2.000.000,00 
Cachoeiro de Itapemerim............... 2.000.000,00 
Alegre............................................. 2.000.000,00 

 
Nº 109 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de obras. 
5) Diretamente em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno da União etc. 
 
13) Minas Gerais: 
 
Inclua-se: 
Paracatu – Cr$ 3.000.000,00.  

 
Nº 110 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de obras. 
Aeroporto de Caxambu, para conclusão das 

obras – Caxambu – Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 111 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de obras. 
4 – Diretamente em convênio com  

o DNER, ou outro órgão do 
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Govêrno da União, a pavimentação dos seguintes 
aeroportos: 

Acrescente-se: 
Curvelo – Cr$ 8.000.000,00.  

 
Nº 114 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de 

obras. 
Diretamente: 
Inclua-se: 
 
17 – Pernambuco. 

 
 Cr$ 
Prosseguimento de obras no 
Hospital da Aeronáutica do Recife, 
(dez milhões).................................. 

 
 

10.000.000,00 
 

Nº 116 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de 

obras. 
Diretamente ou em convênio.  
Inclua-se: 17 – Pernambuco. 

 
 Cr$ 
Pavimentação da pista do 
Aeroclube do Recife (cinco 
milhões).......................................... 

 
 

5.000.000,00 
 

Nº 118 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de 

obras. 
6) Diretamente etc. 
 
22) Rio Grande do Sul.  
 
1) Onde se diz: – 
Cr$ 6.000.000,00. 
Diga-se: – Cr$ 7.000.000,00. 

2) Incluir o Município de São Francisco de 
Assis. 
 

Nº 119 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente etc. 
Para a construção da segunda pista do 

Aeroporto de Camobi, em Santa Maria (Rio Grande 
do Sul) – Cr$ 4.000.000,00. 
 

Nº 125 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de 

obras. 
4) Diretamente, em convênio etc. 
Acrescente-se: 

 Cr$ 
Andradina....................................... 3.000.000,00 
S. João da Boa Vista...................... 2.000.000,00 
Barretos.......................................... 3.000.000,00 

 
Nº 126 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de 

obras. 
7) Diretamente etc. 
Acrescente-se: 

 Cr$ 
Barretos.......................................... 5.000.000,00 

 
Nº 128 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de 

obras. 
Acrescente-se: 
7) Prosseguimento das obras de instalação do 

Instituto Técnico de Aeronáutica, em São José dos 
Campos, Estado de São Paulo – Cr$ 30.000.000,00. 
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Nº 130 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de Obras. 
6) Diretamente etc.  
Inclua-se: 
 
26 – Sergipe. 
 
Para conclusão de pavimentação da Estrada 

de Rodagem Aracaju-Aeroporto de Atalaia – Cr$ 
5.000.000,00. 
 

Nº 131 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e Conclusão de obras. 
6) Diretamente etc.  
Inclua-se:  
 
26 – Sergipe. 
 
Conclusão da obra de pavimentação do 

Aeroporto de Atalaia – Cr$ 10.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 

Emenda nº 34, com parecer contrário, para a qual foi 
aprovado requerimento de destaque. 

O SR. MOURÃO VIEIRA (para encaminhar a 
votação) (*): – Sr. Presidente, as explicações que o 
ilustre relator do Orçamento do Ministério da 
Aeronáutica acaba de dar ao nobre Senador pelo 
Estado da Bahia, justificam, em parte, a diminuição 
de algumas verbas destinadas aos Municípios de 
Caruari, Canutama, Lábrea e Manacapuru. 

No desejo também de colaborar com o Sr. 
Relator, dou-me por satisfeito, no particular, bem 
quanto à rejeição do destaque para a Emenda nº 10, 
que me capacitei não ter razão de ser. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Reduz-se, portanto, meu apêlo à Emenda  
nº 34, com o parecer contrário, e que inclui  
para construção do campo de pouso no Iauretê,  
no Rio Negro, a verba de quinhentos mil  
cruzeiros. 

O Relator do Orçamento da Aeronáutica, um 
amazônida como eu, planiciário de primeiras águas, 
cidadão ilustre sob todos os títulos, há de 
compreender que não podemos isolar naquela região 
o Alto Rio Negro que serve às Missões religiosas dos 
Salesianos. Têm elas naquele rio as suas maiores 
obras de educação. 

Várias vêzes, Sr. Presidente, visitei a obra 
salesiana na Amazônia e verifiquei que a construção 
e prosseguimento dos trabalhos de Iauretê 
representam, para aquela parte do meu Estado, na 
realidade, um passo para a civilização, pois que os 
religiosos já estão em contato com os indígenas da 
região. 

O apêlo cordial que faço ao Relator, o 
eminente Senador Lameira Bittencourt, é  
no sentido de que não isole dos benefícios 
concedidos pelo Orçamento da Aeronáutica aquêle 
ponto da região extrema do Rio Negro, que tão 
assinalados serviços pode prestar à educação do 
meu Estado. 

Estou certo de que S. Ex.ª há de reconsiderar 
a sua decisão e, em última hipótese, apelarei para o 
Plenário, a fim de que aprove a emenda. 

Eram estas, Sr. Presidente, as razões com 
que justifico o destaque que acabo de pedir para a 
Emenda nº 34. (Muito bem). 

O SR. LAMEIRA BITTENCOURT (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, 
realmente, o Ministério da Aeronáutica, ouvindo  
a minha solicitação sôbre a Emenda nº 34  
e outras apresentadas ao Subanexo nº 4.11,  
opinou contràriamente à sua aprovação, levando  
em conta a circunstância de que os Cr$  
500.000,00 solicitados para a construção do 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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campo de pouso de Iauretê, eram insuficientes. 

Com base nessa informação, eu, embora 
homem da Amazônia, pesando bem a minha 
responsabilidade de Relator de um dos Anexos 
Orçamentários dei, de início, parecer contrário. 
Depois, fui procurado, não só pelo eminente autor da 
emenda, como ainda pelos padres Salesianos, 
interessados vivamente na construção dêsse campo 
de pouso, declarando-se dispostos a auxiliar o seu 
custeio, como certamente o farão, em regime de 
cooperação, convênio ou qualquer modalidade 
jurídica, com a própria Prefeitura local. 

Assim, Sr. Presidente, não como homem da 
Amazônia – pois não desejo ser acusado de 
parcialidade ou suspeição no cumprimento do 
mandado que me confiou a Comissão de Finanças – 
mas, como Relator da Receita, sumamente grato, à 
vista dêsses novos elementos de informação, atendo 
o caloroso apêlo que acaba de ser formulado pelo 
nobre Senador Mourão Vieira. 

Assim, não tenho porque manter meu parecer 
contrário ao destaque solicitado por S. Ex.ª; e peço e 
espero que o Senado me acompanhe nesse 
pronunciamento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação a 
Emenda nº 34. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovada. 
É a seguinte a emenda aprovada: 

 
Nº 34 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
04) – Amazonas: 

Inclua-se: 
Construção de campos de pouso em Iauretê – 

Cr$ 500.000,00. 
O SR. PRESIDENTE: – Passa-se à votação 

das emendas com subemendas. 
De acôrdo com o Regimento, dever-se-ia votar 

emenda por emenda, acompanhada da subemenda 
respectiva. 

Há, entretanto, requerimento, que vai ser lido 
pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
Nº 616, DE 1957 

 
De conformidade com a orientação seguida 

nos anos anteriores, requeiro que as emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara, nº 142, de 1957 
(Subanexo 4.11 – Ministério da Aeronáutica), que 
receberam subemendas, sejam votadas em 
conjunto, compreendendo-se a aprovação do grupo 
como a das emendas com as alterações constantes 
das respectivas subemendas, ressalvados os 
destaques. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 
1957. – Lima Guimarães. 

O SR. PRESIDENTE: – As Emendas com 
subemendas são as de números 19 – 20 –  
21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 –  
32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 40 – 45 – 48 – 50 –  
51 – 55 – 60 – 61 – 62 – 64 – 65 – 66 – 67 –  
68 – 70 – 71 – 73 – 76 – 77 – 78 – 80 – 81 –  
82 – 83 – 85 – 86 – 87 – 88 – 90 – 98 – 99 – 100 
– 102 – 103 – 104 – 106 – 107 – 108 – 112 – 113 
– 115 – 117 – 120 – 122 – 123 – 124 – 125-A – 
127 – 129 – 135 –136 – 137 – 142 – 145 – 146 – 
147. 

A aprovação dessas emendas, em globo, 
significará que são aprovadas com as subemendas 
respectivas. 
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Os Senhores Senadores que aprovam as 
emendas que acabam de ser enumeradas, com as 
respectivas subemendas, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

Estão aprovadas, com as respectivas 
subemendas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 
 

Nº 19 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.03 – Subv. Extraordinária. 
Para construção, instalação, melhoramentos, 

ampliação e equipamentos de campos de pouso  
etc. 

25 – São Paulo. 
Inclua-se: 
São Sebastião da Grama – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 20 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
02 – Alagoas. 
Inclua-se: 
Campo de pouso na cidade de Viçosa, 

inclusive construção de via de acesso e estação de 
passageiros – Cr$ 2.000.000,00. 

 
Nº 21 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, equipamentos 
etc. 

02 – Alagoas. 

Para melhoramento no campo de pouso de 
Santana de Ipanema – Alagoas – Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 22 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Encargos Diversos. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, equipamentos 
etc. 

02 – Alagoas. 
Para melhoramentos no campo de pouso de 

Major Isidoro – Cruzeiros 200.000,00. 
 

Nº 23 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
02 – Alagoas. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, equipamentos 
etc. 

Inclua-se: 
Para construção de campo de pouso em 

Junqueiro, Traipu e São José da Laje – Cr$ 
1.000.000,00. 

 
Nº 24 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
27 – Diversos. 
02– Alagoas. 
Acrescente-se: 
Para ampliação e melhoramento do campo de 

pouso de Anadia, em convênio com a Prefeitura – 
Cr$ 300.000,00. 

 
Nº 28 

 
2.0.00 – Transferências. 
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2.6.00 – Transferências diversas. 
27 – Diversos. 
02 – Alagoas. 
Prosseguimento e conclusão de obras. 
Acrescente-se: 
Para a conclusão do aeroporto  

de Palmeira dos índios, Alagoas – Cr$ 
2.000.000,00. 

 
Nº 29 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
27 – Diversos. 
02 – Alagoas. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalação, melhoramentos, ampliação, equipamentos 
etc. 

Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Anadia.................................................. 300.000,00 
Limoeiro de Anadia............................... 200.000,00 
S. Miguel dos Campos......................... 200.000,00 

 
Nº 30 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalação, melhoramentos etc. 
04) – Amazonas. 
Campo de pouso de Pari – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 31 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
04) – Amazonas. 
Inclua-se: 

Prosseguimento dos serviços de construção dos 
campos de pouso nas seguintes cidades, em 
cooperação com as respectivas Prefeituras Municipais: 

 
 Cr$ 
Coari................................................. 2.000.000,00 
Garauari............................................ 1.000.000,00 
 3.000.000,00 

 
Nº 32 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
04) – Amazonas. 
Inclua-se: 
Prosseguimento dos serviços de construção 

dos campos de pouso nas seguintes cidades, em 
cooperação com as Prefeituras Municipais. 

 
 Cr$ 
Camutama..................................... 2,000.000,00 
Lábrea........................................... __800.000,00 
 2.800.000,00 

 
Nº 33 

 
2,0.00 – Transferências, 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
04 – Amazonas. 
Inclua-se: 
Prosseguimento dos serviços de construção dos 

campos de pouso nas seguintes cidades, em 
cooperação com as respectivas Prefeituras Municipais: 

Manacapuru – Cr$ 3.000,000,00. 
 

Nº 35 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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5) Diretamente, em. convênio com o DNER ou 
outro órgão do Govêrno da União etc. 

13) Minas Gerais. 
Inclua-se: 
Paracatu (para melhoramentos da pista de 

terra) – Cruzeiros 5,000.000,00. 
 

Nº 36 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Belmonte – Cr$ 5.000.000,00. 
 

Nº 37 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
05 – Bahia. 
Inclua-se: 
Para a construção de um campo de pouso em 

Floresta Azul, Município de Ibicarai – Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 40 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para a construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
1 – São Sebastião do Passé............ 500.000,00 

 

 Cr$ 
2 – Jequié – Bahia......................... 600.000,00 
3 – Santo Amaro............................ 500.000,00 
4 – Livramento do Brumado........... 500.000,00 

 
Nº 41 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
06 – Ceará. 
1 – Para construção, instalação, melhoramentos, 

ampliação e equipamentos de campos de pouso em 
cooperação com o DNER ou outro órgão do Govêrno 
da União, ou com as Prefeituras Municipais. 

Altere-se assim: 
 

 Cr$ 
1 –  Acopiara............................. 200.000,00 
2 –  Cariré.................................. 200.000,00 
3 –  Aracati................................ 300.000,00 
4 –  Ibiapina............................... 300.000,00 
5 –  Ipueiras............................... 200.000,00 
8 –  Iracema............................... 200.000,00 
7 –  Itapipoca............................. 200.000,00 
8 –  Marco.................................. 150.000,00 
9 –  Mauriti................................. 200.000,00 
10 –  Morada Nova...................... 200.000,00 
11 –  Monsenhor Tabosa............. 150.000,00 
12 –  Nova Russas....................... 200.000,00 
13 –  Russas................................ 200.000,00 
14 –  Santa Quitéria..................... 250.000,00 
15 –  Santana do Cariri............... 150.000,00 
16 –  Senador Pompeu................ 200.000,00 
17 –  Uruoca (Distrito de Granja). 150.000,00 
18 –  Viçosa................................. 300.000,00 
19 –  Várzea Alegre.................... __300.000,00 
 4.100.000,00 

 
Nº 45 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 
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2 – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos, ampliação e 
equipamentos dos aeroportos civis em convênio com o 
DNER, ou cooperação com as Prefeituras Municipais 
nas seguintes localidades: 

06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Tauá (Município de Tauá) – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 48 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
06 – Ceará. 
Inclua-se: 
Aeroporto do Icó: Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 50 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, etc. 
10 – Goiás. 
Inclua-se: 
Pôrto Nacional – Tocantinópolis – Natividade – 

Pedro Afonso. 
 

Nº 51 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc., 
10 – Goiás. 

Inclua-se: 
Goiás (antiga capital) – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 55 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
08 – Espírito Santo. 
Campo de pouso de Itapemirim – Cr$ 

1.000.000,00. 
 

Nº 60 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
11 – Maranhão. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Construção ou melhoramentos no 
campo de pouso de Anajatuba............. 

 
500.000,00 

 
Nº 61 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
Alínea 2 – Para construção de campos de 

pouso, instalações, melhoramentos etc. 
 

 Cr$ 
Construções e melhoramentos no 
campo de pouso de Alcântara............ 

 
500.000,00 

 
Nº 62 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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2 – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos etc. 

 
 Cr$ 
Construções e melhoramentos no 
campo de pouso de Guimarães........... 

 
500.000,00 

Idem de São Raimundo das 
Mangabeiras....................................... 

500.000,00 

Idem Centro dos Pedrosas – Caxias.... 500.000,00 
 

Nº 64 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
12 – Mato Grosso. 
 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Coxim................................................. 200.000,00 
Rio Verde............................................ 200.000,00 
Ribas do Rio Pardo............................ 200.000,00 
Aquidauana........................................ 500.000,00 
Três Lagoas........................................ 500.000,00 
Paranaíba........................................... 200.000,00 
Aparecida do Tabuado....................... 200.000,00 
Cassilândia......................................... 200.000,00 

 
Nº 65 

 
2.0.00. 
2.6.00. 
2.6.05. 
Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
13 – Minas Gerais. 
 
Aumente-se: 
 

 Cr$ 
Carangola........................................... 500.000,00 

 
Nº 66 

 
2.0.00. 
2.6.00. 
2.6.05. 
Para construção de campos de Pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 

13 – Minas Gerais. 
 
Aumente-se: 
 

 Cr$ 
Carlos Prates (Belo Horizonte)......... 2.000.000,00 

 
Nº 67 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
13) Minas Gerais. 
 
Acrescente-se: 
Para construção da estação de passageiros no 

Aeroporto de Curvelo e indenização de áreas de 
terras desapropriadas ou adquiridas Cr$ 
3.000.000,00. 
 

Nº 68 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
Acrescente-se: 
 
13) Minas Gerais: 
 
Curvelo – Cr$ 300.000,00. 
Sete Lagoas – Cr$ 300.000,00. 
 

Nº 70 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.0.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
 
15 – Paraíba. 
 
Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
Acrescente-se: 
– Piancó – Cr$ 2.000.000,00. 
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Nº 71 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
Para construção, instalação etc. 
 
16 – Paraná. 
 
Pavimentação da pista do aeroporto de 

Loanda – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 73 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno da União, a pavimentação 
dos seguintes aeroportos. 

 
26) Sergipe. 
 
Para obras de Proteção e Pavimentação 

asfáltica da estrada Aracaju-Aeroporto Santa Maria. 
 

Nº 76 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
18 – Piauí. 
 
Acrescente-se: 
2 – Para melhoramentos dos campos de 

pouso das seguintes localidades, em colaboração 
com as Prefeituras: 

 
 Cr$ 
1)  Amaranto.......................... 200.000,00 
2)  São Miguel de Tapuio....... 100.000,00 
3)  Esperantina....................... 200.000,00 
4)  Água Branca..................... 100.000,00 
Angical............................................... 200.000,00 
 800.000,00 

 

Nº 77 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
21 – Rio Grande do Norte. 
Inclua-se: 
Serra Negra do Norte – Cr$ 400.000,00. 
 

Nº 78 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Onde se diz: Cr$ 1.942.500,00. 
Diga-se: Cr$ 2.500.000,00. 
 

Nº 80 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Acrescente-se: 
Aeroporto de São Francisco de Assis – Cr$ 

1.000.000,00. 
 

Nº 81 
 
Divisão do Orçamento. 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
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2 – Para construção, instalação, 
melhoramentos etc. 

24 – Santa Catarina. 
Acrescente-se: 
Para prosseguimento da construção do 

aeroporto de Campos Novos – Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 82 
 
Divisão do Orçamento. 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) – Para construção, instalação, 

melhoramentos etc, etc. 
24) – Santa Catarina. 
Acrescente-se: 
– Para auxilio da construção do aeroporto 

municipal de Palmitos – Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 83 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
Santa Catarina. 
Inclua-se: 
– Para a construção de uma estação de 

passageiros em Joinvile – Cr$ 1.600,000,00. 
 

Nº 85 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
25 – São Paulo. 
Inclua-se: 
Aeroporto de Barretos – Cr$ 4.200.000,00. 
 

Nº 86 
 
2.0.00 – Transferências. 

2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
– Para construção, instalação etc. 
25 – São Paulo. 
Inclua-se: 
Construção do Aeroporto de Pompéia – Cr$ 

500.000,00. 
 

Nº 87 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, melhoramentos, 

ampliações e equipamentos de campos de pouso etc. 
25 – São Paulo. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Mirandópolis......................................... 800.000,00 

 
Nº 88 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, melhoramentos, 

ampliações e equipamentos de campos de pouso etc. 
25 – São Paulo. 
Incluam-se: 
 

 Cr$ 
S. João da Boa Vista........................ 1.000.000,00 
Monte Aprazível................................ 1.000.000,00 
Orlândia............................................ 1.000.000,00 
Nhandeira......................................... 1.000.000,00 
Dois Córregos................................... 1.000.000,00 

 
Nº 89 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
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25 – São Paulo. 
Inclua-se: 
 

 Cr$ 
Fatura................................................... 500.000,00 

 
Nº 90 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 _ Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Santa Cruz do Rio Pardo................. 1.000.000,00 
Monte Azul Paulista.......................... 1.000.000,00 

 
Nº 98 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
02 – Alagoas. 
Acrescente-se: 
S. José da Laje – Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 99 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
02.– Alagoas. 
Acrescente-se: 
União dos Palmares – Cruzeiros 1.000.000,00. 
 

Nº 100 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
06 – Ceará. 

Acrescente-se: 
Aracati – Cr$ 1.000.000,00. 
 

Nº 102 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
06 – Ceará. 
6) Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Itapipoca – Cr$ 300.000,00. 
Irauçuba – Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 103 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras, 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do govêrno da União etc. 
06 – Ceará. 
Camocim, Cariri, Crato, Iguatu, Quixadá, 

Senador Pompeu, Sobral e Viçosa. 
Onde está: 
Cr$ 4.000.000,00. 
Eleve-se para: 
Cr$ 12.000.000,00. 
 

Nº 104 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7) – Diretamente, ou em convênio com o 

DNER ou outro órgão do Govêrno da União etc. 
Inclua-se na relação de aeroportos, que ai 

figuram, o seguinte: 
Fortaleza (estação de passageiros e 

melhoramentos na pista) – Cr$ 8.000.000,00. 
 

Nº 106 
 
4.0.00 – Investimentos. 
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4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Vitória – Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 107 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente ou em convênio com o DNER, 

ou outro órgão do C3ovêrno da União ou 
colaboração com o Estado, a pavimentação dos 
seguintes aeroportos. 

Acrescente-se: 
Para a construção do aeroporto em Itubiataba, 

na grande floresta que circunda esta cidade – Cr$ 
600.000,00. 

 
Nº 108 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Acrescente-se: 
1) Diretamente ou em convênio com o DNER, 

ou outro órgão da União, ou em colaboração com o 
Estado, a construção da pista de terra, ampliação, 
encascalhamento, estação de passageiros e obras 
de acesso aos aeroportos, nas seguintes 
localidades: 

11) Maranhão. 
Codó, Coelho Neto, Barra do Corda, 

Carutapera, Chapadinha, São Bento, Coroatá – 
Cruzeiros 5.000.000,00. 

 
Nº 112 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento c conclusão de 

obras. 

6 – Diretamente, em convênio, etc. 
Item 15 – Paraíba. 
 

 Cr$ 
Eleve-se a dotação de:..................... 2.000.000,00 
Para:................................................. 8.000.000,00 

 
Nº 113 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, em convênio etc. 
Onde se diz:  
 

 Cr$ 
João Pessoa (Conclusão do pátio 
de manobras e balizamento).......... 

 
80.000.000,00 

 
Diga-se: 

 
 Cr$ 
João Pessoa (conclusão do pátio 
de manobras, prolongamento da 
pista e balizamento noturno).......... 

 
 

15.000.000,00 
 

Nº 115 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento de obras. 
Diretamente ou em convênio. 
Inclua-se: 17 - Pernambuco. 
 

 Cr$ 
Obras complementares e de 
acesso ao Aeroporto Internacional 
dos Guararapes, – Recife, 
(quatorze milhões).......................... 

 
 
 

14.000.000,00 
 

Nº 117 
 
Ministério da Aeronáutica. 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento de obras. 
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Diretamente ou em convênio. 
Inclua-se: 17 – Pernambuco. 
Para revestimento asfáltico das  

pistas de Garanhuns e Pesqueira – Cr$ 
5.000.000,00. 

 
Nº 120 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Incluam-se: 
 

 Cr$ 
Pôrto Alegre..................................... 10.000.000,00 
Santa Maria (pista Norte)................ 5.000.000,00 
Passo Fundo................................... 5.000.000,00 
Uruguaiana...................................... 5.000.000,00 
São Luis Gonzaga........................... 5.000.000,00 

 
Nº 122 

 
4.0.00 – Investimentos, 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
4) Diretamente, em convênio etc. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
S. João da Boa Vista........................ 1.000.000,00 

 
Nº 123 

 
4.0:00 – Investimentos. 
4.1.00.– Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1) Diretamente etc. 
Inclua-se: Cr$ 50.000.000,00 para conclusão 

das obras da Estação do Aeroporto de Congonhas, 
São Paulo, Capital. 

 
Nº 124 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
4) Diretamente, em convênio etc. 

Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Itaporanga......................................... 1.000.000,00 

 
Nº 125-A 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
4) Diretamente, em convênio etc. 
Acrescente-se: 
 

 Cr$ 
Assis................................................. 1.000.000,00 
Franca............................................... 1.000.000,00 
Batatais............................................. 5.000.000,00 

 
Nº 127 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
1) Diretamente etc. 
Incluam-se: 
 

 Cr$ 
Bauru.............................................. 10.000.000,00 
Durinhos......................................... 8.000.000,00 
Lins................................................. 8.000.000,00 
Marina............................................. 9.000.000,00 
Catanduva...................................... 9.000.000,00 
Lindóia............................................ 10.000.000,00 
Franca............................................. 9.000.000,00 

 
Nº 129 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras, 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7 – Diretamente, em convênios etc. 
Inclua-se: 
Santos, Estado de São Paulo – Cr$ 20.000,00, 
 

Nº 135 
 
2.0.00.– Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de cam- 
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pos de pouso, instalações, melhoramentos etc. 

21 – Rio Grande do Norte.  
Inclua-se: 
– Portalegre – Cr$ 400.000,00.  
 

Nº 136 
 
2.0.00 – Tranferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás.  
Inclua-se: 
Ampliação e melhoria do campo de aviação de 

Corumbaíba – Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 137 
 
Administração do Território Federal do Amapá. 
Aumente-se de Cr$ 2.000.000,00, para Cr$ 

6.000.000,00. 
– Para prosseguimento da construção do 

aeroporto de Macapá. 
 

Nº 142 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
16) Paraná. 
Inclua-se: 
Para a construção dos campos de aviação de: 
 

 Cr$ 
1. Jaguariaíva................................. 500.000,00 
2. Idem de Pato Branco................. 500.000,00 
3. Idem de Francisco Beltrão......... 500.000,00 
4. Idem de Santo Antônio............... 500.000,00 

 

 
 

Nº 145 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.8.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás. 
Para o aeroporto de Pontalina – Cr$ 

300.000,00. 
 

Nº 146 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás. 
Para a construção de um campo de pouso em 

Carmo do Rio Verde – Cr$ 500.000,00.0 
 

Nº 147 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10) – Goiás. 
Para o aeroporto da Fazenda Nova – Cr$ 

400.000.00. 
São as seguintes as subemendas aprovadas: 
 

SUBEMENDAS 
 
1ª – A Emenda nº 19. 
Onde se diz:  
"Cr$ 500.000,00" 
 

5. Idem de Laranjeiras do Sul........ 500.000,00 
 Total............................................ 2.500.000,00 
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Diga-se: 
e aumente-se para Cruzeiros 8.000,000,00 a 

dotação global dêste item (para atender a esta e 
outras emendas de São Paulo nesta 
subconsignação). 

2ª – A Emenda nº 20.  
Onde se diz: 
"Campo de pouso na cidade de Viçosa, 

inclusive contração de via de acesso e estação de 
passageiros – Cr$ 2.000.000,00". 

Diga-se: 
Viçosa e aumente-se para Cr$ 3.000.000,00 a 

dotação global dêste item (para atender a esta e 
outras emendas de Alagoas). 

3ª – A Emenda nº 21.  
Onde se diz: 
"Para melhoramentos no campo de pouso de 

Santana do Ipanema – Alagoas – Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se Santana do Ipanema na relação 

dêste, ltem (majoração atendida na subemenda 
anterior). 

4ª – A Emenda nº 22.  
Onde se diz: 
"Para melhoramentos. no campo de pouso de 

Major Isidoro – Cr$ 200.000,00".  
Diga-se: 
Inclua-se Major Isidoro na relação dêste item 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 
21). 

5ª – A Emenda nº 23.  
Onde se diz: 
"Para construção de campo de pouso em 

Junqueiro, Traipu e São José da Laje – Cr$ 
1.000.000,00". 

Diga-se: 
Incluam-se Junqueiro, Traipu e São José de 

Laje (majoração atendida na subemenda à emenda 
nº 21). 

6ª – A Emenda nº 24.  
Onde se diz: 
"Para ampliação e melhoramento do campo de 

pouso de Anadia, em convênio com a Prefeitura – 
Cr$ 300.000,00. 

Diga-se: 
Anadia (majoração atendida na subemenda à 

Emenda nº 21) . 
7ª – A Emenda nº 28.  
Onde se diz: 
"Para a inclusão do aeroporto de Palmeira dos 

Índios, Alagoas – Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: 
Palmeira dos Índios (majoração na 

subemenda à emenda nº 21). 
8ª – A Emenda nº 29.  
Onde se diz: 
"Anadia – Cr$ 300.000,00.  
Limoeiro de Anadia – Cruzeiros 200.000,00. 
São Miguel dos Campos – Cr$ 200.000,00. 
Diga-se: 
Limoeiro de Anadia e São Miguel dos Campos 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 
21). 

9ª – A Emenda nº 30.  
Onde se diz: 
"Campo de pouso do Pari – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se Pari na relação dês-  
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te item (majoração incluída na subemenda à emenda 
seguinte). 

10ª – À Emenda nº 31:  
Onde se diz: 
"Coari – Cr$ 2.000.000,00.  
Garauari – Cr$ 1.000.000,00.  
Diga-se: 
Inclua-se Coari e Garauari e aumente-se para 

Cr$ 3.000.000,00 a dotação global deste item  
(para atender a esta e outras emendas do 
Amazonas). 

11ª – À Emenda nº 32:  
Onde se diz: 
"Canutama – Cr$ 2.000.000,00.  
Lábrea – Cr$ 800.000,00. 
Diga-se: 
Canutama e Lábrea (majoração, atendida na 

subemenda anterior). 
12ª – A Emenda nº 33: 
Onde se diz: 
"Manacapuru – Cr$ 3.000.000,00.  
Diga-se: 
Manacapuru (majoração atendida na 

subemenda, à Emenda nº 31). 
13ª – A Emenda nº 35.  
Onde se diz: 
Paracatu (para melhoramento da pista de 

terra) Cruzeiros 5.000.000,00. 
Diga-se: 
Paracatu – e aumente-se para Cr$ 

6.675.000,00 a dotação global dêste item (para 
atender a esta e outras emendas de Minas  
Gerais). 

14ª – A Emenda nº 36:  
Onde se diz:  

2.0.00 – Transferências, 2.6.00.  
2.6.05 – Diretamente etc. Belmonte – Cr$ 

5.000.000,00. 
Diga-se: 
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7) Diretamente etc. – Belmonte – Cr$ 

5.000.000,00. 
15ª – À Emenda nº 37:  
Onde. se diz: 
"Para construção de um campo de pouso em 

Floresta Azul, Município de Ibicari – Cruzeiros 
1.000.000,00". 

Diga-se: 
Floresta Azul, Município de Ibicari e aumente-

se para Cruzeiros 4.000.000,00 a dotação global 
dêste item (majoração para atender a esta e outras 
emendas da Bahia nesta subconsignação). 

16ª – À Emenda nº 40:  
Onde se diz: 
– Sebastião de Passé – Cr$ 500.000,00; 
– Jequié – Cr$ 600.000,00;  
– Santo Amaro – Cr$ 500.000,00. 
– Livramento de Brumado – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
– São Sebastião do Passé, 
– Jequié; 
– Santo Amaro (majoração atendida na 

subemenda à Emenda nº 37). 
17ª – À Emenda nº 41:  
Façam-se as seguinte alterações: 
a) Suprimam-se os Municípios de Acopiara, 

Ipueira, Iracema, Mauriti, Viçosa e Várzea Alegre; 
b) Suprimam-se tôdas as quantias;  
c) Inclua-se o seguinte (para  

  



– 964 – 
 

atender a esta e outras emendas do Ceará nesta 
subconsignação) . 

– Aumente-se para Cruzeiros 5.000.000,00 a 
dotação global dêste item. 

18ª – A Emenda nº 45.  
Onde se diz: 
Tauá (Município de Tauá) – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
Tauá na relação dêste item (majoração 

atendida na subemenda à Emenda nº 41) . 
19ª – A Emenda nº 48: 
Suprima-se a importância de Cr$ 500.000,00 

(majoração atendida na Subemenda nº 48) . 
20º – A Emenda nº 50: 
Acrescente-se: 
e aumente-se para Cruzeiros 5.000.000,00 a 

dotação global dêste item (majoração para atender a 
esta e outras emendas de Goiás nesta 
subconsignação). 

21ª – À Emenda nº 51: 
Suprima-se a importância de Cr$ 500.000,00 

(majoração atendida na subemenda anterior). 
22ª – À Emenda nº 55:  
Onde se diz: 
Verba 2.0.00, 2.6.05 etc.  
Diga-se: 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc.  
6 – Diretamente etc. 
23ª – À Emenda nº 60.  
Onde se diz: 
"Construção ou melhoramentos no campo de 

pouso de Anajatuba –- Cr$ 500.000,00". 
 

Diga-se: 
Anajatuba e aumente-se para – Cr$ 

2.500.000,00 a dotação global dêste item (para 
atender a esta e outras emendas do Maranhão nesta 
rubrica). 

24ª – À Emenda nº 61.  
Onde se diz: 
"Construção ou melhoramentos no campo de 

pouso de Alcântara – Cr$ 500.000,00". 
Diga-se: 
– Alcântara (majoração atendida na 

subemenda anterior). 
25ª – A Emenda nº 62.  
Substitua-se pelo seguinte: 
Incluam-se Guimarães, São Raimundo das 

Mangabeiras e Centro dos Pedrosas (Caxias). 
26ª – À Emenda nº 64.  
Substitua-se pelo seguinte: 
I – Incluam-se Caxias, Rio Verde, Aquidauana, 

Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Tabuado e 
Cassilândia. 

II – Aumente-se para Cruzeiros 3.000.000,00 a 
dotação global dêste item. 

27ª – À Emenda nº 65.  
Onde se diz: 
Aumente-se: Carangola, – Cr$ 500.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se: Carangola (Majoração concedida na 

subemenda à Emenda nº 35). 
28ª – À Emenda nº 66. 
Onde se diz: "2.0.00, 2.6.00, 2.6.05, para 

construção de campos de pousa etc". 
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Diga-se: 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente etc. 
29ª – À Emenda nº 67.  
Substitua-se pelo seguinte: 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
Inclua-se: 
– Curvelo – estação de passageiros – Cr$ 

1.000.000,00. 
30º – A Emenda nº 68.  
Onde se diz: 
Curvelo – Cr$ 300.000,00.  
Diga-se: 
Inclua-se Curvelo (majoração atendida na 

subemenda à Emenda nº 35.) 
31ª – À Emenda nº 70. 
Suprima-se a importância de Cr$ 2.000.000,00 

(majoração atendida na emenda anterior) . 
32ª – À Emenda nº 71.  
Onde se diz: 
– Pavimentação da pista do aeroporto de 

Loanda – Cruzeiros 500.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se Loanda e aumente-se para Cr$ 

4.500.000,00 a dotação global dêste item (para 
atender a esta e outras emendas do Paraná nesta 
subconsignação). 

33ª – À Emenda nº 73.  
Onde se diz:  
Cr$ 10.000.000,00. 

Diga-se: 
Cr$ 5.000.000,00. 
34ª – À Emenda nº 76. 
Suprima-se Esperantina e acrescente-se e 

aumente-se para Cr$ 2.000.000,00 a dotação global 
dêste item. 

35ª – À Emenda nº 77.  
Onde se diz: 
Cr$ 400.000,00. 
Diga-se: 
e aumente-se para Cruzeiros 1.500.000,00 a 

dotação global dêste item. 
36ª – À Emenda nº 78.  
Onde se diz: 
Cr$ 2.500.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 3.000.000,00 (majoração para atender às 

emendas do Rio Grande do Sul nesta 
subconsignação). 

37ª – À Emenda nº 80. 
Suprima-se a importância de Cr$ 1.000.000,00 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 
78) . 

38ª – À Emenda nº 81.  
Onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
e aumente-se a dotação global para Cr$ 

2.000.000,00 (para atender a esta e outras emendas 
de Santa Catarina nesta subcorslgnação). 

39ª – À Emenda nº 82.  
Onde se diz: 
Para auxílio da construção do  

aeroporto municipal de Palmitos  
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na relação dêste item (majoração atendida na 
subemenda anterior). 

40ª – À Emenda nº 83.  
Substitua-se pelo seguinte:  
4.0.00 – Investimentos.  
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc.  
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
24 – Santa Catarina. 
Aumente-se a dotação global dêste item para 

Cr$ 5.000.000,00. 
41ª – À Emenda nº 85.  
Onde se diz: 
"Aeroporto de Barretos – Cr$ 4.200.000,00. 
Diga-se: 
Barretos e aumente-se para – Cr$ 

8.000.000,00 a dotação global dêste item (para 
atender a esta e outras emendas de São Paulo nesta 
subconsignação). 

42ª – A Emenda nº 86.  
Onde se diz: 
"Construção do Aeroporto de Pompéia – Cr$ 

500.000,00". 
Diga-se: 
– Pompéia na relação dêste item (majoração 

atendida na subemenda anterior). 
43ª – À Emenda nº 87. 
Suprima-se a importância de Cr$ 800.000,00 

(majoração constante da subemenda à Emenda nº 
85). 

44ª – À Emenda nº 88. 
Suprimam-se as cinco importâncias 

(majoração atendida na subemenda à emenda nº 
85). 

 

45ª – À Emenda nº 89. 
Suprima-se a importância de Cr$ 500.000,00 

(majoração atendida na subemenda à Emenda nº 
85). 

46ª – À Emenda nº 90. 
Majoração atendida na subemenda à Emenda 

nº 85). 
47ª – A Emenda nº 98. 
Onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 700.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento, etc. 
Onde se diz: 
"Cr$ 1.000.000,00". 
Diga-se: 
Cr$ 700.000,00 – esta e a subemenda anterior 

aumentam o quantitativo de Alagoas nesta 
subconsignação de Cr$ 1.600,000 para Cr$ 
3.000.000,00. 

49ª – À Emenda nº 100.  
Onde se diz: 
"Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
... e aumente-se para Cruzeiros 7.000.000,00 

a dotação global dêste item (para atender a esta e 
outras emendas do Ceará nesta subconsignação). 

50ª – À Emenda nº 102. 
Suprimam-se as importâncias de Cr$ 

300.000,00 e Cr$ 200.000,00 (majoração atendida 
na subemenda à emenda nº 100). 

51ª – À Emenda nº 103.  
Onde se diz: 
"onde está etc". 
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Diga-se: 
Incluam-se Icó e Lavras na relação dêste item, 

(recursos atendidos na subemenda à Emenda nº 
100). 

52ª – À Emenda nº 104.  
Onde se diz: 
– Fortaleza (estação de passageiros e 

melhoramentos na pista) 
– Cr$ 8.000.000,00. 
Diga-se: 
– Fortaleza (estação de passageiros) – Cr$ 

4.000.000,00. 
53ª – À Emenda nº 106.  
Onde se diz: 
Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 2.500.000,00. 
54ª – À Emenda nº 107.  
Onde se diz: 
– Para a construção do aeroporto em 

Rubiataba, na grande floresta que circunda esta 
cidade 

– Cr$ 600.000,00. 
Diga-se: 
– Rubiataba e aumente-se para Cr$ 

5.000.000,00 a dotação global dêste item. 
55ª – À Emenda nº 108.  
Onde se diz: 
– Codó, Coelho Neto, Barra do Corda, 

Carutapera, Chapadinha, São Bento e Coroatá – 
Cruzeiros 5.000.000,00. 

Diga-se: 
Incluam-se Coelho Neto, São Bento e Coroatá. 
e aumente-se para Cruzeiros 5.000.000,00 a 

Cr$ 5.000.000,00 a dotação global dêste item. 

56ª – À Emenda 112. 
Onde se diz: 
Cr$ 8.000.000,00.  
Diga-se: 
Cr$ 3.500.000,00. 
57ª – À Emenda nº 113. 
Onde se diz: 
Cr$ 15.000.000,00.  
Diga-se: 
Cr$ 10.000.000,00. 
58ª – À Emenda nº 115. 
Onde se diz: 
"17 – Pernambuco". 
– Obras complementares e de acesso ao 

Aeroporto Internacional dos Guararapes – Recife – 
Cr$ 14.000,000,00. 

Diga-se: 
7) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
Inclua-se: 
Recife (Aeroporto Internacional) – Cr$ 

7.000.000,00. 
59ª – À Emenda nº 17.  
Onde se diz. 
Para revestimento asfáltico das pistas de 

Guaranhuns e Pesqueira – Cr$ 5.000.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se Pesqueira e aumente-se a dotação 

global dêste item para Cr$ 8.000.000,00. 
60º – À Emenda nº 120. 
Substituam-se os aeroportos e quantias pelos 

seguintes: 
– Pôrto Alegre – Cruzeiros 10.000.000,00. 
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– Santa Maria – Cruzeiros 3.000.000,00. 
– São Luis Gonzaga – Cruzeiros 1.000.000,00. 
61ª – À Emenda nº 122.  
Onde se diz: 
Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
... e aumente-se a dotação global dêste item, 

para Cruzeiros 10.000.000,00 (para atender a esta e 
outras emendas de São Paulo nesta 
subconsignação). 

62ª – À Emenda nº 123.  
Onde se diz: 
Cr$ 50.000.000,00 para conclusão das obras 

da Estação do Aeroporto de Congonhas, São Paulo, 
Capital. 

Diga-se: 
Congonhas (São Paulo) – Cr$ 10.000.000,00. 
63ª – À Emenda nº 124.  
Onde se diz: 
Acrescente-se Itaporanga – Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Inclua-se Itaporanga na relação dêste item 

(dotação incluída na subemenda à Emenda nº 122). 
64ª – À Emenda nº 125-A.  
Onde se diz: 
Assis – Cr$ 1.000.000,00.  
Franca – Cr$ 1.000.000,00.  
Batatais – Cr$ 1.000.000,00. 
Diga-se: 
Batatais na relação dêste item.  
65ª – À Emenda nº 127. 
Onde se diz: 

"Bauru, Cr$ 10.000.000,00 etc".  
Diga-se: 
Incluam-se Ourinhos e Lindóia na relação 

dêste item (dotação global majorada na subemenda 
à Emenda nº 122). 

66ª – À Emenda nº 129. 
Onde se diz:  
Cr$ 20.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 5.000.000,00. 
67ª – À Emenda nº 135. 
Onde se diz: 
"Cr$ 400.000,00".  
Diga-se: 
... e aumente-se a dotação global dêste item 

para Cruzeiros 2.000.000,00. 
68ª – À Emenda nº 136.  
Onde se diz: 
Ampliação e melhoria etc.  
Diga-se: 
Corumbaíba na relação dêste item (dotação 

constante da subemenda à Emenda nº 50). 
69ª – À Emenda nº 137.  
Onde se diz: Cr$ 6.000.000,00.  
Diga-se: Cr$ 4.000.000,00.  
70ª – À Emenda nº 142. 
Suprimam-se as importâncias (recursos 

globais majorados para Cr$ 5.000.000,00 na 
subemenda à Emenda nº 71). 

71ª – À Emenda nº 145.  
Onde se diz: 
"Para aeroporto de Pontalina Cr$ 300.000,00". 
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Diga-se: 
Inclua-se Pontalina na relação dêste item 

(recursos globais majorados na subemenda à 
Emenda nº 50) . 

72ª – À Emenda nº 146.  
Onde se diz: 
Para a construção de um campo de pouso etc. 
Diga-se: 
Inclua-se Carmo do Rio Verde na relação 

dêste item. 
73ª – À Emenda nº 147.  
Onde se diz: 
"Para o aeroporto da Fazenda Nova – Cr$ 

400.000,00". 
Diga-se: 
Inclua-se Fazenda Nova na relação dêste 

item. 
O SR. PRESIDENTE: – Em votação o projeto 

assim emendado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

conservar-se sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

Comissão de Finanças para Redação Final: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 142, DE 1957 

 
(Projeto nº 2.620-B, de 1957, na  

Câmara dos Deputados) 
 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1957. – Anexo 4 – 
Poder Executivo – 4.11 – Ministério da Aeronáutica. 

(Publicado em Suplemento) 
 
Discussão única do Requerimento  

nº 614, de 1957, do Sr. Senador Cunha  
Mello, solicitando transcrição, nos Anais,  
 

de discurso proferido na cerimônia do hasteamento 
da Bandeira Nacional do Senado, pelo Assessor 
Legislativo Luiz Carlos Vieira da Fonseca. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa) . 

Está aprovado. O discurso a que alude o 
requerimento será publicado nos Anais. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
Sessão. 

Antes de fazê-lo, convoco os nobres 
Senadores para uma sessão extraordinária amanhã, 
às 10 horas e 30 minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 155, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 5.000,00 mensais ao advogado 
Wenceslau Barcelos (em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, em 
virtude do Requerimento nº 609, de 1957, do Sr. Lido 
de Mattos e outros Srs. Senadores, aprovado na 
sessão de 14 do mês em curso), tendo Pareceres 
favoráveis, sob nº 1.123 e 1.124, de 1957, das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

2 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 228, de 1957, que altera o limite estipulado 
no artigo 1º, in fine da Lei nº 2.181, de 5 de fevereiro de 
1954, e dá outras providências, tendo Pareceres 
Favoráveis, sob nº 1.112 e 1.113, de 1957, das 
Comissões de Serviço Público Civil; e de Finanças. 
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3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 244, de 1957, que retifica, sem ônus, a 
Lei nº 2.996, de 10 de dezembro de 1956, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1957, tendo Parecer Fa- 

vorável, sob nº 1.127, de 1957, da Comissão de 
Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 22 horas e 35 

minutos. 
 



209ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DO SR. APOLÔNIO SALLES 
 
Às 10 horas e 30 minutos, acham-se 

presentes os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Alvaro Adolpho 
Lameira Bittencourt 
Sebastião Archer 
Arêa Leão 
Leônidas Mello 
Onofre Gomes 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Reginaldo Fernandes 
Ruy Carneiro 
João Arruda 
Apolônio Salles 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha 
Freitas Cavalcanti 
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Lourival Fontes 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães 
Lima Teixeira 
Carlos Lindenberg 
Attilio Vlvacqua 
Ary Vianna 
Sá Tinoco 
Paulo Fernandes 
Alencastro Guimarães 
Caiado de Castro 
Gilberto Marinho 
Benedicto Valladares 
 

Lima Guimarães 
Lino de Mattos 
Domingos Vellasco 
Pedro Ludovico 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Filinto Müller 
Othon Mäder 
Gaspar Velloso 
Nereu Ramos 
Saulo Ramos 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (50). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, 

declaro aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

OFÍCIO 
 
Do Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio, nº 3.642, solicitando maior prazo para 
prestar as informações requeridas pelo Senador 
Juracy Magalhães. 

Dê-se conhecimento ao  
Requerente. 
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MENSAGENS 
 
Do Sr. Presidente da República: 
Nº 356 a 359 e 364, acusando e agradecendo 

o recebimento das de nº 66 e 68, do Congresso 
Nacional, e 244, 242 e 243, do Senado. 

Nº 360 a 363 e 365, restituindo autógrafos de 
projetos de lei já sancionados, a saber: 

Nº 205, de 1956, que estabelece a gratificação 
do presidente, do secretário-geral e mais membros 
do Conselho Penitenciário do Distrito Federal; 

Nº 166, de 1957, que concede a pensão 
especial de Cr$ 3.000,00 mensais a Aldina Cordeiro 
Côrtes, viúva do jornalista e historiador José Sabóia 
Côrtes; 

Nº 226, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras 
Públicas o crédito especial de Cruzeiros 
30.000.000,00 para o custeio de obras no sistema 
ferroviário federal no Estado de Santa Catarina; 

Nº 214, de 1957, que abre ao Poder Judiciário 
– Justiça do Trabalho da 8º Região – o crédito 
especial de Cr$ 48.000,00 para atender ao 
pagamento dos aluguéis de imóveis, nos exercícios 
de 1955 e 1956. 

Nº 213, de 1957, revigora, pelo prazo de dois 
anos, o crédito especial de Cr$ 150.000.000,00, 
autorizado pela Lei nº 2.326, de 20 de setembro de 
1954, para ocorrer às despesas com o pagamento 
das importâncias devidas aos veteranos da Guerra 
do Paraguai e Campanha do Uruguai, suas viúvas e 
filhos. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Sebastião 
Archer, orador inscrito (Pausa). 

S. Exa. não está presente. 
Continua a hora do Expediente. (Pausa). 
Nenhum Sr. Senador pedindo a palavra, 

passo à 

ORDEM DO DIA 
 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 155, de 1957, que concede a Pensão especial de 
Cr$ 5.000,00 mensais ao advogado Wenceslau 
Barcelos (em regime de urgência, nos têrmos do art. 
156, § 3º, do Regimento Interno, em virtude do 
Requerimento, nº 609, de 1957 do Sr. Lino de Mattos 
e outros Srs. Senadores, aprovado na sessão de 14 
do mês em curso), tendo Pareceres Favoráveis sob 
nº 1.123, e 1.124, de 1957, das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 155, DE 1957 

 
(Nº 752-B-1955, na Câmara dos Deputados) 

 
Concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 

mensais ao advogado Wenceslau Barcelos. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida a pensão especial de Cr$ 

5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais ao advogado 
Wenceslau Barcelos, diplomado por provisionamento 
pela antiga Côrte de Apelação. 

Parágrafo único. A despesa com o pagamento 
da pensão correrá à conta da dotação orçamentária 
do Ministério da Fazenda, destinada aos 
pensionistas da União. 
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Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 223 de 1957, que altera o limite 
estipulado no art. 1º, in fine da Lei n. 2.181, de 5 de 
fevereiro de 1954, e dá outras providências, tendo 
Pareceres Favoráveis, sob nº 1.102, e 1.113, de 
1957, das Comissões de Serviço Público Civil; e de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 228, DE 1957 

 
(Nº 2.315-B-1957, na Câmara dos Deputados) 

 
Altera o limite estipulado no art. 1º in fine, da 

Lei número 2.181, de 5 de fevereiro de 1954, e dá 
outras providências. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O limite estipulado no Art. 1º in fine da 

Lei n. 2.181, de 5 de fevereiro de 1954, passa a ser 
de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). 

Art. 2º A comissão fixa, a que se refere o art. 
1º do Decreto-lei número 2.987 de 27 de janeiro de 
1941, passa a ser de 10% (dez por cento) sôbre a 
aquisição mensal que não ultrapasse de Cruzeiros 
100.000,00 (cem mil cruzeiros) e de 5% (cinco  
por cento) sôbre a quantia, que ultrapassar de 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) até 
 

o limite de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) 
mensais. 

Parágrafo único. Não será abonada nenhuma 
percentagem sôbre o que exceder do limite 
estipulado no art. 1º desta lei. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara, 

nº 244, de 1957, que retifica, sem ônus, a Lei nº 
2.996, de 10 de dezembro de 1956, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1957, tendo Parecer Favorável, sob nº 
1.127, de 1957, da Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

emenda que vai ser lida. 
É lida a seguinte: 
 

EMENDA Nº 1 
 
Ao art 1º 
 

Subvenções ordinárias 
 
(Instituições assistenciais para custeio de seus 

serviços – Pagamento nos têrmos do § 1º do art. 4º 
da Lei n. 1.493, de 13 de dezembro de 1951). 

12) Mato Grosso. 
Onde se lê: 
Hospital Adventista do Pênfigo – mantido pela 

Missão Mato-grossense da Igreja Adventista do 7º 
Dia – Cr$ 100.000,00. 

Leia-se: 
Hospital Mato-grossense do Pênfigo (Fogo 

Selvagem) – Campo Grande – Cr$ 100.000,00. 
 

Justificação 
 
Muito embora a entidade fundadora dêsse 

Hospital o continue administrando gratuitamente 
e graciosamente oferecendo assistência 
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aos portadores da mais terrível moléstia que ataca 
êsse Estado, teve que modificar sua denominação o 
que impediu recebesse ela essa subvenção. Essa 
necessária correção é o que visa a presente emenda. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1957 – João Villasbôas. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão o 
projeto e a emenda. (Pausa). 

Não havendo quem faça uso da palavra, 
encerro a discussão. (Pausa). 

Encerrada. 
O projeto, com a emenda, volta à Comissão de 

Finanças. 
Está esgotada a matéria constante do avulso 

da Ordem do Dia. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira, 

inscrito para esta oportunidade. 
O SR. LIMA TEIXEIRA (*): – Sr. Presidente, 

visitando, há poucos dias, meu Estado, entrei em 
contato com os agricultores canavieiros. Nesse trato 
com os homens do campo, capacitei-me de que 
satisfeitos se encontram os plantadores de cana com 
a atual direção do Instituto do Açúcar e do Álcool. Em 
verdade, o Senhor Gomes Maranhão vem realizando, 
à frente dêsse órgão, administração digna dos 
melhores encômios, sobretudo porque volveu as 
vistas não só para as justas reivindicações dos que se 
dedicam ao, amanho da terra, como para os que 
auxiliam o desenvolimento da agricultura e prestou o 
concurso do seu trabalho no bom andamento dos 
serviços destinados à ampliação dos canaviais. 

Sr. Presidente, meu Estado, a Bahia, até então 
não havia auferido qualquer benefício do Instituto do 
Açúcar e do Álcool. 

Na gestão do Sr. Gomes Maranhão, 
porém, foi tomada a iniciativa da construção  
de um ambulatório rural, que deverá ser 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

inaugurado no princípio do próximo mês de janeiro. É 
a demonstração evidente da sua capacidade 
administrativa. Não só para a Bahia, mas também 
para outros Estados, tem S. Sa. procurado 
proporcionar a assistência social aos humildes 
trabalhadores. 

O Instituto do Açúcar e do Álcool preocupou-
se desde a sua fundação com o industrial; protegia 
tão-sómente o usineiro. Era quem obtinha 
financiamento, meios para aquisição de máquinas 
agrícolas, enfim, todos os auxílios que pleiteasse. 
Quanto aos plantadores de cana, nada se fazia. Só 
após o advento do Estatuto da Lavoura Canavieira, 
Decreto nº 3.855, passaram a ter seus direitos 
resguardados. Mantiveram-se, todavia, os 
trabalhadores rurais, fiéis a essa fôrça, que constitui 
a grandeza da indústria do açúcar – dedicação 
incansável à lavoura. 

Assumindo a direção do Instituto do Açúcar e 
do Álcool, o Sr. Gomes Maranhão criou 
ambulatórios, fêz instalações, serviços médicos e 
hospitalares, para atender a quantos mourejam na 
vida campestre no sentido da expansão da 
Agricultura em nosso País. 

Atravessam, agora, os plantadores de cana, 
fase das mais árduas. Uma tonelada de cana está 
sendo cotada, no meu Estado, a trezentos e vinte 
cruzeiros; um saco de açucar é vendido à razão de 
quinhentos e vinte cruzeiros, mercê da circunstância 
de haver sido fixado o seu preço em quatrocentos e 
oitenta cruzeiros. É que os industriais têm certa 
facilidade para vender os produtos acima da base 
estabelecida pelo Instituto do Açúcar e do Álcool e 
pela COFAP. 

Já o plantador de cana, êste não. É 
obrigado a vender a matéria-prima às usinas, a 
preço lixo, pelos trezentos e vinte cruzeiros. Além 
disso, por incrível que pareça, nem sempre o 
lavrador recebe, no devido tempo e no justo valor, 
o valor da cana entregue para industrializa- 
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cão. Não raro, o pagamento se retarda de tal 
maneira que o agricultor se vê na iminência de 
recorrer aos órgãos administrativos do Instituto do 
Açúcar e do Álcool, para obter o que lhe é devido. 

A situação difícil – porque cheia de vicissitudes 
– que atravessa a lavoura açucareira é agravada, Sr. 
Presidente, pelo alto custo da produção. 

Vivemos ainda época em que a 
motomecanização é um mito, exceto para Estado de 
São Paulo. 

Nas regiões do Norte, ainda é usado o velho e 
centenário arado «Pai Adão». O agricultor canavieiro 
não pode adquirir um trator por 600, 700 e até um 
milhão de cruzeiros, quanto custa essa máquina 
equipada com arado, grade e instrumentos capazes 
de beneficiar a terra e dar sentido prático ao trabalho. 

Sr. Presidente, em contato com os agricultores 
de cana, dêles recebi um pedido que, com estas 
breves considerações, transmito ao Presidente do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, Sr. Gomes Maranhão, 
que conta com o nosso apoio e solidariedade, 
sobretudo pela direção que está imprimindo a êsse 
órgão, no sentido do amparo aos agricultores e 
trabalhadores rurais. O apêlo que faço a S. Sa. é no 
sentido de que promova, através do Instituto, a 
aquisição de máquinas especializadas e as entregue 
aos lavradores pelo preço do custo. Se, porém, não 
fôr possível atender a êsse desejo dos agricultores, 
que organize, desde já, patrulhas, motomecanizadas, 
para assistência ao homem do campo, 
proporcionando-lhe, assim, aumento da produção. 

A Bahia, cuja produção atingia um milhão e 
quinhentas mil sacas de açúcar, não alcançará, êste 
ano, um milhão de sacas. E por que, Sr. Presidente? 
Por falta de braços, em primeiro lugar, e, em segundo, 
pela inexistência das máquinas agrícolas que 
substituam o trabalho humano. 

Para suprir essa deficiência é que o Instituto 
do Açúcar e do Álcool deveria organizar patrulhas 
motomecanizadas, proporcionando, assim, ao 
agricultor trabalhar a terra mais vantajosamente, e 
com menos despesa. 

É o apêlo que dirijo, em nome dos plantadores 
de cana-de-açúcar da Bahia, ao Sr. Gomes 
Maranhão. Além de fazer a classificação das usinas 
de açúcar para efeito de pagamento da matéria-
prima, – prevista trienalmente – cogite S. Sa., quanto 
antes, de adquirir máquinas agrícolas, de organizar 
patrulhas motomecanizadas, a fim de, através das 
associações rurais, facilitar o trabalho daqueles que 
se dedicam ao amanho da terra e que lutam nessa 
velha lavoura, dos engenhos de açúcar; a lavoura 
daquela aristocracia rural; a lavoura daqueles que 
para defender os interêsses da nossa Pátria tudo 
deram, inclusive vendendo as baixelas, na ocasião 
precisa; tudo que possuíam ofereceram para reunir 
recursos necessários a fim de evitar fôssemos 
dominados pelo invasor. 

O SR. SAULO RAMOS: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. SAULO RAMOS: – Declarou o nobre 

colega no início de seu brilhante discurso... 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito obrigado a 

Vossa Excelência. 
O SR. SAULO RAMOS: – ...que, com a 

criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, foram 
beneficiados os usineiros em detrimento dos 
trabalhadores da lavoura canavieira. Desejo 
lembrar outra situação, a dos pequenos 
produtores que, com seus alambiques; 
exploravam a indústria mais rudimentar da 
lavoura canavieira; a do melado, da rapadura,  
do açúcar mascavo ou prêto, como se diz no 
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Sul. Com a criação do Instituto, todos êsses 
pequenos produtores viram seus alambiques 
fechados; e hoje as classes menos favorecidas, pelo 
menos em meu Estado, não dispõem de açúcar, 
gênero de certo luxo que raras vêzes figura à mesa 
da gente modesta da minha terra. 

Assim, já que V. Ex.ª formula um apêlo para 
que o Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, 
dê nova orientação àquela autarquia a fim de 
proporcionar ampla assistência não só aos usineiros 
como aos trabalhadores, desejaria acrescentasse um 
pedido de apoio, também, aos pequenos produtores 
de açúcar do País. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Agradeço a 
excelente colaboração que o nobre colega, através 
do Estado de Santa Catarina, empresta ao Instituto 
do Açúcar e do Álcool. Durante muito tempo essa 
autarquia não contou com o apoio do Paraná e de 
Santa Catarina. Havia certa política daqueles 
Estados do Sul para com os do Norte. 

Como V. Exª sabe a lavoura da cana-de-
açúcar é tradicional do Norte. Pernambuco viveu 
gerações inteiras, em função dêsse produto. Foi, no 
passado, o maior produtor. Posteriormente, no 
entanto, a lavoura canavieira foi substituída por 
outra, muito mais econômica no sentido de 
produtividade e de renda, a do cacau. 

Embora ainda hoje o açúcar pese na balança 
comercial de São Paulo, antigamente, pequeno 
produtor de açúcar e grande produtor de café, vem 
aquêle Estado substituindo seus cafezais com o 
plantio da cana-de-açúcar. 

Hoje, sem exagero, suplanta a produção 
pernambucana. A atual safra paulista, segundo o 
Instituto do Açúcar e do Álcool, é de quatorze 
milhões de sacas; mas, na realidade, vai além de 
dezesseis milhões. 

Sr. Presidente, o desencanto pela cultura da 
cana-de-açúcar é tão grande, no Norte, que a Bahia com 
 

capacidade de produção de um milhão e quinhentas 
mil sacas, não alcançará um milhão. 

O lavrador canavieiro, embora lutando com 
as maiores dificuldades e piores vicissitudes, aferra-
se àquela lavoura apenas por tradição. 
Descendentes de antigos senhores de engenho, 
têm tanto amor e dedicação à terra, e a ela se 
enraizaram de tal modo, que jamais venderão suas 
propriedades. 

Além disso, une-os os laços das grandes 
famílias que se radicaram no Recôncavo – 
principalmente a minha – que em hipótese alguma 
abandonarão aquela região. 

O SR. NOVAES FILHO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. NOVAES FILHO: – Tece V. Exª 
Comentários em tôrno de assunto que merece ser 
focalizado. É preciso não perder de vista que os 
Estados que se dedicam à cultura da cana e à 
produção do açúcar, sobretudo os do Nordeste, não 
o fazem por amor à tradição e tampouco à 
monocultura, são impelidos por questões ecológicas; 
nenhuma lavoura se aclimou na região com 
possibilidades e rendimento econômico idênticos ao 
da cana-de-açúcar. 

O Brasil não pode perder de vista êsse fato da 
mais alta transcedência. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Disse tradição, 
referindo-me à Bahia, cujas terras podem produzir 
tudo. 

O SR. NOVAES FILHO: – Muito bem. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – Haja vista que,  

no Recôncavo Baiano, muitos agricultores  
estão abandonando a cultura da cana-de-açúcar, 
para plantar o cacau-branco, de muito mais valia  
e procura que o cacau comum, plantado no sul  
do Estado. 
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Quando me referi à tradição, quis dizer que 
aquêles agricultores, descendentes de antigos 
senhores de engenhos, aferrados à terra, ali 
continuam a plantar cana-de-açúcar. Embora a Bahia 
possua terras ubérrimas, propicias a outras culturas, 
o sentido da vida rural, de condições, meios e amor à 
terra, fazem com que não se passem para o plantio 
do cacau. Se apenas o interêsse econômico 
animasse os plantadores de cana da Bahia, todos 
êles seriam hoje donos de grandes culturas de 
cacau-branco, de muito maior rendimento, de muito 
maior procura e, sobretudo, porque se baseiam num 
sentido econômico que não pode ser levado em 
consideração em face da cana-de-açúcar. 

Sr. Presidente, se eu fôsse pernambucano... 
O SR. NOVAES FILHO: – Seria plantador de 

cana-de-açúcar. 
O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...permita-me o 

nobre Senador Novaes Filho – estaria nesta hora 
lutando para que se restringisse a produção da cana-
de-açúcar no Sul do País. Não plantamos café no 
Norte porque não procuramos concorrer com outras 
zonas dêste vasto País. Não desejamos, nem 
admitiremos que amanhã, vá para o Norte o plantio 
da erva-mate, ou do café, ou, ainda em grande 
escala, o plantio do trigo, do arroz etc. A cana-de-
açúcar, entretanto, é tradicional cultura do Norte. Até 
mesmo para o equilíbrio da Federação, devemos 
defender a economia das diversas regiões que 
compõem êste imenso País. 

Fujamos a essas lutas, geradoras de grandes 
dissençôes, mas apelemos sempre no sentido de que 
não se prejudique o Norte do País, tão abandonado, 
tão desprezado, e já agora forçado a outras lavouras 
que substituam a da cana-de-açúcar, porque, cedo  
ou tarde, o grande e poderoso Estado de São 
 

Paulo – a quem tributamos nossas homenagens – 
estará produzindo o suficiente para abastecer todo o 
Brasil. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com todo o prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – Seria 

realmente muito desejável que as diversas culturas 
fôssem eqüitativamente distribuídas pelos Estados 
da Federação... 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Exatamente. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – ...nas 

respectivas zonas de produção, mas infelizmente, 
isso não pode acontecer. E por quê? Não é por falta 
de agricultores, de trabalhadores do campo que 
procuram, realmente, melhorar o seu trabalho. É 
que, infelizmente, o Govêrno não se incomoda com 
êsse problema. 

Vou dar exemplo muito claro: a borracha, que 
a Bahia já cultiva e de que São Paulo está fazendo 
plantação extraordinária. Podemos impedi-lo? – Não, 
porque cada Estado procura a cultura que lhe apraz 
ou considera vantajosa. A culpa reside na incúria do 
Govêrno, porque há muitos anos, desde quando 
Wickan levou sementes da seringueira para o 
Oriente, devíamos ter compreendido que era preciso 
incentivar o plantio da seringueira; mas nada 
fizemos. Agora, quando já estamos vencidos, os 
poderes públicos tratam de incentivar a cultura da 
hévea no Amazonas. Mesmo que ela se faça 
intensivamente, não poderemos ter borracha, dêsse 
plantio, antes de dez anos. São Paulo, que está 
fazendo cultura em alta escala no litoral, dentro de 
poucos anos terá grande quantidade de borracha, e 
a Amazônia, pátria da seringueira, está ainda 
engatinhando. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – V. Exª não deixa de 
ter razão. Há, porém, motivo sério a ponderar-se: 
para a fixação dessas Iavouras nas suas regiões 
tradicionais, seria preciso plano bem elaborado, pelo 
Ministério da Agricultura... 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Foi 
exatamente o que acentuei: há falta do Govêrno. O 
plantador, por si só, nada pode fazer. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – ...viesse ao 
encontro – observe V. Exª – das aspirações dessa 
zona subdesenvolvida. 

Citou V. Ex.ª a tradicional agricultura do 
Amazonas – a seringueira. Houve, realmente, 
instantes em que a produção da borracha, ali, 
tomou as proporções que nós brasileiros 
desejamos. Depois, porém, veio o colapso, o 
desequilíbrio, sobretudo depois do combate 
conseqüente à tentativa do estabelecimento da 
FordIândia. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exª mais um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito 
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Por que, 
quando se deu, o colapso da borracha, ou antes, não 
cuidou o Govêrno de incentivar a plantação da 
seringueira no seu habitat natural e incomparável, 
que é a Amazônia? Por que não ligou a mínima 
importância ao problema e sómente depois de tantos 
anos, quando já estamos vencidos e humilhados, 
procura fazer crer, que está tratando seriamente do 
assunto? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Porque nunca 
houve equilíbrio na Federação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Se nunca 
houve êsse equilíbrio é porque nenhum govêrno 
compreendeu a sua necessidade; do contrário, teríamos 
entrado na verdadeira estrada do progresso. 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – A responsabilidade 
é de todos os que ocuparam a Chefia do Govêrno; 
portanto, a falta de equilíbrio na Federação pode ser 
imputada a todos os Presidentes da República. 

Sr. Presidente, é preciso dar ao assunto o 
máximo de importância, faz-se mister cogitar do 
equilíbrio entre as regiões do Norte, Nordeste e Sul 
do País. 

Aliás, êsse ponto será tratado na sua 
oportunidade. 

É imprescindível proteger, tanto quanto antes, 
as regiões subdesenvolvidas da nossa grande Pátria; 
é necessário que tanta o Govêrno atual como os do 
futuro volvam as vistas para o caso, com mais 
cuidado, a fim de que não tenhamos de estabelecer 
rivalidade entre Norte e Sul. 

É necessário, Sr. Presidente, que haja 
planejamento, através do Ministério da Agricultura, 
que atenda às justas aspirações dos trabalhadores 
rurais, abandonados nas diversas regiões do País, 
para que o progresso seja mais harmônico. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Permite V. Exª um aparte? 

O SR. LIMA TEIXEIRA: – Com muito prazer. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Aliás, 

nossa Constituição já concedeu, à chamada zona 
do polígono das sêcas, reserva de três por cento. 
Há, também, uma, para a Valorizacão da Amazônia. 
Com efeito, são auxílios de natureza substancial. É, 
porém, mister que a aplicação dêsse dinheiro se 
faça de maneira rigorosa. O Brasil tem a impressão 
de que essas importâncias não estão sendo 
aplicadas como deveriam ser, e a conseqüência é 
que, em vez de resolvermos o problema, o teremos 
sempre diante de nós, e sem solução. É o que, 
atualmente, há de mais grave. Estou, porém, de 
inteiro acôrdo com o ponto de vista esposado por 
Vossa Excelência. 
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O SR. LIMA TEIXEIRA: – Muito agradeço o 
aparte do nobre colega. 

Sr. Presidente, ainda não atentamos bem para 
êsse problema, que tanto aflige as diversas regiões 
do País. 

No início do meu discurso, dirigi um apêlo ao 
Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, que agora 
repito. Não se descuide S. Sª e providencie quanto 
antes, a organização de patrulhas motomecanizadas, a 
fim de que os plantadores de cana e os agricultores em 
geral disponham de facilidades, que lhes proporcionem o 
aumento e a melhoria da produção. 

Essas, Sr. Presidente, as considerações que 
desejava fazer. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Na sessão da tarde 
deverá ter início a votação do Projeto de Lei do 
Senado, nº 36, de 1953, que dispõe sôbre o Código. 
Brasileiro de Radiodifusão. 

A Mesa pede aos Srs. Senadores que 
encaminhem desde já os requerimentos de destaque 
que desejem formular, a fim de que lhe seja possível 
ordenar as emendas para a votação. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 
sessão. Designo para a das 14 horas e 30 minutos a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Votação, em segunda discussão, do 

Projeto de Lei do Senado, nº 36, de 1953, que 
dispõe, sôbre o Código Brasileiro de Radiodifusão, 
em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º 
do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 558, de 1957, do Sr. Cunha Mello e outros  
Srs. Senadores, tendo Pareceres sôbre as 
 

emendas de Plenário em 2ª discussão, da Comissão 
de Constituição e Justiça (oral) – pela 
constitucionalidade, exceto quanto à de nº 23; 

De Educação e Cultura (oral) – favorável às de 
1 e 6, contrário às de nº 24, 26, 31, 37 e declarando 
escapar à sua competência as demais; 

De Legislação Social (oral) – declarando 
escapar a matéria à sua competência; 

De Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas (nº 1.144, de 1957) – favorável às de nº 
1 – 6 – 7 – 17 – 21 – 39 – 40 – 45 – 46 – 50 – 60; 
oferecendo subemendas às de nº 4 – 8 – 9 – 13 – 
16 – 20 – 24 – 36 – 42 – 61; e contrário às 
demais; 

De Relações Exteriores (oral) – favorável às 
de nº 1, 2 e 34 e declarando escapar à sua 
competência a matéria das demais; 

De Serviço Público Civil. (oral) – favorável às 
de nº 1 e 6; contrário às de nº 3 – 4 – 5 – 34 e 35 – 
43 e 44; e declarando escapar à sua competência e 
matéria das demais; 

De Finanças (nº 1.145, de 1957), favorável às 
de nº 22 – 24 – 26 – 28 e 35; e declarando escapar à 
sua competência a matéria das demais. 

2 – Primeira discussão (com apreciação da 
preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado, nº 39, de 1957, que altera a Lei nº 2.697, 
de 27 de dezeanbro de 1955, e dá outras 
providências; tendo Parecer sob nº 1.083, de 1957, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 11 horas e  

20 minutos. 
 



210ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Álvaro Adolpho 
Lameira Bittencourt 
Sebastião Archer 
Leônidas Mello 
Onofre Gomes 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino 
Reginaldo Fernandes 
Ruy Carneiro 
João Arruda 
Apolônio Salles 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha 
Freitas Cavalcanti 
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Lourival Fontes 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães 
Lima Teixeira 
Carlos Lindenberg 
Attilio Vivacqua 
Ary Vianna 
Sá Tinoco 
Paulo Fernandes 
Alencastro Guimarães 
Tarcísio de Miranda 
Caiado de Castro 
Gilberto Marinho 
Bernardes Filho 
Benedicto Valladares 
Lima Guimarães 
Lineu Prestes 

Lino de Mattos 
Moura Andrade 
Domingos Vellasco 
Coimbra Bueno 
Pedro Ludovico 
Mário Motta 
João Villasbôas 
Filinto Müller 
Othon Mäder 
Gaspar Velloso 
Nereu Ramos 
Saulo Ramos 
Primio Beck 
Daniel Krieger 
Mem de Sá – (55). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Quarto Secretário, servindo de 2º, 

procede à leitura da Ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão, é sem debate aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECER 
Nº 1.147, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita  
e fixa a Despesa da União para o exercício finan- 
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ceiro de 1958 – 4.19 – Ministério da Saúde. 
 

Relator: Sr. Lino de Mattos. 
(Será publicado em Suplemento) 

 
PARECER 

Nº 1.148, DE 1957 
 

Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 
da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da Unido para o exercício financeiro 
de 1958 – Subanexo 4.12 – Ministério da Agricultura. 

 
Relator: Sr. Paulo Fernandes. 
(Será publicado em Suplemento) 
 

PARECER 
Nº 1.149, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de .1958 – Subanexo 4.13 – Ministério da Educação. 

 
Relator: Sr. Daniel Krieger. 
(Será publicado em Suplemento) 

 
PARECER 

Nº 1.150, DE 1957 
 

Da Comissão de Finanças sôbre a Redação 
Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 177, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Subanexo 4.11 – Ministério da 
Aeronáutica. 

 
Relator: Sr. Lameira Bittencourt. 
A Comissão de Finanças  

apresenta a folhas  anexas, a Redação 
 

Final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para a exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 4-
11 - Ministério da Aeronáutica. 

Sala das Comissões, novembro de 1957. – 
Álvaro Adolpho, Presidente. – Lameira Bittencourt, 
Relator. – Lima Guimarães – Daniel Krieger. – 
Novaes Filho – Vivaldo Lima – Fausto Cabral – Ary 
Vianna – Carlos Lindenberg – Domingos Vellasco – 
Lino de Mattos – Othon Mãder. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo 4 – Poder Executivo – Subanexo 
4.11 – Ministério da Aeronáutica. 

 
Nº 1 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras.• 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente; em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno Federal, ou colaboração 
com o Estado, a pavimentação dos seguintes 
aeroportos: 

Onde se diz: 
Brasília – Cr$ 10.000.000,00. 
Diga-se: 
Brasília – Cr$ 40.000.000,00. 

 
Nº 2 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
7 – Outras Entidades. 
1 – Fundação Santos Dumont, 
São: Paulo – Cr$ 5.000.000,00 
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Aumente-se para: Cruzeiro s 10.000.000,00. 
 

Nº 3 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.01 – Auxílios. 
7 – Outras Entidades. 
Acrescente-se: 
3 – Para a construção da sede social do Clube 

dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica, em 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo – Cr$ 
1.000.000,00. 

 
Nº 4 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
Acrescente-se: 
4 – Para atender aos dispostos na Lei nº 

3.039, de 20 de dezembro de 1956: 
a) Reequipamento das emprêsas nacionais de 

transporte aéreo, concessionárias de linhas 
regulares (artigo 1º, § 1º) – Cruzeiros 
450.000.000,00; 

b) Reequipamento das emprêsas de taxis, 
aéreos, (art. 8º) – Cr$ 20.000.000,00. 

 
Nº 5 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção, instalação, 

melhoramentos, ampliações e equipamentos de 
campos de pousa etc. 

25 – São Paulo. 
Inclua-se: 
São Sebastião da Grama e su- 

 

mente-se para Cr$ 8.000.000,00 a dotação global 
dêste item. 

 
Nº 6 

 
2.0.00 – Transferências: 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
02 – Alagoas. 
Inclua-se: 
Viçosa e aumente-se para Cr$ 3.000.000,00 a 

dotação global dêste item. 
 

Nº 7 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 - Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamento etc. 

Inclúa-se: 
Santana do Ipanema na relação dêste item. 
 

Nº 8 
 

2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Encargos, Diversos. 
2.6.05 – Diversos 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamento etc: 

Inclua-se: 
Major Isidoro na relação dêste item. 

 
Nº 9 

 
2.0.00 – Transferência 
2.6.00 – Encargos Diversos. 
2.6.05 – Diversos 
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02 – Alagoas 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc. 

Inclua-se: 
Junqueiro, Traipu e São José da Laje na 

relação dêste item. 
 

Nº 10 
 

2.0.00 – Transferências  
2.6.00 – Encargos Diversos 
2.6.05 – Diversos 
02 – Alagoas 
Acrescente-se: 
Anadia na relação dêste item. 

 
Nº 11 

 
2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Encargos Diversos 
2.6.05 – Diversos 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc. 

02 – Alagoas 
Inclua-se: 
Palmeira dos Índios na relação dêste item. 

 
Nº 12 

 
2.0.00 – Transferências  
2,6.00 – Encargos Diversos 
2.6.05 – Diversos 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, 
equipamentos etc. 

02 – Alagoas 
Inclua-se: 
Anadia – Limoeiro de Anadia e São Miguel dos 

Campos na relação dêste item. 
 

Nº 13 
 

2.0.00 – Transferências 

2.6.00 – Encargos Diversos 
2.6.05 – Diversos 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
04 – Amazonas 
Inclua-se: 
Campo de pouso do Pari na relação dêste 

item. 
 

Nº 14 
 

2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Encargos Diversos 
2.6.05 - Diversos 
2 – Para construção etc. 
04 – Amazonas 
Inclua-se: 
Coari e Caruari e aumente-se para Cr$ 

3.000.000,00 a dotação global dêste item. 
 

Nº 15 
 

2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Encargos Diversos 
2.6.05 – Diversos 
2) Para construção etc. 
04 – Amazonas 
Incluam-se Canutama e Lábrea na relação 

dêste item. 
 

Nº 16 
 

2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Encargos Diversos 
2.6.05Diversos 
2) Para construção etc. 
04 – Amazonas 
Inclua-se Manacapuru na relação dêste item. 

 
Nº 17 

 
2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Transferências Diversas 
2.6.05 – Diversos 
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2 – Para construção de campo de pouso, 
instalações, melhoramentos etc. 

04 – Amazonas 
Inclua-se: 
Construção de campos de pouso em Iauretê – 

Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 18 
 

2.0.00 – Transferências 
2.6.00 – Transferências Diversas 
2.6.05 – Diversos 
2- Para a construção de campo de pouso etc. 
13) Minas Gerais. 
Inclua-se: Paracatu e aumente-se para Cr$ 

6.675.000,00 a dotação global dêste item. 
 

Nº 19 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7) Diretamente em convênio etc. 
inclua-se: 
Belmonte – Cr$ 5.000.000,00. 

 
Nº 20 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
05 – Bahia. 
Inclua-se: Floresta Azul, Municipio de Bicaras, 

e aumente-se para Cr$ 4.000.000,00 a dotação 
global dêste item, 

 
Nº 21 

 
2.0.00 – Transferências. 

2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para a construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
05 – Bahia, 
Insclua-se: 
Nilo Peçanha. 

 
Nº 22 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para a construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
05 – Bahia. Inclua-se: 
São Sebastião do Passé, Jequié, e Santo 

Amaro na relação dêste item. 
 

Nº 23 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, 

melhoramentos, ampliação e equipamentos de 
campos de pouso, em cooperação com o DNER ou 
outro órgão do Govêrno da União, ou com as 
Prefeituras Municipais: 

06 – Ceará. 
a) Inclua-se: 
1 – Cariré. 
2 – Aracati. 
3 – Ibispina. 
4 – Itapipoca. 
5 – Marco. 
6 – Morada Nova. 
7 – Monsenhor Taborda. 
8 – Nova Russas. 
9 – Russas. 
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10 – Santa Quitéria. 
11 – Santana do Cariri. 
12 – Senador Pompeu. 
13 – Uruoca (Distrito de Granja). 
b) Aumente-se para Cruzeiros 5.000.000,00 a 

dotação global dêste item. 
 

Nº24 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e subvenções. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos, ampliação, e 
equipamentos dos aeroportos civis em convênio com 
o DNER, ou cooperação com as Prefeituras 
Municipais nas seguintes localidades: 

06 – Ceará. 
Inclua-se : 
Tauá na relação dêste item. 

 
Nº 25 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
06 – Ceará. 
Acrescente-se: 
Aracati na relação dêste item 

 
Nº 26 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
06 – Ceará. 

Inclua-se: 
Icó na relação dêste item. 

 
Nº27 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
06 – Ceará 
1 – Suprima-se, na. relação de municípios, a 

expressão: «Viçosas.» 
2 – Acrescente-se, na relação de municípios, o 

seguinte: Lavras. 
 

Nº 28 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás, 
a) Incluam-se: Pôrto Nacional, Tocantinópolis, 

Natividade e Pedro. 
b) Aumente-se para Cruzeiros 3.000.000,00 a 

dotação global dêste item. 
 

Nº 29 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Trasferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
10 – Goiás. 
Inclua-se: 
Goiás (antiga Capital), na relação dêste item. 
 

Nº 30 
 

2.0.00 – Transferências. 
 



– 986 – 
 

2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para conclusão de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
08 – Espírito Santo: 
1 – Acrescente-se: 
Iúna, Santa Teresa e Trindade (Município de 

Iúna) 
2 – Onde se diz: Cr$ 875.000,00. 
Diga-se: Cr$ 1.775.000,00. 

 
Nº 31 

 
2.0.00 –Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
6) Diretamente ou em convênio etc. 
08 – Espirito Santo. 
Inclua-se: 
Itapemirim – Cr$ 1.000.000,00. 

 
Nº 32 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
11 – Maranhão. 
Inclua-se: Anajatuba e aumente-se para Cr$ 

2.500.000,00 a dotação global dêste item. 
 

Nº 33 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos 

de pouso, instalações, melhoramentos etc. 
11 – Maranhão. 
Inclua-se: Alcântara. 
 

Nº 34 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
Incluam-se: 
Guimarães, São Raimundo das Mangabeiras e 

Centro dos Pedrosas (Caxias). 
 

Nº 35 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
12 – Mato Grosso. 
Incluam-se: 
Coxim. 
Rio Verde. 
Aquidauana. 
Três Lagoas. 
Paranaíba. 
Aparecida do Tabuado. 
Cassilândia e 
aumente-se para Cruzeiros 3.000.000,00 a 

dotação global dêste item. 
 

Nº 36 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos 
2 – Para construção de campos 
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de pouso, instalações, melhoramentos etc. 

13 – Minas Gerais. 
Inclua-se Carangola na relação dêste item. 

 
Nº 37 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
Inclua-se: 
Carlos Prates – (Belo Horizonte) – Cr$ 

2.000.000,00. 
 

Nº38 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER etc. 
13 – Minas Gerais. 
Acrescente-se: 
Curvelo – estação de passageiros – Cr$ 

1.000.000,00. 
 

Nº 39 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso; 

instalações, melhoramentos etc. 
13 – Minas Gerais. 
Inclua-se: 
Curvelo na relação dêste item. 

 
Nº 40 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 

2.6.05 – Diversos. 
15 – Paraíba. 
Eleve-se de: Cr$ 1.600.000,00  
Para – Cr$ 2.500.000,00. 
 

Nº 41 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
15 – Paraíba. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
Acrescente-se: 
Piancó na relação dêste item. 

 
Nº 42 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferênicas diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
16 – Paraná. 
Inclua-se Loanda e aumente-se para Cr$ 

2.000.000,00 a dotação global dêste item. 
 

Nº 43 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações melhoramentos etc. 
16 – Paraná. 
Inclua-se: 
Guarapuava. 

 
Nº 44 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou. 
outro órgão do Govêrno da União, a pavimentação 
dos seguintes aeroportos: 

26) Sergipe. 
Para obras de Proteção e Pavimentação 

asfáltica da estrada Aracaju – Aeroporto Santa Maria 
– Cr$ 5.000.000,00. 

 
Nº 45 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
18 – Piauí. 
Acrescente-se: 
2) Para melhoramentos dos campos de pouso 

das seguintes localidades, em colaboração com as 
Prefeituras. 

lncluam-se: 
3) Água Branca – 4) Angical e aumente-se 

para Cr$ 2.000.000,00 a dotação global dêste  
item. 

 
Nº 46 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos, 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
21 – Rio Grande do Norte. 
Inclua-se: 
–. Barra Negra do Norte, e aumente-se para 

Cr$ 1.500.000,00 a dotação global dêste item. 

Nº47 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Onde se diz: Cr$ 1.942.500,00. 
Diga-se: Cr$ 3.000.000,00. 
 

Nº 48 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas, 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
22 – Rio Grande do Sul. 
Inclua-se: 
Frederico Westphalen. 

 
Nº 49 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção do campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
22) Rio Grande do Sul. 
Acrescente-se: 
São Francisco de Assis. 

 
Nº 50 

 
2.0.00 – Tranferências. 
2.6.00 – Transferências diversas, 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
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24) Santa Catarina. 
Acrescente-se: 
Campos Novos e aumente-se a dotação global 

dêste item para – Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 51 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
24) Santa Catarina. 
Acrescente-se: 
Palmitos, na relação dêste item. 

 
Nº 52 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER. 
24) Santa Catarina. 
Aumente-se a dotação global dêste item para 

– Cr$ 5.000.000,00. 
 

Nº 53 
 

2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
25) São Paulo. 
Inclua-se Barretos e aumente-se a dotação 

global dêste item para – Cr$ 6.000.000,00. 
 

Nº 54 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos 

de pouso, instalações, melhoramentos etc. 
25) São Paulo. 
Inclua-se: 
Pompéia na relação dêste item 

 
Nº 55 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos ampliações e 
equipamentos de campos de pouso etc. 

25) São Paulo. 
Inclua-se: 
Mirandópolis na relação dêste item. 

 
Nº 56 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas, 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção, instalação, 

melhoramentos, ampliações e equipamentos de 
campos de pouso etc. 

25) São Paulo 
Inclua-se: 
São João da Boa Vista. 
Monte Aprazível. 
Orlândia. 
Mandeara e 
Dois Córregos na relação dêste item. 

 
Nº 57 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos 
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de pouso, instalação, melhoramentos etc. 

25) São Paulo 
Inclua-se: 
Fartura na relação dêste item. 

 
Nº 58 

 
2.0.00 – Transferências, 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2) Para construção de campos de pousa, 

instalações, melhoramentos etc. 
Acrescente-se: 
Santa Cruz do Rio Pardo e Monte Azul 

Paulista na relação dêste item. 
 

Nº 59 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
Onde se lê: 
4.1.02 – Inicio de obras – Cr$ 35.000.000,00. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1) Diretamente, ou em convénios com o 

DNER, ou outro órgão do Govêrno da União, do 
Estado ou Município – Cr$ 290.000.000,00. 

Leia-se: 
4.1.02 – Inicio de. obras. 
1) Em geral – Cruzeiros 30.000.000,00. 
Para Aeroportos das Estâncias Hidromineiras 

– Cruzeiros 5.000.000,00. 
Nº VI do Art. 2º da Lei n. 2.661, de 3 de 

dezembro de 1955. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1) Diretamente ou em convênios com o DNER, 

ou outro órgão do Govêrno da União, do Estado ou 
Município. 

a) Em geral – Cruzeiros 280.000.000,00. 
b) Para Aeroportos de Estâncias Hidrominerais 

Cr$ 10.000.000,00.  
Nº VI do Art. 2º da Lei n. 2.661, de 3 de 

dezembro de 1955). 
 

Nº 60 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 –.Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) – Diretamente, em convênio com o DNER 

etc. 
02 – Alagoas. 
Acrescente-se: 
São José da Laje – Cruzeiros 700.000,00. 

 
Nº 61 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) – Diretamente, em convênio com o DNER 

etc. 
02 – Alagoas. 
Acrescente-se: 
União dos Palmares – Cruzeiros 700.000,00. 

 
Nº 62 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
06 – Ceará: 
Acrescente-se: 
Aracati e aumente-se para Cr$ 2.000.000,00 a 

dotação global dêste item. 
 

Nº 63 
 

4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

 
06 – Ceará: 
6) – Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Itapipoca e Irauçuba na relação dêste item. 

 
Nº 64 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno da União etc. 
 
06 – Ceará. 
Inclua-se: 
Icó e Lavras, na relação dêste item. 
 

Nº 65 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio com o 

DNER, ou outro órgão do Govêrno da União etc. 
Inclua-se: 
Fortaleza (estação de passageiros) Cr$ 

4.000.000,00. 
 

Nº 66 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente etc. 
Inclua-se: 
Vitória – Cr$ 2.500.000,00. 

Nº 67 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7 – Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno da União, ou colaboração com 
o Estado, a pavimentação dos seguintes aeroportos. 

Acrescente-se: 
Rubistaba e aumente-se de Cr$ 1.000.000,00 

a dotação global dêste item. 
 

Nº 68 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
 
11 – Maranhão. 
Acrescente-se: 
7 – Diretamente, ou em convênio com o DNER 

etc. 
Inclua-se: 
Coelho Neto, São Bento e Coroatá; e 

aumente-se para Cr$ 5.000.000,00 a dotação global 
dêste item. 
 

Nº 69 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.0.3 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
 
15 – Paraíba. 
Eleve-se a dotação de Cruzeiros 2.000.000,00 

para Cr$ 3.500.000,00. 
 

Nº 70 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
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4.14.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

7 – Diretamente, em convênio etc. 
Onde se diz: 
João Pessoa (conclusão do pátio de manobras 

e balizamento) – Cr$ 8.000.000,00. 
Diga-se: 
João Pessoa (conclusão do pátio de 

manobras, prolongamento da pista de balizamento 
noturno) – Cr$ 10.000.000,00. 

 
Nº 71 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
 
17 – Pernambuco. 
Inclua-se: 
Obras complementares e de acesso ao 

Aeroporto Internacional dos Guararapes – Recife – 
Cruzeiros 14.000.000,00. 

 
Nº 72 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
 
17 – Pernambuco. 
Inclua-se: 
Pesqueira e aumente-se para Cr$ 

6.000.000,00 a dotação global dêste item. 
 

Nº 73 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 

4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 
obras. 

7 – Diretamente, ou em convênio com o DNER 
etc. 

Incluam-se: 
Porto Alegre – Cruzeiros 10.000.000,00. 
Santa Maria (pista Norte) Cr$ 3.000.000,00. 
São Luís Gonzaga – Cruzeiros 1.000.000,00. 
 

Nº 74 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
Inclua-se: 
São José dos Campos, Estado de São Paulo – 

Cr$ 10.000.000,00. 
 

Nº 75 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
Inclua-se: 
São João da Boa Vista e aumente-se para Cr$ 

10.000.000,00 a dotação global dêste item. 
 

Nº 76 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
Inclua-se: 
Congonhas (São Paulo) – Cr$ 10.000.000,00. 
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Nº 77 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
Inclua-se: 
Itaporanga na relação dêste item. 

 
Nº 78 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
Acrescente-se: 
Batatais, na relação dêste item. 
 

Nº 79 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
Inclua-se: 
Ourinhos e Lindóia na relação dêste item. 
 

Nº 80 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
Inclua-se: 
Santos, Estado de São Paulo Cr$ 

50.000.000,00. 

Nº 81 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio com o 

DNER, ou outro órgão do Govêrno etc. 
08 – Onde se diz: Espírito Santo 
Colatina – Cr$ 5.000.000,00. 
São Mateus – Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: Espírito Santo: 
Colatina – Cr$ 5.000.000,00. 
São Mateus – Cr$ 2.000.000,00, e acrescente-se: 
Ecoporanga – Cr$ 2.000.000,00. 
Mucurici – Cr$ 2.000.000,00. 

 
Nº 82 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
21 – Rio Grande do Norte. 
Inclua-se: 
Portalegre e aumente-se a dotação global 

dêste item para – Cr$ 2.000.000,00. 
 

Nº 83 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
10 – Goiás. 
Inclua-se: 
Corumbaíba na relação dêste item. 
 

Nº 84 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
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4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de obras. 
7 – Diretamente, ou em convênio etc. 
 
03 – Amapá. 
Onde se diz: 
Macapá – Cr$ 2.000.000,00. 
Diga-se: 
Macapá – Cr$ 4.000.000,00. 

 
Nº 85 

 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
02 – Alagoas: 
Inclua se: 
Campo de pouso de São Miguel dos Campos 

– Cr$ 200.000,00. 
 

Nº 86 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.02 – Início de obras. 
Onde se lê: 
4.1.02 – Início de obras – Cr$ 75.000.000,00. 
Leia-se: 
4.1.02 – Início de obras, sendo Cr$ 

5.000.000,00 para a construção da Colônia de Férias 
da Aeronáutica da Quarta Zona Aérea, em São 
Sebastião da Grama – Estado de São Paulo – 
Cruzeiros 75.000.000,00. 
 

Nº 87 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 

2 – Para construção de campos de pouso, 
instalações, melhoramentos etc. 

 
14 – Pará: 
Substitua-se por: Abaetetuba, Altamiro, 

Alenquer, Acará, Bragança, Cametá, Capanema, 
Chaves, Igarapeaçu, Monte Alegre e Salicópolis – 
Cr$ 3.500.000,00. 

 
Nº 88 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7) – Diretamente ou em convênio etc. 
Inclua-se: 
Val de Cães (Belém) – Cr$ 8.000.000,00. 
 

Nº 89 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção etc. 
 
16 – Paraná: 
Incluam-se: 
Jaguariaiva – Pato Branco – Francisco Beltrão 

– Santo Antônio e Laranjeiras do Sul na relação 
dêste item. 
 

Nº 90 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
7 – Outras entidades. 
1) – As emprêsas nacionais concessionárias 

de transporte aéreo que exploram linhas 
internacionais (Lei nº 131, de 17 de agôsto de  
1950). 
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Onde se diz: 
Cr$ 245.000.000,00. 
Diga-se: 
Cr$ 288.500.000,00. 
 

Nº 91 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
6) Diretamente, em convênio com o DNER ou 

outro órgão do Govêrno da União etc. 
 
14 – Pará: 
Aumente-se a dotação total dêste item para 

Cr$ 500.000,00. 
 

Nº 92 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
10 – Goiás: 
Inclua-se Pontalina na relação dêste item. 
 

Nº 93 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campo de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
10 – Goiás: 
Inclua-se: 
Carmo do Rio Verde na relação dêste  

item. 
 

Nº 94 
 
2.0.00 – Transferências. 

2.6.00 – Transferências Diversas. 
2.6.05 – Diversos. 
2 – Para construção de campos de pouso, 

instalações, melhoramentos etc. 
 
10 – Goiás. 
Inclua-se Fazenda Nova na relação dêste item. 
 

Nº 95 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.05 – Salários de contratados. 
Onde se diz: – Cr$ 3.898.000,00. 
Diga-se: Cr$ 5.898.000,00. 
 

Nº 96 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.06 – Salários de Tarefeiros. 
Onde se diz: Cr$ 215.005.000,00. 
Diga-se: Cr$ 251.005.000,00. 
 

Nº 97 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.1.00 – Pessoal Civil. 
1.1.15 – Gratificação de função. 
Onde se diz: Cr$ 3.135.000,00; 
Diga-se: Cr$ 5.160.000,00. 
 

Nº 98 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.15 – Representação e propaganda no 

exterior. 
Onde se diz: – Cr$ 8.000.000,00; 
Diga-se: Cr$ 15.000.000,00. 
 

Nº 99 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
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1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 
nacional. 

5) Despesas de qualquer natureza e 
proveniência com o funcionamento do Centro 
Técnico de Aeronáutica, inclusive remuneração de 
técnicos e professôres nacionais e estrangeiros. 

Cr$ 90.000.000,00. 
Eleve-se para Cr$ 155.000.000,00. 
 

Nº 100 
 
1.0.00 – Custeio. 
1.6.00 – Encargos Diversos. 
1.6.19 – Despesas gerais com a defesa 

nacional. 
7) Despesas com a manutenção de 

aeroportos, bases aéreas, campos de pouso, 
edifícios, dependências, instalações dos demais 
estabelecimentos civis e militares – Cr$ 
100.000.000,00; 

Eleve-se para Cr$ 130.000.000,00. 
 

Nº 101 
 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.01 – Auxílios. 
7 – Outras Entidades (mediante convênio). 
Acrescente-se: 
3 – Instituto Brasileiro Aeronáutico – Cr$ 

150.000,00. 
 

Nº 102 
 
07.04.02 – Divisão de Orçamento. 
2.0.00 – Transferências. 
2.1.00 – Auxílios e Subvenções. 
2.1.02 – Subvenções Ordinárias. 
7) – Outras entidades. 
2) Aos aeroclubes e escolas de aviação 

(Decreto nº 11.278, de 8-1-43). 

Onde se lê: Cr$ 25.000.000,00; 
Leia-se: Cr$ 40.000.000,00. 
 

Nº 103 
 
3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social. 
3.1.00 – Serviços em regime especial de 

financiamento. 
3.1.18 – Fundo Aeronáutico. 
Eleve-se: 
De Cr$ 340.000.000,00; 
Para: Cr$ 375.000.000,00. 

 
Nº 104 

 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
Onde se lê: 
Subconsignação – 4.1.02. 
Início de Obras – Cruzeiros 35.000.000,00; 
Leia-se: 
1) Início de construção da Base Aeronaval – 

Cr$ 100.000.000,00; 
2) Outras instalações militares – Cr$ 

223.250.000,00; 
Total: Cr$ 223.250.000,00. 
 

Nº 105 
 
4.0.00– Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento etc. 
7) Diretamente, em convênio com o DNER, ou 

outro órgão do Govêrno da União etc. 
Modifique-se para a seguinte redação: 
7) Diretamente ou em convênio com o DNER 

ou outro órgão do Govêrno da União, ou colaboração 
com o Estado, a construção de estação de 
passageiros e obras de acesso, bem como 
ampliação e pavimentação de pistas e pátios dos 
seguintes Aeroportos. 
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Nº 106 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
1) Diretamente ou em convênio com o DNER, 

ou outro órgão do Govêrno da União etc. 
Suprima-se a expressão: 
«exclusive para casas residenciais». 
 

Nº 107 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.1.03 – Prosseguimento e conclusão de 

obras. 
Onde se lê: 
5) Prosseguimento das obras dos seguintes 

hospitais da Aeronáutica: 
Hospital de Belém – Cruzeiros 4.000.000,00. 
Hospital de Fortaleza – Cr$ 2.000.000,00. 
Hospital do Galeão – Cruzeiros 2.000.000,00. 
Hospital de Natal – Cruzeiros 3.000.000,00. 
Hospital de Pôrto Alegre – Cr$ 6.000.000,00. 
Hospital de Salvador – Cruzeiros 

2.400.000,00. 
Hospital de São Paulo – Cr$ 10.000.000,00. 
Hospital de Recife – Cruzeiros 8.000.000,00. 
Total: Cr$ 40.000.000,00. 
Leia-se: 
5) Prosseguimento das obras dos seguintes 

hospitais da Aeronáutica: 
Hospital de Salvador – Cruzeiros 

8.000.000,00. 
Hospital do Galeão – Cruzeiros 10.000.000,00. 
Hospital de Pôrto Alegre – Cruzeiros 

8.000.000,00. 
Hospital de São Paulo – Cruzeiros 

10.000.000,00. 

Hospital de Recife – Cruzeiros 4.000.000,00. 
Total: Cr$ 40.000.000,00. 
 

Nº 108 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.1.00 – Obras. 
4.2.06 – Tratores, equipamentos para 

rodovias, implementos agrícolas – Cr$ 9.000.000,00. 
Eleve-se para: Cr$ 22.000.000,00 
 

Nº 109 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.2.00 – Equipamentos e instalações. 
Onde se lê: 
Subconsignação 4.2.07 – Aeronaves – Cr$ 

250.000.000,00. 
Leia-se: 
Subconsignação 4.2.07 – Aeronaves, inclusive 

helicópteros para cooperação aeronaval e 
aeroterrestre – Cr$ 325.000.000,00. 
 

Nº 110 
 
4.0.00 – Investimentos. 
4.3.00 – Desapropriação e Aquisição de Imóveis. 
4.3.02 – Prosseguimento e conclusão de 

desapropriação e aquisição de imóveis. 
Eleve-se para Cr$ 50.000.000,00. 
 

PARECER 
Nº 1.151, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara, nº 243, de 1957, que autoriza o 
Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, o crédito especial de Cruzeiros 
30.000.000,00, destinado à complementação das 
obras da construção, onde serão localizados o 
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Depósito de Presos e o Instituto Félix Pacheco. 
 

Relator: Sr. Gaspar Velloso 
O Projeto de Lei da Câmara, oriundo de 

Mensagem Presidencial, autoriza o Poder Executivo 
a abrir, pelo Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores, o crédito especial de Cr$ 30.000.000,00, 
destinado à complementação das obras da 
construção, onde serão localizados o Depósito de 
Presos e o Instituto Félix Pacheco. 

Em Exposição de Motivos, dirigida ao 
Presidente da República, sugere o Senhor Ministro 
da Justiça o aproveitamento da construção existente 
à Rua Frei Caneca, nº 505, imóvel que foi cedido ao 
Departamento Federal de Segurança Pública pelo 
Ministério da Saúde. 

Todos os setores administrativos do Ministério 
da Justiça estão convencidos da necessidade de um 
depósito de presos, pois os atuais são insuficientes 
para acomodar os condenados e suspeitos da 
prática de crimes. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Gaspar 
Velloso, Relator. – Lameira Bittencourt. – Júlio  
Leite. – Lino de Mattos. – Lima Guimarães. –  
Carlos Lindenberg. – Othon Mäder. – Juracy 
Magalhães. – Ary Vianna. – Fausto Cabral. – Vivaldo 
Lima. 
 

PARECER 
Nº 1.152, DE 1957 

 
Da Comissão de Inquérito criada pela 

Resolução nº 10, de 2 de julho de 1955, para apurar 
fatos relativos à alienação e concessão de terras 
públicas, que teriam sido feitas pelo Govêrno do 
Estado de Mato Grosso. 

I – RELATÓRIO 
 
A Secretaria da Presidência da República 

encaminhou ao Senado, em atenção a um pedido de 
informações do nobre Senador Filinto Müller, 
exposição de Motivos do Ministro da Agricultura ao 
Presidente da República, datada de 1º de dezembro 
de 1954, «Diário do Congresso Nacional». Seção II, 
de 14 de junho de 1955, págs. 1.398-1.399 e 1.392, 
relatando graves irregularidades que se estariam 
processando no estado de Mato Grosso, com 
prejuízos incalculáveis para a proteção do silvícola, 
do colono e da própria segurança nacional, (art. 156 
e 216 da Constituição). 

Em 1º de julho de 1955, o nobre Senador 
Heitor Medeiros e outros Senhores Senadores, na 
conformidade do art. 77 do Regimento Interno, 
requereram a criação de uma Comissão de Inquérito 
a fim de apurar se estariam ou não sendo feitas pelo 
Govêrno do Estado de Mato Grosso alienação e 
concessões de terras com área superior a dez mil 
hectares sem a prévia autorização do Senado 
Federal, fatos êsses referidos naquela Exposição de 
Motivos, do Sr. Ministro da Agricultura. 

Constituída a Comissão, pela resolução nº 10, 
publicada no «Diário do Congresso» do dia 2 
daquele mesmo mês, reuniram-se os seus membros 
componentes, logo em seguida ao dia 6, iniciando 
imediatamente os seus trabalhos. 

Em sessões sucessivas, realizadas em 11 e 
14 de julho, 4 e 18 de agôsto, ouviu, a Comissão, os 
Senhores João Gonçalves de Sousa, Presidente do 
Instituto Nacional de Imigração e Colonização; 
Lourival da Mota Cabral, Diretor do Serviço Nacional 
de Proteção aos Índios; Brigadeiro Raymundo 
Aboim, membro do Conselho do referido Serviço; 
José Maria da Gama Malcher e Francisco Meirelles, 
inspetores do mesmo Serviço. 

Os depoimentos respectivos, to- 
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mados por têrmo, estão catalogados nos volumes I e 
II dêste Inquérito, acompanhados de volumosa 
documentação entregue pelos depoentes à 
Comissão. 

Em reunião do dia 25 de agôsto deliberou  
a Comissão cancelar a viagem programada da 
reunião do dia 6 de julho a Cuiabá, com o fim  
de ouvir, pessoalmente, o governador do Estado,  
o Secretário da Agricultura e os representantes  
das Companhias citadas na Exposição de Motivos  
do Sr. Ministro da Agricultura. Motivou êsse 
cancelamento, a proximidade da votação do 
Orçamento da República para o exercício de  
1956 e outros assuntos relevantes que impediam  
o afastamento dos membros da Comissão dos 
Trabalhos Legislativos das Comissões Permanentes 
e do Plenário do Senado. Resolveu por estas  
razões oficiar ao Senhor Governador de Mato 
Grosso, expondo-lhe êsses fatos e consultando-o 
sôbre a possibilidade de seu comparecimento a  
esta Capital. E assim o fêz, com oficio datado de  
27 de outubro (cópia anexa ao III Volume do 
processo). 

O Sr. Governador de Mato Grosso remeteu à 
Comissão seu depoimento por escrito, acompanhado 
de vários documentos, datados de 29 de novembro 
(anexos ao volume III). 

Várias ocorrências imprevisíveis, de alta 
relevância política e parlamentar, não permitiram, 
infelizmente, a conclusão dos trabalhos da Comissão 
dentro do prazo regimental. 

 
II – PARECER 

 
«Sem prévia autorização do Senado  

Federal, não se fará qualquer alienação  
ou concessão de terras públicas, com área  
superior a dez mil hectares» (art. 156, § 2º da 
Constituição). 

A finalidade especial desta Comissão  
de Inquérito, na conformi- 
 

dade da Resolução nº 10, de 2 de julho de 1955, que 
a criou, é apurar se de fato pelo Estado de Mato 
Grosso foi violado o preceito constitucional acima 
transcrito. 

Embora se tratando de quaestio juris – tendo 
em vista os textos dos contratos de concessão de 
terras públicas frente àquele dispositivo da Carta 
Magna – os depoimentos tomados pela Comissão 
viriam trazer subsídios valiosas para uma investigação 
mais cuidadosa e severa dos fatos denunciados. 

A documentação trazida pelos depoentes, 
inclusive pelo ilustre governador de Mato Grosso, 
Senhor Fernando Correia da Costa é impressionante 
e confirma ter havido, realmente, violação do artigo 
156 da Constituição, que proibe a concessão ou 
alienação de terras públicas de área superior a 
10.000 hectares, sem a prévia autorização do 
Senado Federal. 
 

Conclusão 
 
A Comissão opina para que tôda 

documentação dos 3 volumes que constituem o 
processo dêste inquérito, seja remetida ao Dr. 
Procurador-Geral da República «para as medidas 
judiciais necessárias à anulação dos atos praticados 
pelo Govêrno do Estado de Mato Grosso em fraude 
ao art. 156, § 2º da Constituição». 

Sala das Comissões, em 11 de maio de 1956 
– Cunha Mello, Presidente. – Ary Vianna, Relator. – 
Filinto Müller. 
 

III – VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOÃO 
VILLASBÔAS 

 
A presente Comissão de Inquérito foi 

organizada pelo voto do Senado Federal, com base 
no art. 77 do Regimento Interno e no art. 53 da 
Constituição Federal, para, nos têrmos do respectivo 
requerimento – apurar-se as alienações e concessões 
de terras em área superior a dez mil hectares que te- 
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riam sido feitas pelo Govêrno do Estado de Mato 
Grosso, sem prévia autorização do Senado Federal, 
taxativamente exigida pelo parágrafo 2º, do art. 156 
da Constituição e a que se refere o Sr. Ministro da 
Agricultura em Exposição de Motivos número 1.092 – 
54, transcrita no «Diário do Congresso Nacional" 
Seção II, de 14 de junho de 1955 págs. 1.398-1.399 
e 1.391-1.392). 

2 – A referida Exposição de Motivos do 
Ministro da Agricultura, segundo explica a 
justificação do requerimento – «aponta e enumera 
cêrca de dezoito emprêsas ou companhias 
colonizadoras, que haviam obtido, até aquela data 
(1-12-54), concessões de terras da ordem de 
200.000 hectares cada uma, adiantando ainda que 
sob forma sub-reptícia, foram alienanadas glebas em 
área superior a dez mil hectares, mencionando sete 
delas, sendo que uma só dessas glebas 
provàvelmente possuía a área de 3.600.000 
hectares". 

3 – No desempenho das suas atribuições,  
a Comissão teria, portanto, de examinar os  
contratos das aludidas concessões às emprêsas 
colonizadoras e os de venda pura e simples  
a particulares a fim de apurar as denúncias  
contidas naquela representação do Ministério da 
Agricultura. 

4 – Para tanto, tratando-se de infração 
constitucional, constante de documentos públicos, 
supérfluo seria a audiência de testemunhas. 
Entretanto, houve por bem a Comissão deliberar 
fôssem tomados, nesta capital, os depoimentos do 
Brigadeiro Raymundo Aboim, membro do  
Conselho do Serviço Nacional de Proteção aos 
Índios, do Dr. Lourival Motta Cabral, Diretor do 
Serviço de Proteção aos Índios, e do Dr. João 
Gonçalves de Sousa, Presidente do Instituto 
Nacional de Imigração e Colonização; e, na Capital 
do Estado de Mato Grosso, fôssem ouvidos o 
Governador do Estado e o Secretário da Agricul- 
 

tura, bem como os representantes das Companhias 
citadas na Exposição de Motivos do Ministro da 
Agricultura. 

5 – Os depoimentos tomados nesta capital em 
nada adiantaram às finalidades do inquérito. O do 
Brigadeiro Aboim cifrou-se a salientar que as áreas 
reservadas pelo Estado de Mato Grosso à 
Colonização estavam locadas, na região, que êle e 
outros sonham seja reservada para um Parque 
Indígena. 

O do Sr. Doutor Lourival Motta abunda nos 
mesmos argumentos e, salienta que as concessões 
de terras teriam invadido áreas ocupadas por Índios. 
E o Dr. João Gonçalves de Sousa, apenas relata que 
os contratos de colonização, assinados pelo Govêrno 
do Estado, estavam dependendo de registro do INIC, 
então sob sua direção. 

6 – Na impossibilidade de se transportar à 
capital mato-grossense, a Comissão recebeu do 
Governador do Estado, as suas informações, em 
minucioso ofício, acompanhadas de 19 documentos, 
que constituíram todo o Segundo Volume do 
Inquérito. Nesse oficio expõe o Governador a sua 
«política de terras», positivando que estabeleceu, 
desde o início de sua administração: 

a) não conceder área de terra superior a dez 
mil hectares, sem prévia autorização do Senado; 

b) não conceder, a quem já possuísse terras 
no Estado, área que, somada àquela, excedesse de 
dez mil hectares; 

c) não conceder, à espôsa, área que somada 
à já possuída pelo marido ultrapassasse aquêle 
limite e vice-versa; 

d) adotar igual procedimento em relação aos 
requerimentos de compra para filho menor; 

e) realizar contratos com Emprêsas 
Colonizadoras para a colonização das áreas de 
terras para tal fim reservadas por decreto. 

No tocante às letras a até d, S. Exª  
faz a prova do alegado com 
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certidões de seus despachos e do Secretário da 
Agricultura indeferindo pedidos de compra de terras 
naquelas condições. E quanto aos contratos e 
colonização, junta o «Código de Terras» do Estado – 
Leis nº 336, de 6 de dezembro de 1949, e nº 461, de 
10 de dezembro de 1951 – e os têrmos assinados 
com as emprêsas colonizadoras publicados no 
«Diário Oficial». 

7 – Quanto à venda pura e simples, não existe 
nos autos do Inquérito qualquer prova de que o 
Govêrno do Estado haja realizado transação de área 
superior a 10.000 hectares sem prévia autorização 
do Senado. Ao Contrário. O que se vê é que o 
Governador Fernando Corrêa da Costa interpretou 
da maneira mais restritiva o disposto no § 2º, do 
artigo 156 da Constituição Federal, de modo a não 
realizá-la quando o pretendente já houvesse 
anteriormente adquirido, por si, pelo seu cônjuge ou 
filho menor, área que, somada à pretendida, 
ultrapassasse o limite constitucional. 

8 – Quanto aos contratos de colonização, não 
se enquadram êles na proibição constitucional. 

Tais contratos se fundaram na autorização 
constante do art. 2º da Lei Estadual nº 461, de 10 de 
dezembro de 1951, que assim dispõe: 

«O Govêrno do Estado poderá contratar com 
terceiros idôneos, a colonização das áreas ou partes 
delas para êsse fim reservadas, observadas as 
exigências legais e a legislação sôbre núcleos 
coloniais». 

É patente a competência do Estado para 
legislar sôbre colonização, consoante o preceito do § 
1º, do artigo 18 da Constituição Federal: 

«Aos Estados se reservam todos os  
poderes que implícita ou explicitamente, não lhes 
 

sejam vedados por esta Constituições.» 
Se à União foi prevista a competência para 

legislar sôbre a emigração e imigração (art. 5º XV, 
O), podendo ainda aí entrar a legislação supletiva do 
Estado (art. 6º), não lhe atribuiu a Carta 
Fundamental essa competência relativamente à 
colonização. 

Pode, conseqüentemente, o Estado realizar 
livremente êsse serviço, seja diretamente, seja 
através de concessões como vem fazendo o Estado 
de Mato Grosso, acorde com a legislação que a 
respectiva Assembléia votar. 

9 – Examinando-se ao acaso qualquer dos 
contratos assinados pelo Estado com emprêsas 
colonizadoras, dêles deflui à luz meridiana, que não 
consubstanciam alienação de terras. 

Na sua cláusula primeira se declara: 
«Fica a contratante autorizada pelo Estado a 

promover a colonização, mediante o povoamento 
das terras e venda de lotes a colonos, e na forma 
prevista por êste contrato, da área de terras 
devolutas, reservada para tal fim, pelo Decreto nº .... 
e situada no município tal». 

Vêm, a seguir, as cláusulas obrigacionais da 
contratante, notadamente: 

a) medir a área e demarcar os Iotes a serem 
vendidos aos colonos, nunca superiores a 1.000 
hectares em terras lavradias e 2.000 hectares em 
terras pastais; b) construir estradas, campos de 
aviação, escolas-hospitais; c) instalar olaria e 
serraria; d) dar assistência técnica aos colonos e 
manter campos experimentais de agricultura e de 
instrução para os filhos dos colonos; e) observar a 
proporção entre colonos nacionais e estrangeiros, 
prevista pelo Decreto Federal número 3.010, de 
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20 de agôsto de 1938. E, logo após, fixa o contrato a 
forma de venda dos lotes aos colonos, prescrevendo: 
a) submeter à aprovação da Secretaria da 
Agricultura as normas e condições dos contratos 
respectivos, de acôrdo com o plano de loteamento 
rural e urbano, aprovado pelo Departamento de 
Colonização; b) prometer, mediante escritura e em 
nome do Estado, a venda dos lotes, obrigando-se o 
Estado a expedir aos colonos os títulos definitivos 
dos lotes por êstes adquiridos. 

10 – Do exposto se verifica não existir nesses 
contratos concessão de terras feitas pelo Estado às 
emprêsas colonizadoras, e, sim, concessão pura e 
simples do serviço de colonização de áreas para 
isso reservadas, sendo a alienação feita, 
diretamente, pelo Estado aos colonos, com a 
expedição do título definitivo de domínio e de área 
nunca superior a 2.000 hectares. Tais contratos de 
concessão de serviço e não de concessão de terra, 
feitos com o prazo máximo de oito anos para o seu 
cumprimento definitivo, não se enquadram na 
espécie jurídica de que cogita o § 2º, do art. 156 da 
Constituição Federal, estando, assim, isentos de 
aprovação pelo Senado Federal. 

11 – Diante disso, sou forçado, data venia, a 
divergir do Parecer oferecido pelo ilustre e nobre 
Senador Relator do Inquérito quando diz: 

«A documentação trazida pelos depoentes, 
inclusive pelo ilustre governador de Mato Grosso, 
Senhor Fernando Correia da Costa, é 
impressionante e confirma ter havido, realmente, 
violação do artigo 156 da Constituição, que proibe a 
concessão ou alienação de terras públicas de área 
superior a 10.000 hectares, sem a prévia autorização 
do Senado Federal». 

Não encontrei em todos os três volumes do 
Inquérito um único documento que isso confirme. 

E já que o inquérito teve por finalidade «apurar 
as alienações e concessões de terras em ârea 
superior a 10.000 hectares, sem autorização do 
Senado» – esta Comissão não pode concluir o seu 
trabalho com a alegação vaga, imprecisa, 
indeterminada, de ter havido tais alienações. Ela está 
no dever de indicar, com precisão e clareza, qual foi 
a alienação ou concessão assim realizada. 

12 – Também com a devida vênia, não posso 
subscrever a conclusão do parecer: 

«A Comissão opina para que tôda a 
documentação dos três volumes, que constituem o 
processo dêste inquérito, seja remetida ao Dr. 
Procurador-Geral da República, «para as medidas 
judiciais necessárias à anulação dos atos praticados 
pelo Govêrno do Estado de Mato Grosso em fraude 
ao art. 163, § 1º da Constituição. 

Não o poderia fazer, primeiramente, porque a 
Comissão não aponta e nem pode apontar quais 
sejam aquêles atos, e, em segundo lugar, porque  
já o Consultor-Geral da República, em parecer 
referido no requerimento do Inquérito, faz a 
afirmativa categórica de que – «o Poder Executivo é 
impotente, face aos preceitos constitucionais, para 
tomar qualquer providência a respeito e que sòmente 
ao Senado seria possível tomar as providências no 
caso cabíveis para pôr têrmo aos excessos 
porventura verificados na outorga da concessão 
sôbre terras devolutas». E a remessa do Inquérito ao 
Dr. Procurador-Geral da República, na forma 
proposta, é simplesmente transmitir a êsse 
representante do Executivo junto ao Judiciário o 
encargo de procurar nêle os casos de infra- 
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ção constitucional e tomar a iniciativa das medidas 
judiciais, que considerar cabíveis na espécie, o que 
constitui a finalidade do inquérito, não cumprida pela 
Comissão Especial. 

13 – Não tendo a Comissão apurado a 
existência de um ato concreto e positivo de violação 
do invocado preceito constitucional, como é patente 
do trabalho apresentado pelo nobre Relator, a 
conclusão lógica e racional a que se tem de chegar 
neste Inquérito é o seu arquivamento. 

Êsse o meu voto. 
Sala das Comissões do Senado Federal, 19 

de setembro de 1957. – João Villasbôas. 
O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 

expediente. 
Tem a palavra o nobre Senador Kerginaldo 

Cavalcanti, primeiro orador inscrito. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 

Presidente, ontem à noite instalou-se, num dos 
salões nobres do Ministério da Educação, a 
«Sociedade dos Amigos de Afonso Celso». 

Foi um ato solene, abrilhantado pela presença 
do Sr. Presidente da República, altas autoridades, 
inclusive Ministros de Estado e intelectuais. 

O Ministro da Educação proferiu incisiva 
oração, salientando, por mais de uma vez, o espírito 
nacionalista de Afonso Celso e revelando, pelo 
conhecimento que tem da obra dêsse grande 
brasileiro, a sua visão profética. 

Em traços rápidos – porquanto a 
personalidade do patrono da instituição comportaria 
estudo demorado e minucioso – esboçou-lhe o 
orador, perfil impressionante e, de certa maneira, 
estimulador para nós, os que nos sentimos 
discípulos e seguidores da sua grande obra. 

Na época em que começavam a  
medrar neste País os «entreguis- 
 

tas», os brasileiros sem visão ciclorâmica dos 
problemas coletivos, conservou-se Afonso Celso 
brasileiro entre os brasileiros, vivendo a 
nacionalidade, sentindo-a e por isso mesmo 
amando-a profundamente. 

Nós outros, nas raízes da sua obra, 
encontramos a seiva que nos alimentaria, nos traria 
a confiança nos destinos dêste País, a certeza de 
que os nossos insucessos são apenas os clarões de 
uma grande alvorada aberta em rios coloridos sôbre 
esta Pátria imensa. 

Sr. Presidente, até onde chega a memória dos 
meus mais verdes anos, lembro-me de que certo dia 
meu pai, o Alferes Pedro Cavalcanti de Albuquerque, 
chegava ao nosso lar modesto com um livro em cuja 
capa a minha meninice divisava traços verdes e 
amarelos. E minha saudosa mãe, daí por diante, 
entusiasmada com a leitura, fêz dêsse livro uma 
espécie de cartilha cívica, breviário patriótico, que nós 
ouvíamos com o coração cheio de amor, simpatia e 
confiança. Instilava, portanto, nos seus filhos, o amor 
profundo pelo Brasil, que nos caracteriza. Nascia 
portanto, no seio da família, êsse nacionalismo que 
tantas vêzes tenho defendido e apregoado, êsse 
nacionalismo fecundo e construtivo, que impeliu 
quantos nasceram sob êste pálio azul a criarem essa 
obra de unidade, êsse grande Brasil, orgulho de todos 
nós, a melhor de tôdas as Pátrias, aquela Pátria que 
bem diz a canção – a Pátria amada. 

Afonso Celso era um espírito arejado. As 
novas idéias não lhe fugiam à mente. Acercando-se 
o movimento libertário que incentivava o mundo, êle, 
entre nós, não foi estranho às idéias republicanas, e 
um biógrafo, ao esmiuçar-lhe a personalidade, viu, 
naquele fidalgo dos fins do século passado, o último 
dos fidalgos, porque, sendo um republicano, foi 
talvez dos raros que não transigiram com a Re- 
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pública no Brasil. Era, portanto, homem de 
convicções, e, dentre essas, sobressaía a confiança 
arraigada, inquebrantável de tôdas as horas, que 
verteu no seu livro «Por que me ufano de meu País». 
Muitos, quando começou a época da corrupção 
nacional, remarcaram-lhe o trabalho com a nota de 
«ufanismo»; e a palavra passou, inexplicàvelmente 
brutalmente, a ter significação despicienda, quando 
deveria representar uma clarinada que nos 
despertasse, civicamente, para os prélios do futuro. 

A obra de Afonso Celso é imperecível porque 
escrita com o próprio coração. Nasceu ela do amor 
profundo, do amor vigoroso que marca e assinala a 
passagem de uma existência. Daí porque, neste 
momento, os brasileiros, num exame de consciência, 
verificam que é chegado o instante de proclamar aos 
quatro ventos que não foi debalde a tarefa do lidador 
e que seus olhos enfitaram seguros o porvir, 
descerraram as trevas do futuro, assegurando aos 
brasileiros a confiança no esfôrço das gerações que 
se sucederam. 

Foi para mim, Sr. Presidente, uma noite de 
grande contentamento. Meu velho amigo, Generoso 
Ponce, estava radiante. Nosso conhecimento vem de 
novembro de 1933, quando nos encontramos na 
Assembléia Nacional Constituinte. De lá para cá as 
nossas relações continuaram e, já agora, nos 
sentimos mais aproximados, dentro da idealidade 
salutar. 

O Ministro Clovis Salgado, aliás, versou 
magistralmente o assunto, examinando as 
modalidades morais e intelectuais do estadista 
brasileiro e mostrou que a sua obra, sem qualquer 
eiva de xenofobia, impregnou-se realmente do que a 
sua visão de sociólogo e patriota encontrava nas 
altas possibilidades de nossa Pátria. Afonso Celso, 
portanto, exerceu, sem o pretender, a nobre tarefa 
de educador. Creio que, dentre os Srs. Senadores, 
 

nenhum, talvez, deixará de ter lido «Por que me 
ufano de meu País». Posso mesmo asseverar que 
as mãos de minha mãe se reproduziram nas das 
mães de quantos Senadores se encontram nesta 
Casa, mãos dadivosas, mãos inspiradas, mãos 
generosas, mãos fecundas que lançaram a grande 
semente evangelizadora nesta terra imensa que é a 
Pátria de cada um de nós. 

Só as mães, Sr. Presidente! 
Temos, às vêzes, de fazer esforços sôbre nós 

mesmos para dominar as próprias emoções. 
Compreendemo-las, sobretudo, quando exemplos do 
passado nos encorajam a prosseguir, confiante de 
que êsse legado, – a Pátria brasileira – tem papel 
decisivo a desempenhar na História da Humanidade. 

Ao brasileiro não falece inteligência nem 
iniciativa; apenas, não dispomos ainda – o que será, 
vencido pelo tempo – daqueles recursos materiais 
indispensáveis para locarmos à disposição da nossa 
juventude, laboratórios técnicos. 

Em nosso País se prepara uma raça 
intelectual sadia. Nesse meelting pot, nesse grande 
cadinho, as raças cingem-se e o resultado é um tipo, 
que não é uma super-raça, mas incontestàvelmente 
estereotipa o fac simile do brasileiro. 

Nas minhas viagens – pequenas andanças 
pelo mundo – nada vi mais formoso do que a mulher 
brasileira; não encontrei povo de inteligência mais 
viva. Tenho, desta tribuna, assegurado, por vêzes, 
que, nos mais broncos, nos mais rudes dos nossos 
concidadãos – vale dizer, aquêles que não 
receberam cultura, como os homens do campo – há 
um vivaz espírito de iniciativa, dependendo 
exclusivamente, para desenvolver-se, das 
oportunidades que se oferecem a nós outros – os 
citadinos. 

Dentro de um País como êste, que conta mais 
de oito milhões de quilômetros quadrados, ilumi- 
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nados por um forte sentimento de unidade pátria, 
sem as divergências profundas que se verificam 
noutros povos – estou certo, Sr. Presidente – a obra 
democrática, brunindo os espíritos, limando 
temperamentos, joeirando as gangas, assegurará um 
resultado de que as gerações futuras colherão os 
maiores benefícios. 

É preciso ter confiança, Sr. Presidente, é 
preciso estarmos certos de que não somos aquêle 
charco, aquêle pau apodrecido, que os inimigos 
dêste País, nacionais ou estrangeiros, apregoam. 

É preciso dizer aos brasileiros que o Brasil não 
é sòmente terra sem húmus, sem fertilidade, pobre e 
miserável, incapaz de produzir, como tantos têm 
assoalhado impatriòticamente. 

É preciso incutir no espírito dos brasileiros 
que, se recebemos uma davidosa Nação, nem por 
isso a nossa tarefa é menos dura, ao contrário, daí 
nos advêm maiores responsabilidades. 

Sr, Presidente, a realidade, a grande verdade, 
é que dispomos de quase todos os climas e de 
quase tôdas as terras. Temos as de aluvião, no 
Nordeste, onde, há mais de quatrocentos anos, o 
lavrador planta pelos métodos rotineiros o algodão. 
Pois bem, as safras continuam no mesmo ritmo, a 
produção é a mesma. 

Como, então, dizer-se que as terras do Brasil, 
as dos trópicos brasileiros, são miseráveis, 
improdutivas, incapazes; terras que não poderão. 
defrontar-se com a de outros países? 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá V. Ex.ª 
licença para uma aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
todo prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Posso 
confirmar o que V. Ex.ª acaba de dizer. No  
Ceará, existem vales os mais diversos cujas  
culturas são feitas há mais de trezen- 
 

tos anos, como as de cana-de-açúcar no Jaguaribe. 
São, no entanto, cada vez melhor, sem receberem 
um dedal de fertilizante. É fato conhecido de todos: 
terras como essas não conheço. As do Jaguaribe, do 
sul do Ceará e do Nordeste, deveriam ser vendidas 
como fertilizantes. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nobre 
Senador Fernandes Távora, V. Ex.ª, cearense, 
conhece bem o Ceará, assim como muitas paragens 
brasileiras. Fala, pois, com autoridade porque, 
apesar de médico, tem sangue de gerações e 
gerações de lavradores dos vales do Ceará, 
sobretudo, no grande vale do Jaguaribe, e, diz muito 
bem, ali se trabalha, ali se cultiva a cana-de-açúcar 
há mais de trezentos anos sem que se aplique na 
terra uma pitada de adubo e continua ela a 
proporcionar safras admiráveis. Eis porque dizia eu, 
desta tribuna, que, se possuímos uma terra feraz, 
nem por isso a nossa responsabilidade é menor, ao 
contrário, é das maiores. Devemos recuperá-la, dar-
lhes novas energias para que se multiplique na 
produção. 

Sr. Presidente, quando nós, os nacionalistas, 
nos insurgimos contra o derrotismo, passou a ser 
costumeiro apontar-nos como «ufanista». É provável 
que nós mesmos, em certos instantes de revolta, em 
palavras ligeiras que nos saltam dos lábios mas que 
não estão no nosso coração hajamos dito: tanta 
riqueza, certo; mas, para que essa riqueza tôda se a 
mesma não trabalhamos, não cultivamos, não 
desenvolvemos, não fazemos progredir? 

Êsses, os que assim se referem ao 
«ufanismo», poderão ser compreendidos e, até 
mesmo, Sr. Presidente, justificados. Aquêles,  
no entanto, que proclamam maldosamente, como 
tenho assistido, que não há trigo no Brasil porque  
as terras são ingratas e incapazes; os que  
declaram não trabalhar o nosso lavrador por 
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ser preguiçoso, inútil, doente, a êstes temos que 
condenar, porque não estão agindo com espírito 
construtivo e, sim, para desmerecer nossa gente e 
diminuir nossa terra. 

A crítica é uma virtude; e a crítica dos nossos 
erros é uma de nossas valorosas qualidades. É, no 
entanto, atitude que devemos preservar e seguir, 
porque é a crítica da verdade e da justiça; e esta não 
fere a ninguém. 

Daí por que, Sr. Presidente, crer eu que a 
«Sociedade dos Amigos de Afonso Celso» tem 
nobilíssima razão de ser. Acredito que é tempo de 
rendermos a nossa justa homenagem a êsse grande 
patrício. 

Não conheço sua digníssima filha, presente 
aliás, naquele momento. Sou dêsses homens que 
preferem o recolhimento. Para mim, uma das coisas 
que amargam e a que não sou, confesso, afeito, é a 
de me apresentar. Se há complexo, tenho que 
confessá-lo. Prefiro ficar à margem. Tenho, 
entretanto, olhos para ver, coração para amar, 
nervos para sentir e receber, reflexamente, do 
ambiente, as idéias e as aspirações. 

Envio, portanto, desta tribuna, ao querido 
amigo, Presidente dessa sociedade, Generoso 
Ponce, o meu abraço cordial e a certeza em que 
estou de que o Brasil, reconhecido a Afonso Celso, 
lhe cultuará a memória como um dos grandes 
pioneiros do nosso futuro. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Attílio 
Vivacqua, segundo orador inscrito. 

O SR. ATTÍLIO VIVACQUA: – Sr. Presidente, 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE: – Desistindo da palavra 
o nobre Senador Attílio Vivacqua, dou a palavra ao 
nobre Senador Othon Mäder terceiro orador inscrito. 

SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, os 
jornais de hoje, de Curitiba, trazem a notícia, 
verdadeiramente sensacional, de ter sido iniciado, 
pelo Tribunal de Contas do Paraná, o processo de 
responsabilidade contra o Governador daquele 
Estado, em virtude de má aplicação ou omissão na 
aplicação de um empréstimo feito com o Banco do 
Brasil no valor de duzentos milhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, como se sabe, a Assembléia 
Legislativa do Paraná havia votado um projeto, 
autorizando o Poder Executivo a realizar êsse 
empréstimo e, antes mesmo do seu registro no 
Tribunal de Contas, o Governador Moysés Lupion 
conseguiu, do Banco do Brasil, um empréstimo, por 
adiantamento, de quantia maior, no valor de 
duzentos milhões de cruzeiros, e aplicou-o sem 
obedecer aos têrmos da lei de autorização. 

O Tribunal de Contas, agora, em virtude de 
requerimento do Juiz, Dr. Nagib Chede, acaba de 
oficiar à Secretaria da Fazenda, pedindo explicações 
e esclarecimentos sôbre os destinos daquele 
empréstimo preliminar, a fim de apurar 
responsabilidades. 

Sr. Presidente, aqui está o jornal que traz a 
notícia, nos seguintes têrmos: 

«Em sua sessão de ontem, o Tribunal de 
Contas do Estado aprovou requerimento do Juiz, Dr. 
Nagib Chede, solicitando à Secretaria da Fazenda 
informações sôbre a aplicação dos duzentos milhões 
de cruzeiros que o Sr. Almeida Peixoto recebeu («no 
dia em que nevou em Curitiba, segundo diz 
pitorescamente aos íntimos») do Banco do Brasil, 
por conta do empréstimo de 1 bilhão e meio que o 
estabelecimento oficial de crédito concedeu ao 
Govêrno do Estado. O motivo dêsse requerimento, 
que é uma peça incriminatória do Senhor Almeida 
Peixoto e de seu patrão Lupion, é que o Tribunal de 
Contas não foi ouvido sôbre o contrato de emprés- 
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timo, o que torna insubsistente êsse documento, e 
nulos todos os atos praticados na suposição de sua 
vigência. O voto da maioria dos Juízes do Tribunal 
de Contas pode ser o início do processo de 
responsabilidade de Lupion e Almeida Peixoto, que, 
não se cansando de afrontas à Assembléia, atingem 
agora o Tribunal de Contas, a quem não se pode 
deixar de ouvir por motivo nenhum». 

E há notícia, Sr. Presidente, de que o Govêrno 
do Estado não se deu ao trabalho de enviar o 
contrato de empréstimo ao Tribunal de Contas para 
registro prévio, e não obstante, já gastou, como quis, 
os duzentos milhões de cruzeiros apressadamente 
recebidos do guichê do Banco do Brasil. 

«O requerimento do Juiz, doutor Nagibe 
Chefe, formulado quando entrou em pauta êsse 
têrmo de contrato, que só agora o Govêrno envia 
para registro, diz textualmente que as informações 
solicitadas são necessárias para apurar as 
responsabilidades». 

Vê, V. Ex.º, Sr. Presidente, que a disposição 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é 
efetivamente a de responsabilizar o Governador do 
Estado e o Secretário da Fazenda por êsse 
recebimento e gasto de dinheiro sem que o contrato 
de empréstimo estivesse devidamente registrado no 
Tribunal de Contas. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Pediria V.  

Ex.ª informasse – se é que sabe – se a Assembléia 
Legislativa do Estado já formulou requerimento  
de informações ao Executivo em que  
pede esclarecimentos sôbre a exata aplicação  
do numerário recebido do Banco do Brasil, e 
 

se V. Ex.ª sabe ou ignora que o Governador do 
Estado já remeteu essa informação. 

O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, sei 
que a Assembléia Legislativa, há mais de 30 dias, 
portanto com o prazo já esgotado, pediu ao 
Secretário da Fazenda e ao Govêrno do Estado do 
Paraná que desse explicações sôbre a aplicação 
daqueles 200 milhões de cruzeiros, mas, até hoje, 
êsse requerimento de informações não foi 
respondido à Assembléia. 

A Assembléia não teve, ainda, resposta da 
informação pedida ao Govêrno do Estado, o que 
constitui crime de responsabilidade do Governador, e 
o Tribunal de Contas iniciou outro processo, por não 
ter o Governador esperado pelo registro do contrato 
de empréstimo. São portanto, dois casos distintos; o 
Sr. Moysés Lupion e seu Secretário da Fazenda 
terão de responder perante a Assembléia Legislativa 
do Paraná e perante o Tribunal de Contas. 

Como se vê, o caso agravou-se muito, porque 
o Tribunal de Contas, complacente, até então, com o 
Governador do Estado, resolveu, daqui em diante, 
não mais dispensar êsse tratamento ao Poder 
Executivo do Paraná, pois já está cansado dos 
abusos e desmandos do Govêrno de Moysés Lupíon. 

Eis o texto do requerimento, aprovado na 
sessão de ontem, pelo Tribunal de Contas: 

«A fôlhas 2 do processo do contrato que 
fazem o Banco do Brasil S. A. e o Estado do Paraná, 
para a entrega de 58 letras do Tesouro Nacional, 
totalizando o valor de Cr$ 200.000.000,00 a título de 
empréstimo ou de operação de crédito, verifica-se 
que o Tesouro do Estado, por intermédio do Exmo. 
Sr. Secretário da Fazenda, ao ter assinado o referido 
contrato, recebeu as aludidas letras do Tesouro 
Nacional. 
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A Lei nº 3.159, de 26-6-57, publicada no «Diário 
Oficial» da Estado, nº 91, de 26-6-57, autorizou o 
Poder Executivo a firmar com o Banco do Brasil S. A., 
ou com o Tesouro Nacional, contrato de mútuo ou 
abertura de crédito até a importância de Cr$ 
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de 
cruzeiros), destinada a ser aplicada exclusivamente: 

I – No pagamento dos saldos devedores dos 
contratos anteriormente firmados pelo Estado junto ao 
Banco do Brasil S. A.; 

II – No pagamento, indistinta, simultânea e 
proporcionalmente às Prefeituras Municipais, do que 
lhes é devido resultante do disposto no artigo 20 da 
Constituição Federal, acumulado até 31-12-56; 

III – Na amortização (Restos a pagar), 
preferencialmente, os créditos dos fornecedores, 
estabelecimentos de internação coletiva do Estado. 

Vem agora o Têrmo de Contrato para registro 
neste Tribunal de Contas; entretanto, segundo as 
informações públicas dadas pelo próprio Sr. Secretário 
da Fazenda, as aludidas letras do Tesouro, objeto dêste 
contrato, já foram convertidas em moeda corrente e 
canalizadas para o Tesouro do Estado para pagamento 
de contas, antes do registro do contrato neste T. C. 
Nestas condições, para apurar a responsabilidade e 
 bem como para ficar plenamente esclarecida esta 
situação no próprio processo, no interêsse da 
fiscalização que cabe a êste Órgão, venho requerer, que 
por intermédio de V. Exa. seja solicitado por ofício, à 
Secretaria da Fazenda, informe, qual o destino dado à 
importância resultante da entrega das letras do Tesouro; 
enviando devidamente relacionados com os mínimos 
detalhes os pagamentos efetuados, inclusive nome do 
credor, data da conta, valor e natureza da despesa e 
data do pagamento, ficando sobrestado neste Tribunal o 
 

julgamento dêste processo até que venham as 
informações ora solicitadas. 

Sala das Sessões, em 19 de novembro de 1957. 
– (a) Nagibe Chede». 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o  
prazer. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Não é dado  
aos Tribunais de Contas solicitar a todo instante a 
explicação parcelada das verbas com que joga o 
Executivo. A época própria é o fim do ano, por ocasião 
da prestação de contas do Governador. Como o 
orçamento é uno e cabe ao Tribunal a fiscalização  
das verbas aplicadas pelo Executivo, naturalmente 
nessas contas estará incluído o adiantamento feito pelo 
Banco do Brasil, baseado em empréstimo futuro. O 
Tribunal, como é lógico, aprovará ou desaprovará as 
contas do Governador; todavia, seu pronunciamento não 
é definitivo, porque as contas do Govêrno Federal ou 
dos Estados são apreciadas pelo Tribunal; mas, na 
realidade, julgadas pelo Congresso Nacional, ou,  
como no caso, pela Assembléia Estadual. Êsses os 
esclarecimentos que desejava prestar a V. Exa.,  
apenas para declarar que o simples pedido de 
informações não importa em se imputar a alguém ato 
menos digno. Posso solicitar, neste instante, tôdas  
as informações que desejar do Executivo, e, dada  
minha linguagem, pode parecer que o Executivo  
esteja errado. Há de se aguardar a época da 
apresentação das contas, e verificar se estão ou não 
erradas. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito agradeço a V. 
Exa. os esclarecimentos que prestou. Se porém, o nobre 
colega prestou atenção à leitura que fiz... 
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O SR. GASPAR VELLOSO: – Acompanhei-a 
com carinho. 

O SR. OTHON MÄDER: – ...verificaria que o 
Tribunal de Contas responsabiliza o Sr. Moysés 
Lupion por ter lançado empréstimo e gasto o 
dinheiro, antes que o contrato respectivo fôsse 
registrado por aquêle Tribunal. Como V. Exa. sabe, 
nenhum ato que importe em compromisso do 
Tesouro é válido sem que o Tribunal de Contas 
registre o contrato que a êle se refere. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – V. Exa. tem 
tôda a razão. 

O SR. OTHON MÄDER: – O Tribunal de 
Contas está, assim, agindo perfeitamente dentro da 
lei. Entendo que o Tribunal de Contas, depois de 
apurar as responsabilidades, deve remeter o 
processo à Assembléia, para que esta o julgue. Está, 
pois, o Tribunal dentro do seu papel, da sua função 
que é a de apurar a responsabilidade daqueles que 
prevaricam, que não dão boa aplicação aos dinheiros 
públicos, que lhes são entregues. É voz corrente do 
Paraná que o Sr. Moysés Lupion recebeu duzentos 
milhões de cruzeiros do Banco do Brasil e não os 
aplicou devidamente nem observou a lei competente, 
Essa importância foi utilizada até em pagamentos 
que não deviam ser feitos; entregou êsse dinheiro ao 
Banco do Estado, para que fizesse empréstimos a 
emprêsas particulares. 

Está, pois, muito certo o Tribunal de Contas na 
decisão que tomou no dia de ontem, e 
congratulando-me com os seus ilustres membros por 
essa atitude moralizadora, faço votos para que êle 
aja com energia e severidade, porque basta de 
humilhações para o nosso Estado, como as que lhe 
tem infligido o Senhor ,Moysés Lupion. Temos um 
Governador que arrasou o Estado; sob todos 
 

os pontos de vista, principalmente o moral. Não  
há, hoje, no Paraná, o menor respeito pela 
moralidade pública, o que já está afetando até a 
moral privada. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito  
prazer. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Infelizmente 
o Sr. Moysés Lupion já se habituou a desrespeitar a 
autoridade do Tribunal de Contas. S. Exa. fêz  
aqui tôdas aquelas transações que V. Exa já 
demonstrou sem levar em consideração a primordial 
necessidade de que elas fôssem autorizadas pelo 
Tribunal, e agora faz o mesmo, e sem a menor 
punição. É claro que «cesteiro que faz um cêsto, faz 
um cento». 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
tem tôda a razão, eminente Senador Fernandes 
Távora. Na realidade êste Plenário está cansado de 
ouvir nossas afirmações que o Governador Moysés 
Lupion desrespeitou atos do Tribunal de Contas, 
referente a contratos já anulados por aquêle órgão 
há muitos anos, por serem ilegais ou contrários ao 
intêresse público. O Sr. Moysés Lupion continua na 
posse da Fábrica de Papel de Arapóti, ilegalmente 
por êle adquirida das Emprêsas Incorporadas, 
apesar de, há mais de um ano, o Poder Legislativo 
ter aprovado ato do Tribunal de Contas declarando 
nula aquela venda. Há pouco tempo, esta Casa, com 
apoio da Câmara dos Deputados, concluiu pela 
aprovação do ato do Tribunal, mandando que as 
terras Missões e Chopim revertessem ao domínio da 
União, por ter sido anulada a venda feita à CITLA do 
Sr. Moysés Lupion pelas Emprêsas Incorporadas ao 
Patrimônio da União. 
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Pois bem, apesar dêsses atos, tanto as terras 
da CITLA como a Fábrica de Papel de Arapoti 
continuam em mãos do Sr. Moysés Lupion, que as 
vem explorando como melhor convém aos seus 
interêsses particulares. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo o  
prazer. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O Tribunal de 
Recursos, em julgado recente, decidiu, contrariando 
decisão do Senado. Examinando o ato do Tribunal 
de Contas que negou registro à venda das terras de 
Chopim e Missões, decidiu o Senado que as terras 
pertencem à União. Decidiu, porém, o Judiciário, 
errada ou acertadamente, que as terras pertencem 
ao Estado. Dêsse ato ainda cabe recurso e a última 
palavra será dada pelo Judiciário, não pelo Executivo 
ou pelo Legislativo. A União e a CITLA, julgando-se 
prejudicadas pela decisão do Tribunal de Recursos, 
recorreram ao Supremo Tribunal. Aguarde Vossa 
Excelência, sereno, a palavra final da Justiça, porque 
ela reporá o caso no seu legítimo lugar e dará à 
Nação tôdas as satisfações porque ainda, mercê de 
Deus, a opinião pública crê na Justiça muito mais 
que no Executivo e no Parlamento. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
faz apêlo para que aguardemos com serenidade  
a decisão da Justiça, quando já há seis longos  
anos esperamos serenos a decisão. Enquanto  
a opinião pública e os colonos do Paraná aguardam 
o resultado, com serenidade e paciência, o  
Sr. Moysés Lupion locupleta-se com os bens  
do Estado ou da União; S. Exa. está auferindo  
os maiores lucros, explorando a Fábrica de Papel  
de Arapoti e vendendo as terras Missões e 
 

Chopim. Convenhamos, portanto, Sr. Presidente, 
que a Justiça está protegendo o Governador do 
Estado, favorecendo-o com a protelação de suas 
decisões. Tais prazos e tanta demora visìvelmente 
proporcionam vantagens a Sua Excelência. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Permite V. Ex.ª 
mais um aparte. 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muita 
satisfação. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Peço 
desculpar-me a insistência; não gostaria de aparteá-
lo na questão de terras da CITLA, porque considero 
o assunto encerrado, depois que o Governador do 
meu Estado mandou fechar os escritórios das 
Companhias em razão da atoarda que se fêz, 
principalmente no Parlamento, em tôrno do 
protecionismo judiciário. Adotando, entretanto, o 
ponto de vista do Sr. Moysés Lupion, que foi à 
Justiça pleitear para o Estado, contra as emprêsas, o 
direito a terras, o Tribunal de Recursos deu ganho de 
causa ao Governador do Paraná. Pergunto a V. Ex.ª 
se é possível alguém ingresse em Juízo para pleitear 
seja destruído o que é seu? Se V. Ex.ª explicar-me 
êsse paradoxo, creremos nesse outro, que aponta a 
Justiça protegendo o Sr. Moysés Lupion enquanto V. 
Ex.ª mesmo declara que o Estado ganhou a questão 
contra as emprêsas. E V. Ex.ª afirma que o Sr. 
Moysés Lupion é o interessado! 

O SR. OTHON MÄDER: – Afirmo é que a 
demora da decisão judiciária favorece ao Sr. Moysés 
Lupion, que não quer outra coisa. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
tímpanos): – Lembro ao nobre orador que está 
esgotada a hora do Expediente. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem): 
– Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª consulte à Casa 
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sôbre se consente na prorrogação da hora do 
Expediente, a fim de que o nobre Senador Othon 
Mäder possa concluir o seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE: – O Senado acaba de 
ouvir o requerimento do Sr. Senador Juracy 
Magalhães. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o nobre Senador 

Othon Mäder. 
O SR. OTHON MÄDER: – Sr. Presidente, 

agradeço ao eminente Senador Juracy Magalhães a 
gentileza da iniciativa e ao Senado o haver 
consentido na prorrogação da hora do Expediente, a 
fim de que eu conclua essas ligeiras considerações. 

O SR. CUNHA MELLO: – Permite Vossa 
Excelência um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com todo prazer. 
O SR. CUNHA MELLO: – Há equívoco entre 

V. Exª e o Senador Gaspar VeIloso. É preciso 
distinguir os fundamentos, rationée das decisões do 
Tribunal de Contas e do Superior Tribunal Federal 
de Recursos. O primeiro negou registro ao contrato, 
no caso da CITLA, Porque tratando-se de área de 
terra superior a dez mil hectares, o contrato teria 
que ser submetido, prèviamente, ao Senado. Daí a 
razão da exigência do consentimento prévio desta 
Casa. O Tribunal Federal de Recursos, porém, 
encarando a questão sob outro prisma, isto é, 
indagando de quem a propriedade da terra – se do 
Estado ou da União – resolveu que era do Estado. 
É preciso, portanto, fazer distinção entre as duas 
ratio divergentes – a do Tribunal de Contas e a do 
Tribunal Federal de Recursos, Não colidem,  
porque, mesmo que a terra fôsse do Estado, para 
 

uma transação, como a que foi feita, precisava de 
prévia licença do Senado. A Constituição não 
distingue entre terra do Estado ou da União, para 
exigir do Senado prévio consentimento para qualquer 
concessão ou alienação de glebas. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Vossa 
Excelência tem tôda razão. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite o 
nobre Senador um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com satisfação. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Parece-me 

que o nobre Senador Gaspar Valloso não tem razão, 
quando admite que o fato de o Governador Moysés 
Lupion ter determinado o fechamento dos escritórios 
da CITLA prova que S. Exª não é dono da emprêsa. 
Ao contrário, a meu ver, tal medida denota 
autoridade imensa... 

O SR. OTHON MÄDER: – Exatamente. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – ...que talvez 

se confunda com o interêsse do proprietário. De 
outro modo, Sua Excelência, considerando injusto o 
fechamento dêsses escritórios e, mesmo assim, 
determinando-o, estaria praticando evidente 
arbitrariedade. 

O SR. OTHON MÄDER: – Vossa Excelência 
tem razão. Se realmente o Sr. Moysés Lupion tivesse 
agido arbitràriamente, a esta hora a emprêsa já teria 
entrado com mandado de segurança, para continuar 
suas atividades. 

A verdade, porém, é que o dono da emprêsa 
CITLA e o governador do Estado do Paraná são uma 
só pessoa. Determinando o fechamento dos 
escritórios sabia S. Exª muito bem que os seus 
sócios e comandados respeitariam sua decisão, 
contando, naturalmente, com algum jôgo escondido, 
para, mais tarde, ressarcirem os prejuízos cau- 
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sados pela atual paralisação das atividades, em 
virtude da ordem que o Sr. Moysés Lupion foi 
obrigado a dar. É preciso fixar outra circunstância: S. 
Exª mandou fechar os escritórios, porque já estavam 
pràticamente fechados; alguns, como o de Francisco 
Beltrão, totalmente destruído pelos colonos em 
rebelião. Tinha, portanto, que fechá-los de qualquer 
maneira, provàvelmente, ou, já estariam de portas 
cerradas, naquela hora. Os colonos em armas 
exigiam a retirada dos chefes e empregados das 
companhias colonizadoras 

O Sr. Moysés Lupion não fêz mais do que 
salvar a pele dos seus empregados e jagunços, 
mandando-os sair de Pato Branco e Francisco 
Beltrão para União de Vitória, a fim de que ficassem 
em garantia, pois tais foram as atrocidades e 
assassínios que cometeram contra aquela pobre 
população, que era de temer que alguns dos mais 
culpados sofressem castigos. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Pois não. 
O SR. GASPAR VELLOSO: – Gostaria de, 

neste aparte – com a permissão de V. Exª – 
responder às palavras do ilustre Presidente da União 
Democrática Nacional. S. Exª usou parte do meu 
argumento: a de que o Sr. Moysés Lupion não seria 
o dono dos escritórios, de vez que os mandara 
fechar. Efetivamente esta é uma tese díscutível e 
muito bem a discutiu o ilustre udenista e colega 
muito querido, Senador Juracy Magalhães. 
Acrescentarei, porém, a êsse argumento, outro, êste 
sim, irrespondível: o Sr. Moysés Lupion, Governador 
do Estado do Paraná, ingressou em juízo numa ação 
contra a União e a CITLA – a companhia de que o 
Senhor Othon Mäder o acusa de ser dono, – rei- 
 

vindicando a posse dessas terras para o Estado. 
Esta é a minha pergunta: é possível alguém ir a 
juízo reivindicar para outrem coisa que lhe 
pertence? 

O Tribunal de Recursos, em decisão recente, 
não faz quinze dias, deu ganho de causa ao Estado 
do Paraná, contra os proprietários da CITLA e a 
União. Não modificou inteiramente o julgamento do 
Tribunal de Contas, cortou-o pela base, pois decidiu 
que as terras são do Estado e a União não poderia 
vendê-las nem através de emprêsas. 

O SR OTHON MÄDER: – Mais um motivo 
para a nulidade da venda. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – Ainda que se 
julgue seu legítimo proprietário o Estado do Paraná, 
não vejo em que possa acusar o Govêrno estadual; 
ao contrário, só merece elogios, pois que, como 
Governador, reivindicou para o Estado o que 
entende a êle pertencer, isto é, terras disputadas 
pela União e a CITLA. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. OTHON MÄDER: – Com muito prazer. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Pedi 

permissão ao nobre colega para contestar o ilustre 
representante do Paraná, o nobre Senador Gaspar 
Valloso. O Governador Moysés Lupion talvez tenha 
agido inspirado pelos sortilégios de um hábil 
advogado, para fazer a prova da propriedade 
alegada. Por meios indiretos; promoveu ação contra 
a União e a CITLA, defendendo direitos do Estado do 
Paraná. Se o Tribunal, já reconheceu a propriedade 
dos donos da CITLA, S. Exª já atingiu metade do seu 
objetivo. 

O SR. GASPAR VELLOSO: – O recurso é do 
Estado do Paraná. 
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – Obteve 

decisão judicial indireta em assunto que a opinião 
pública brasileira está altamente interessada. 

O SR. OTHON MÄDER: – Muito agradeço ao 
aparte do nobre Senador Juracy Magalhães, 
respondendo ao argumento do nobre colega de 
representação, Senador Gaspar Velloso. Desejo 
declarar ao Senado que a velha questão das terras 
da fronteira sudoeste do Paraná vem de 1931, em 
conseqüência do Decreto nº 300 do então 
Interventor, General Mário Tourinho. Em 1940, o 
Paraná obteve sentença a seu favor, anunciada, 
neste recinto, pelo próprio Sr. Moysés Lupion, 
quando era S. Exª Senador por aquêle Estado. É, 
pois, questão velha. 

Quando o Sr. Moysés Lupion estava no 
govêrno do Estado foi obrigado a assinar qualquer 
coisa que lhe foi apresentada pelo Procurador-Geral. 

Mas não se pode afirmar haver partido de S. 
Exª qualquer ato contra a CITLA e em defesa do 
patrimônio do Estado S. Exª fêz um serviço de 
rotina, que qualquer funcionário público faria. E não 
que houvesse interêsse de sua parte, em defender 
o Estado e prejudicar a CITLA tanto que, neste 
Plenário, S. Exª mesmo declarou estar defendendo 
interêsses da CITLA porque atingiam amigos seus. 
Negou sua participação na CITLA mas declarou que 
tinha interêsse de amigos a defender. O ponto de 
vista de S. Exª, sua disposição, era a defesa de 
interêsses pessoais, no Senado. Não creio  
esteja o nobre Senador Gaspar Velloso afirmando 
que o Sr. Moysés Lupion não era movido por 
interêsses do Estado, tanto que promoveu uma 
ação contra a CITLA. Ninguém que estivesse no 
Govêrno poderia ter feito de outro modo, e o Sr. 
Moysés Lupion tinha que assinar um papel  
que lhe foi presente, pelo Procurador, advoga- 
 

do ou cousa semelhante. Isso é encaminhar papel e 
não propor ação. Por sua vontade, nem essa 
assinatura o Sr. Moysés Lupion teria apôsto a um 
processo que é muito velho. 

Sr. Presidente, penso estar perfeitamente 
esclarecido o caso. Não vim à tribuna para discutir o 
caso da CITLA e sim trazer a êste Plenário, à Nação 
brasileira, a notícia confortadora, auspiciosa, de que, 
no Paraná, as autoridades incumbidas da 
Fiscalização Financeira do Estado resolveram 
exercer, daqui por diante, o contrôle mais severo dos 
atos do Governador. Faço votos para que essa 
orientação prossiga e o Tribunal de Contas se 
reabilite no conceito público. 

Sr. Presidente, já que estou na tribuna, desejo 
trazer também ao conhecimento do Senado dois 
outros fatos que igualmente definem como a opinião 
pública do Paraná está se modificando, 
sensìvelmente, em relação ao govêrno Lupion. Os 
paranaenses verificam, nesta hora, o quanto foram 
enganados e ludibriados quando votaram no Sr. 
Moysés Lupion para Chefe do Executivo daquela 
unidade da Federação. 

Acabo de receber telegrama do Dr. Martins 
Camargo, Presidente do Partido Republicano do 
Paraná – o qual como é sabido, no âmbito federal, 
apóia o Govêrno da República, mas, naquele Estado, 
tomou posição frontalmente contrária ao Sr. Moysés 
Lupion – assim redigido: 

«Senador Othon Mäder – Senado Federal – 
Rio. 

Congratulo-me com o eminente coestaduano e 
amigo pela sua brilhante e patriótica atuação no 
sentido de defender o patrimônio da União no 
Sudoeste paranaense incompreensivelmente 
abandonado à ganância insaciável do Grupo Lupion, 
patrimônio êsse agora regado com o sangue dos ino- 
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centes colonos que a própria União ali colocou. 
Cordiais saudações. 
Marins Camargo – Presidente do Diretório 

Regional do Partido Republicano». 
Verifica-se, portanto, que o Partido 

Republicano está oficialmente em oposição, no 
Estado do Paraná. 

Há outra comunicação também interessante 
de ser conhecida pela opinião pública brasileira, O 
Partido Democrata Cristão, Seção do Paraná, na 
sua recente estruturação, expurgou do seu seio os 
elementos lupionistas e se organizou com um 
sentido completamente oposicionista ao 
Governador do Paraná. É mais um que se desliga 
da Maioria. 

Após a primeira reunião dêsse novo Diretório 
Estadual foi expedido um comunicado do qual 
destaco os seguintes itens: 

«2 – Recomendar a todos os militantes do 
Partido Democrata Cristão uma linha de firmeza 
doutrinária frente ao atual Govêrno do Estado do 
Paraná que se encontra divorciado das aspirações 
populares e cujos métodos políticos e de 
administração não se coadunam com os princípios 
fundamentais do Partido». 

O Comunicado termina com a seguinte 
afirmação: 

«...e, por unanimidade, externar um voto de 
desaprovação e repulsa à desumanidade que se 
vem perpetrando no Sudoeste paranaense». 

Temos, portanto, Sr. Presidente, mais duas 
definições: a do Partido Democrata Cristão e a do 
Partido Republicano, nesta hora, frontalmente contrários 
à política, à administração e às imoralidades do Sr. 
Moysés Lupion, somados êstes aos dois tradicionais 
adversários do lupionismo e que são o Partido 
 

Trabalhista Brasileiro e a União Democrática 
Nacional, temos ao todo quatro partidos 
declaradamente oposicionistas no Paraná. 

Não sòmente êsses Partidos, mas, também, 
alguns Deputados dissidentes de agremiações 
situacionistas estão interessados na Oposição. O 
próprio Partido Social Democrático, que se vangloria 
de disciplina férrea, chefiado pelo Governador do 
Estado, assistiu a um de seus elementos mais 
conceituados, o Deputado Sady de Brito, bandear-se 
para a oposição, a fim de combater o Executivo 
paranaense. Quanto ao Partido Social Progressista, 
que igualmente apoiava, sem restrições, o Sr. Moysés 
Lupion, vários de seus elementos já se enfileiram na 
Oposição, como os deputados João Chade e Eurico 
Rosas, além de outros que estão na iminência de 
passarem a combater a situação política dominante. 

Sr. Presidente, nossa afirmação de que o Sr. 
Moysés Lupion está, efetivamente, traindo seu 
Estado e fazendo o pior dos Governos que se pode 
imaginar, confirma-se com o afastamento dos 
políticos que o apoiavam e, agora, aos poucos o 
abandonam. 

Sr. Presidente, estas as comunicações que 
pela sua importância não podia deixar de fazer ao 
Senado. (Muito bem; muito bem). 

O SR. LINO DE MATTOS: – Sr. Presidente, 
peço a palavra, para explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, para explicação pessoal. 

O SR. LINO DE MATTOS (para explicação 
pessoal): – Senhor Presidente, recebi as 
informações que solicitei do Sr. Ministro da Fazenda, 
sôbre firmas que obtiveram licença de importação 
sem cobertura cambial, nos têrmos da Instrução nº 
113 da Sumoc. 
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Até a data em que me foram encaminhadas as 

referidas informações, o total dos favores 
concedidos, a cêrca de 500 firmas estrangeiras, era 
de 177.849.723 dólares americanos ou 16 bilhões e 
370 milhões de cruzeiros ao câmbio livre de hoje. 

Abstenho-me do exame, nesta oportunidade, 
do acêrto ou não, quanto ao vulto dessas facilidades 
cambiais, e, ainda, quanto ao número elevado das 
firmas beneficiárias. 

Considero, Senhor Presidente, medida salutar 
e merecedora de amparo a transferência de firmas 
industriais estrangeiras que nos procuram, com os 
seus equipamentos completos, para suprir setor de 
produção sem similar brasileiro. É, igualmente, 
louvável essa facilidade de câmbio para a 
complementação ou aperfeiçoamento de conjuntos 
industriais já existentes no Brasil. 

Tenho, todavia, como danosas essas 
vantagens cambiais, sempre que favoreçam a 
transferência de indústrias concorrentes das 
nacionais que estejam produzindo regular e 
satisfatòriamente em regime competitivo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
bem! 

O SR. LINO DE MATTOS: – Ignoro se, entre 
as 500 firmas favorecidas, algumas estejam 
concorrendo com similares nacionais, o que 
examinarei, mais tarde, com o cuidado 
indispensável. Entendo, de qualquer maneira, que se 
impõe acautelar os interêsses legítimos dos 
industriais patrícios, porque êles instalaram as suas 
fábricas dentro do rigorismo do nosso sistema 
cambial. 

Em tais condições, cumpre, ao Govêrno, 
não lhes criar situações de estrangulamento, 
ouvindo as respectivas associações de  
classe, em cada caso de pedido de licencia- 
 

mento, com base na Instrução 113 da Sumoc. 
Isto é, com favores cambiais. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Subvencionando capitais estrangeiros, que vêm para 
o Brasil concorrer com a indústria nacional. 

O SR. LINO DE MATTOS: – A propósito do 
aparte do eminente líder Kerginaldo Cavalcanti, vau 
exemplificar com um caso concreto, já conhecido 
pelas reiteradas manifestações da imprensa, e há 
muito combatido pela Confederação dos Industriais e 
Federação dos Industriais da Estado de Sao Paulo. 

Refiro-me à firma American Can Company, 
fabricantes de latas de flandres, nos Estados Unidos, 
e que resolveu instalar-se no Brasil. 

A indústria brasileira de latas de flandres conta 
com diversas fábricas, trabalhando em regime 
competitivo e com produção superior às próprias 
necessidades do mercado consumidor. 

Essas fábricas foram instaladas sem os 
favores da Instrução 113 da Sumoc, porque 
anteriores à sua expedição. 

É, portanto, clamoroso que se procure, com 
conhecimento da situação, estrangular e liquidar o 
trabalho desenvolvido, durante muitos anos, pelos 
pioneiros dessa indústria, favorecendo-se a 
transferência de uma firma estrangeira poderosa, 
que já incorporou, em São Paulo, uma nova 
emprêsa, com a denominação de CANCO S/A. 

Dentro da orientação que defendo e que 
espero seja levada em consideração, pelas 
autoridades fazendárias, deve a Cacex ou a Sumoc, 
antes da decisão sôbre o pedido da CANCO 
Sociedade Anônima, e de outras firmas, ouvir e 
acatar ampla e pùblicamente as associações de 
classe interessadas no assunto, mesmo porque, 
entre as suas atribuições legais, se inclui a de órgãos 
consultivos do Govêrno. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Permite V. Exª um aparte? 
O SR. LINO DE MATTOS: – Pois não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Essa 

companhia americana, possivelmente, dentro em 
breve, escudada na moeda forte, entrará em 
competição desleal, com a emprêsa nacional e 
acabará encampando a companhia nacional; e 
ditará preços, porque a verdade é que a emprêsa 
nacional não está em condições de resistir ao 
impacto de um capital organizado, que vem com o 
propósito de aniquilá-la, carreando dólares para o 
exterior. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Com o 
oportuno aparte do meu eminente líder, Senador 
Kerginaldo Cavalcanti, que interpreta, com 
fidelidade, a situação em que se encontram 
algumas das firmas industriais brasileiras, 
sofrendo concorrência resultante dos favores da 
Instrução nº 113 da SUMOC, considero 
esclarecido o ponto de vista que defendo desta 
tribuna; inteiramente favorável à transferência de 
indústrias e equipamentos estrangeiros, desde 
que venham suprir setor industrial onde não 
exista similar brasileiro. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Perfeitamente. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Caso contrário, 
passa a ser concorrência desleal contra patrícios 
dedicados às atividades industriais, com anos de 
serviços prestados à coletividade e à prosperidade 
da Nação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Êsse, 
o nosso nacionalismo! Contra êle muitos se insurgem 
por ai; mas, queiram ou não queiram, terá de vencer 
no Brasil. Gostem ou não gostem, é o meu 
nacionalismo! 

O SR. LINO DE MATTOS: – O meu 
nacionalismo não poderia, em hipótese alguma, ser 
diverso do meu ilustre líder Kerginaldo Cavalcanti. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Obrigado a Vossa Excelência. 

O SR. LINO DE MATTOS: – Era o que 
desejava dizer. (Muito bem; Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 
requerimentos que vão ser lidos. 

São lidos e aprovados os seguintes 
requerimentos: 

 
REQUERIMENTO Nº 617, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a, do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Parecer nº 1.152, da Comissão de Inquérito criada 
pela Resolução nº 10 de 1955, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1957. – Filinto Müller. 

 
REQUERIMENTO N. 618, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para o 
Projeto de Lei da Câmara, nº 243, de 1957, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1957. – Filinto Müller. 

 
REQUERIMENTO Nº 619, DE 1957 

 
Nos têrmos do art. 123, letra a do Regimento 

Interno, requeiro dispensa de interstício para a 
Redação Final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara, nº 142, de 1957, Subanexo nº 
4.11 (Ministério da Aeronáutica) a fim de que figure 
na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1957. – Mourão Vieira. 
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O SR. PRESIDENTE: – As matérias de que 

tratam os requerimentos que acabam de ser  
lidos figurarão na Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

Passa-se à: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Votação, em segunda discussão, do Projeto 
de Lei do Senado, nº 36, de 1953, que dispõe 
sôbre o Código de Radiodifusão, em regime de 
urgência, nos têrmos do art. 156, § 3º do 
Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
nº 558, de 1957, do Sr. Cunha Mello e outros Srs. 
Senadores, tendo pareceres sôbre as emendas 
de Plenário em 2ª discussão: da Comissão de 
Constituição e Justiça (oral) pela 
constitucionalidade, exceto quanto a de nº 23; de 
Educação e Cultura (oral), favorável às de nº 1 e 
6 contrário às de nº 24, 26, 31, 37 e declarando 
escapar à sua competência as demais; de 
Legislação Social (oral), declarando escapar a 
matéria a sua competência; de Transportes 
Comunicações e Obras Públicas (números 1.144, 
de 1957), favorável às de números 1 – 6 – 7 – 
17– 21–39 – 40 – 45 – 46 – 50 – 60; oferecendo 
submetidas às de nº 4 – 8 – 9 – 13 – 16 – 20 – 24 
– 36 – 42 – 61; e contrário às demais; de 
Relações Exteriores (oral), favorável às de nº 1, 2 
e 34, e declarando escapar à sua competência a 
matéria das demais; de Serviço Público Civil 
(oral), favorável às de nº 1 e 6; contrário às de nº 
3 – 4 – 5 – 34 – 35 – 43 e 44; e declarando 
escapar à sua competência a matéria das 
demais; de Finanças nº 1.145, de 1957, favorável 
às de nº 22 – 24 – 26 – 28 e 35; e declarando 
escapar à sua competência a matéria das demais 
 

O SR. PRESIDENTE: – Foram apresentadas 
subemendas às Emendas números – 4 – 8 – 9 – 13 
– 16 – 20 – 24 – 36 – 42 e 61. 

Em face de apresentação de subemendas, 
abre-se discussão especial sôbre as emendas, com 
respectivas subemendas. 

O SR. MEM DE SÁ (*): – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na oportunidade em que se abre a 
discussão especial para tratar do Código de 
Telecomunicações, quero antecipar algumas das 
observações e alguns dos argumentos que 
expenderei no encaminhamento da votação de muitas 
das emendas por mim apresentadas, que receberam 
parecer contrário, e para as quais requeri destaque. 

Antes, porém, de fazê-lo, desejo render o 
preito de minha homenagem ao nobre Senador 
Cunha Mello, assim como ao Líder da Maioria, o 
eminente Senador Filinto Müller. Estou certo de que 
ambos, especialmente o Senador Cunha Mello, autor 
do substitutivo, envidaram os melhores esforços no 
sentido de encontrar uma fórmula de conciliação que 
harmonizasse não só o texto da Constituição 
Federal, mas, também, os clamores da democracia 
com as exigências legais do serviço público da 
radiodifusão e da televisão. 

Não tenho dúvida em proclamar que, não 
obstante tôdas as falhas, tôdas as arestas, que 
tornam o substitutivo, em muito de seus pontos, 
verdadeiramente draconiano; não obstante os 
dispositivos que nêle se contêm e que terão, por 
conseqüência, o amordaçamento do rádio e da 
televisão, e a sua inacessibilidade para os 
partidos da Oposição, apesar de criar uma 
situação de iniqüidade e desigualdade no 
tratamento dos adversários da situação, em 
confronto com os partidários dela; não tenho dú- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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vida em declarar que é, por certo, muito superior 
ao regime de arbítrio e prepotência intoleráveis em 
que atualmente nos encontramos. Hoje, no Brasil, 
a radiodifusão encontra-se numa situação 
intolerável, verdadeiramente degradante, em que 
uma portaria ministerial tripudia sôbre a 
Constituição e as leis e impõe, cesarianamente, a 
vontade tirânica do Govêrno contra os direitos 
mais clamorosos e imperativos da liberdade e da 
democracia. 

Feita essa justiça, proclamo que, realmente, o 
que se contém de odioso neste projeto poderia ser 
removido, se dependesse apenas da vontade do 
eminente Senador Cunha Mello e do não menos 
digno Líder da Maioria. A seguir, vou mostrar 
sucintamente alguns dêsses pontos, através dos 
quais, em realidade, se estabelece no Brasil, em 
forma legal, a impossibilidade da vigência de uma 
oposição no exercício dos poderes e direitos que a 
Constituição lhe assegura. 

O eminente Senador Cunha Mello proferiu 
mais de um discurso nesta Casa, contendo soberba 
demonstração de legislação comparada, para chegar 
à conclusão de que seu substitutivo é altamente 
liberal. S. Ex.ª trouxe, entre outros, o exemplo da 
Suíça, afirmando que, naquele país, modêlo de 
democracia para todo o mundo, é simplesmente 
proibida a propaganda política através da 
radiodifusão. 

Aceitaríamos, Sr. Presidente, se adotasse êsse 
regime no Brasil, porque, discutível ou não, o 
princípio, lá vigora para todos os Partidos de Govêrno 
e para os da oposição. O que há é uma norma; a 
radiodifusão não se presta à propaganda política, é 
uma peculiaridade da Suíça como já é peculiar sua 
forma, de Govêrno. É boa ou má? Não discuto; é 
norma igual para todos, que assegura o prin- 
 

cípio basilar da vida democrática de igualdade de 
todos perante a lei. 

No Brasil o regime que se cria é o da 
desigualdade; o do tratamento profundamente 
iníquo, permitindo que partidários da situação e seus 
colaterais de frentes mais ou menos suspeitas, de 
nacionalismos mais ou menos suspeitos e de 
comunismos mais ou menos ostensivos, assoalhem 
pelo rádio tudo quanto entenderem: agridem, da 
forma que bem pensarem, os seus adversários 
políticos, os elementos da Oposição ou todos 
quantos dêles divergirem. Ao revés, cria-se ambiente 
de intimidação para as estações de radiodifusão, 
dentro do qual nenhuma delas poderá 
tranqüilamente permitir que um elemento de 
oposição declarada à atual situação política possa 
manifestar seu pensamento e fazer sua propaganda 
política. 

O Senador Cunha Mello trouxe para esta Casa 
carradas de erudição jurídica, e eu quase maldigo a 
sabedoria de S. Ex.ª na matéria; quase amaldiçoo o 
saber jurídico, porque S. Ex.ª à fôrça de amontoar 
textos legais, à fôrça de criar muralha de leis para 
atrás dela escudar o seu projeto, esqueceu, ou 
ignorou a realidade brasileira. 

E, mais ainda, maldigo, Sr. Presidente, a 
minha ignorância em legislação comparada, porque 
esta triste, completa ignorância faz com que eu só 
conheça a realidade brasileira e, dentro dessa 
realidade, antes de tudo e acima de tudo, o texto 
constitucional do art. 141, nº V, que assegura a 
inviolabilidade da manifestação do pensamento, 
apenas com as exceções e as restrições ali contidas. 

Diz-se que a radiodifusão e a televisão têm de 
sofrer um tratamento especial porque são um serviço 
público. Não discuto essa tese. São um serviço público 
por questão de ordem técnica, problema de on- 
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das eletromagnéticas, que exige seja a concessão 
de canais limitada. Serviço público que seja, 
explorado diretamente pelo Estado ou, através de 
concessão, por terceiros, o que não se admite, nem 
se concebe, porém, é que, na exploração dêsse 
serviço, diretamente ou por terceiros, deixe de ser 
cumprido o preceito constitucional, cuja observação 
é imperiosa, enquanto não fôr reformado o texto da 
Carta Magna. 

Todo serviço público, explorado pelo Estado 
ou não, tem de se submeter aos têrmos e ao espírito 
da Lei Maior, da Lei Fundamental, básica – a 
Constituição. Dentro da realidade brasileira, diz a 
minha ignorância das outras leis que vão pelo 
mundo, o meu desconhecimento da legislação 
comparada, da doutrina a respeito, que, no Brasil 
vai-se deixar de cumprir, na prática, um texto 
constitucional através da vigência de um Código, 
como se deixou, através de portaria prepotente e 
caricata. 

Passo à análise de alguns dos itens, que 
alicerçam e fundamentam o ponto de vista por 
mim sustentado. Cria-se pelo art. 5º do projeto o 
Conselho Nacional de Telecomunicações, órgão 
práticamente supremo – ressalvada a 
possibilidade de recurso para o Sr. Presidente da 
República – controlador de tôdas as estações – 
aplicador das penalidades, fiscalizador, judicante 
e executor. Êsse órgão, quase soberano, munido 
de tôdas as fôrças e poderes, de tôdas as 
prerrogativas e contra não apenas as estações, 
mas principalmente, contra os adversários do 
Govêrno, pelo substitutivo, é constituído de nove 
membros, dos quais, três, de livre nomeação do 
Senhor Presidente da República e, seis, 
indicados pelos Ministérios da Marinha, Guerra, 
Aeronáutica, Viação e Obras Públicas, e 
Educação e Cultura. 

Onipotente, inteiramente formado de 
elementos do Poder Executivo, é filho, fruto, 
expressão, prolongamento, apêndice do Presidente 
da República: três membros por S. Exª, nomeados; 
seis indicados pelos seus Ministros de Estado. 

O projeto, porém, não se limita a constituir um 
órgão inteiramente governamental, cria de Chefe do 
Govêrno. Preocupou-se, ainda, com a hipótese, 
embora improvável, de que um dêsses membros, 
tirados da família governamental, num instante de 
loucura, num desvario passageiro, pudesse vir a 
divergir do Govêrno e cometesse a supina audácia 
de votar contra os interêsses dos supremos 
governantes. E então, prevendo e remediando essa 
hipótese futura, embora implausivel, dá-lhe logo o 
corretivo e declara que todos os Membros são 
demissíveis ad nutum. 

Estabelece-se, assim, que êste Conselho deve 
ser integrado, não apenas por nove representantes 
da família oficial, por nove senhores da grei que 
comanda, que tudo pode e que tudo dispõe. O 
projeto ainda exige que nenhum dêles tenha o 
mínimo assomo de independência, que todos 
tenham a coluna vertebral inteiramente de borracha, 
para que se curvem permanentemente às injunções 
do alto, sob pena de demissão imediata, a que estão 
sujeitos pelos art. 6º. 

Ora, Sr. Presidente, êsse Código poderia ser, 
como é, draconiano e violento em muitas passagens; 
digo mais: poderia ter até disposições mais severas 
contra as radiodifusões, do que as que encerra, se 
para cumprí-las, se, para aplicá-las, se, para 
fiscalizar, controlar e julgar das infrações da Rádio, 
tivesse um Conselho altamente credenciado, 
integrado por homens de completa independência 
política, não apenas moral e intelectual, mas de 
completa isenção partidária; um Conselho de 
notáveis, de homens tirados das máximas enti- 
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dades da cultura e profissionais do Brasil, homens 
que inspirassem a confiança, não apenas no 
transitório e eventual ocupante do Catete, mas que 
despertassem a confiança de tôda a sociedade e de 
tôda a Nação. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dá Vossa 
Excelência licença para um aparte? – 
(Assentimento do orador) – Seria, realmente, o 
mais justo e razoável, mas o Govêrno não quer, 
exatamente, nada de justo nem de razoável. O que 
deseja é precisamente a submissão de todos os 
valores e que só possa falar neste País, fazer 
propaganda a grei do Govêrno. Os adversários 
não terão qualquer direito. É o que chama de 
Justiça, de Democracia e o que tem o desaforo de 
chamar de Liberdade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito obrigado pelo 
apoio que as palavras de Vossa Excelência trazem 
ao meu discurso, entretanto, isso é declaradamente 
um tabu. 

O eminente Senador Cunha Mello, sempre nos 
declarou, com a franqueza e a cordialidade que o 
caracterizam, que, a respeito da composição dêsse 
Conselho, não poderia assumir nenhum 
compromisso, nem dar qualquer esperança, porque 
o Govêrno fazia dêle questão fechada. Que pede, 
entretanto, a Oposição, Sr. Presidente? Pede apenas 
que pequena minoria dêsse Conselho – de quatro 
em onze membros – seja tirada de entidades 
culturais e profissionais, como a Associação 
Brasileira de Imprensa, a Universidade do Brasil, a 
Ordem dos Advogados e o Clube de Engenharia. 

O Govêrno, no entanto, vive apavorado  
com o fantasma da Oposição. Tão inseguro se 
sente, que julga que todo e qualquer 
representante de entidade cultural, até da 
Universidade do Brasil, será um oposicionista em 
potencial, um perturbador do seu sossêgo, um 
 

possível homem independente a votar contra as 
determinações da baixa política partidária que inspira 
os governantes. 

Com êsse Conselho assim constituído e 
integrado, sem a possibilidade da menor 
independência de atitudes, examinemos, agora, per 
suma capita, por alto, algumas das disposições que 
mostram até que ponto o arbítrio governamental se 
poderá exercer através do seu Conselho. 

O artigo 22 estabelece os requisitos 
obrigatórios para que uma concessão seja 
outorgada. Entre essas exigências destaco três. As 
emprêsas, para gozarem da concessão, se 
comprometem, pelo Art. 22, ao seguinte: 

«i)obrigatoriedade de atender à idéia superior 
do serviço de radiodifusão, considerado de interêsse 
nacional, com destinação educativa e cultural, 
podendo atuar, também, como veículo de informação 
e entretenimentos de propaganda e publicidade...» 

Até aqui, nada de mais. Há, porém, o 
acréscimo final: 

«... observadas as normas estabelecidas pelo 
Govêrno para que não fiquem prejudicadas as 
finalidades precípuas». 

Assim, a obrigatoriedade de atender aos 
superiores serviços da radiodifusão, da educação, da 
distração e da informação, sujeitará as emprêsas à 
observância das normas que virão a ser 
estabelecidas pelo Govêrno. 

Estas normas, não se sabem quais serão; 
estão no ventre do futuro e criadas au fil et à mésure 
das necessidades e dos interêsses da grei partidária. 
Serão tantas as normas e tantas as instruções 
quantas vierem a ser as novas hipóteses de 
compressão, da coerção e do amordaçamento que 
se vierem a exigir. 

O Govêrno, no entanto, não se satisfez com 
pouco. Vai muito além, e na letra «k» prevê hípó- 
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tese de singeleza meridiana. É esta: as estações 
aceitam, prèviamente: 

«a possibilidade de suspensão temporária, do 
serviço, no todo ou em parte, sem direito a qualquer 
indenização, por motivo de interêsse nacional ou de 
ordem pública, a juízo do Govêrno». 

Assim, a juízo do Govêrno, e por motivo de 
ordem pública, que é julgada pelo Govêrno, pode, 
simplesmente, ser suspensa uma estação, 
independente de qualquer infração. Pode não ter 
havido infração nenhuma; pode ter havido apenas 
manifestação de independência qualquer, ou a 
direção da emprêsa pode ter decaído da graça dos 
soberanos e, então, a juízo do Govêrno, por  
motivo de ordem pública, pode ser suspenso o 
serviço, sem direito à indenização. E não se  
diz por quanto tempo – se um dia, um ano, ou  
cinco anos!... 

Pode ser que outras legislações sejam mais 
violentas do que a nossa, mas convenhamos que, 
como fórmula hábil de suprimir liberdades, 
dificilmente se encontraria jóia mais perfeita. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – No caso, 
não há habilidade; há descaramento! 

O SR. MEM DE SÁ: – Certo. A letra «L» 
impõe às estações a obrigatoriedade de  
impedirem, terminantemente, sejam utilizadas as 
estações emissoras por terceiros, para a  
prática de qualquer das infrações previstas  
no art. 31. Vamos, a seguir, examinar quais as 
infrações do referido artigo. Mas, aqui se  
estabelece, desde logo, a obrigatoriedade; a  
estação se obriga a proibir, terminantemente, a 
utilização, por terceiros, para a infração de qualquer 
dos itens do art. 31. 

Examinemos, portanto, êsse famoso artigo, 
onde se concentra o máximo da virulência do proje- 
 

to contra as estações, contra as emissoras e, 
portanto, contra a liberdade da radiodifusão e, de 
forma especial, contra a liberdade das Oposições, 
contra a possibilidade de as Oposições ocuparem o 
serviço de radiodifusão para o preconício das suas 
idéias e propaganda dos seus candidatos. 

O art. 31 reza: 
«A cassação da concessão será decretada (é 

imperativo: será decretada) na hipótese das 
infrações das letras do art. 22, inclusive da letra «i». 

A letra «i», já vimos, é a que estabelece a 
obrigatoriedade de as estações atenderem a 
finalidades educativas e culturais, de acôrdo com as 
normas a serem criadas pelo Govêrno. 

Ora, se uma estação desrespeitar as normas 
criadas pelo Govêrno na difusão educativa de 
divertimentos ou de propaganda, a concessão será 
cassada. 

Ainda mais: O item 1º estabelece que será 
cassada a concessão – notem que sempre se trata 
de cassação imperativa da concessão – à utilização 
da exploração dos serviços públicos, pelo 
cometimento de qualquer crime ou contravenção 
previstos no Código Penal, na Lei das 
Contravenções Penais, a Lei 1.079 e na Lei 1.802. 

Quer dizer que a prática de qualquer delito, de 
qualquer ilícito penal por terceiros, através de uma 
estação de rádio, determina o fechamento da estação. 

E o item 2º enumera os casos que porventura 
ainda não estivessem incluídos no item 1, e traz o rol 
das hipóteses determinantes da cassação da 
concessão, a saber: 

«Veicular, pelas estações, qualquer forma que 
atente contra as finalidades culturais e cívicas da 
radiodifusão, a moral e os bons costumes». 

Vejam, Srs. Senadores, a amplitude, os têrmos 
incertos e imprecisos desta fórmula: basta que, numa 
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irradiação se atente contra as finalidades culturais e 
cívicas da radiodifusão, para que a concessão seja 
cassada. 

Quem julga o atentado às finalidades culturais 
e cívicas da radiodifusão? – O Conselho. É o 
Conselho quem sabe, quem diz quais são essas 
finalidades e que, ao entender estarem sendo 
violadas, promoverá a cassação da concessão. 

A letra "b" determina a cassação da 
concessão quando se provoque, através da  
estação radiodifusora, desobediência às leis em 
vigor, qualquer que seja a provocação da 
desobediência. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os 
timpanos): – Permito-me lembrar ao nobre orador 
que lhe restam apenas dois minutos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sr. Presidente,  
vou então, apenas terminar o arrolamento  
dêsse artigo, lamentando não poder continuar a 
desfiar o rosário dos outros dispositivos igualmente 
violentos. 

A letra «g» determina a cassação da 
concessão quando, através da estação de rádio ou 
televisão haja incitamento à rebeldia e à indisciplina 
ou – notem bem, Srs. Senadores – ou desrespeito a 
qualquer membro dos Poderes Executivo, Legislativo 
ou Judiciário. 

Basta que haja desrespeito para com qualquer 
membro de um dêsses Poderes para que, 
automàticamente, a estação responda a processo de 
cassação da concessão. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite 
Vossa Excelência outro aparte? 

O SR. MEM DE SÁ: – Com prazer. 
O SR. FERNANDES TÁVORA: – O Govêrno 

não visou, no caso, à defesa do Poder Legislativo 
nem do Judiciário: foi pura e simplesmente à do 
Poder Executivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Muito agradecido a 
Vossa Excelência. 

Não posso continuar a desfiar as contas 
negras dêste triste rosário de dispositivos, que tem, 
como resultado, a criação de ambiente, dentro do 
qual as estações não darão guarida aos elementos 
da Oposição. 

Sei que as emprêsas de radiodifusão estão 
hipotecando solidariedade ao projeto e isto não me 
impressiona porque não o fazem preocupadas com o 
mandamento constitucional da liberdade de 
manifestação de pensamento, e muito menos com os 
direitos da Oposição, mas apenas com os seus 
interêsses financeiros e comerciais. Ressalvados 
êstes, pouco se lhes dá que a lei permita ou não a 
liberdade de manifestação de pensamento ou que a 
Oposição tenha ou não possibilidades de acesso ao 
rádio. A verdade, entretanto, é que, dentro desta 
legislação, nenhum proprietário de estação 
radiodifusora terá a temeridade de cedê-la para que 
elemento da oposição faça propaganda da sua 
candidatura no ano que se aproxima. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Qual o motivo 
que tem para temer? 

O SR. MEM DE SA: – Desculpe-me, mas V. 
Exª, não estava no Plenário e não ouviu o meu 
discurso, razão por que faz essa pergunta 
extemporânea. Aconselhe V. Exª ler o projeto, e lá 
terá a resposta. 

O SR. LIMA GUIMARÃES: – Não acredito que 
a Oposição procure essas emprêsas, para cometer o 
crime de injuriar quem quer que seja; coloco-as 
muito acima dessas suspeitas. Acho que os 
elementos da Oposição ali comparecem para cumprir 
o dever de propagar seus candidatos e suas idéias. 
Por isso não há temor, por parte das emprêsas, em 
dar guarida ao pensamento da Oposição.  
Se porém, ela desejar insultar o Govêrno, dimi- 
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nuir o poder civil do Presidente da República ou os 
membros da situação, então, é uma Oposição 
criminosa, que não deve, mesmo, comparecer às 
estações de rádio. 

O SR. MEM DE SÁ: – O tempo só permite que 
responda ao aparte de V. Exª com o dito castelhano 
«No me haga reir, Senor, que tengo el labio partido» 

Sr. Presidente, com êsse dito, que cai às 
maravilhas, para a atitude dos que defendem o 
projeto, encerro minhas considerações. (Muito bem! 
Muito bem! Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Mem de Sá, o 
Apolônio Salles deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Freitas Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
especial. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (*): – Sr. 
Presidente, vem a esta tribuna outra voz da 
Oposição para argumentar contra a aprovação do 
Código de Telecomunicações tal como se contém no 
substitutivo do nobre Senador Cunha Mello. 

Não venho acrescentar criticas ao brilhante 
libelo sustentado pelo ilustre representante do Rio 
Grande do Sul, Senador Mem de Sá. Pràticamente, 
S. Exª convenceria qualquer Tribunal, se fôsse 
possível argumentos lógicos influírem numa 
deliberação tomada d'avance. Trago apenas uma 
voz de protesto contra êsse esbulho ao preceito 
constitucional da liberdade de pensamento no  
Brasil; não interessa o sentido teórico do  
projeto, mas sua realidade prática, palpitante,  
viva. Tenho aprendido o que é a coação 
governamental contra o uso da telecomunicação,  
da radiodifusão na Propaganda política, através  
da caravana udenista que, há sete me- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

ses, vem percorrendo o Brasil, procurando 
esclarecer a opinião pública contra o processo 
ignominioso, faccioso, do Govêrno, de preterir a 
Oposição no acesso às estações emissoras de rádio, 
enquanto permite que os elementos governamentais 
não só façam propaganda, como infamem os 
homens e os propósitos da Oposição. 

Venho protestar, Sr. Presidente, porque não 
quero que o historiador futuro reconheça em nossa 
geração um grupo de pessoas submissas à vontade 
onipotente de um poder tirânico. Não queremos que 
contra nós seja utilizado, com propriedade, aquêle 
conceito de grande escritora nacional, quando 
advertia: 

«Os povos não merecem julgamento pelos 
crimes dos seus maus filhos, mas pela violência da 
reação que êsses crimes provocam». 

Nesse instante, Sr. Presidente, o que se 
procura praticar, com a votação dêste projeto do 
Código de Telecomunicações, é um crime contra a 
liberdade de pensamento. Preciso é que a voz do 
povo brasileiro seja também ouvida neste recinto 
como um toque de clarim, a anunciar ao Govêrno 
que há insubmissos contra êsses processos de 
violência, só compatíveis com a vida de uma 
ditadura. 

Assoalham, Sr. Presidente, que a atual 
Portaria baixada pelo Ministro da Viação e Obras 
Públicas para coibir o uso pacifico do mais eficiente 
meio de propaganda política, visa especialmente a 
evitar que a Oposição instigue greves, promova a 
dissociação das Fôrças .Armadas e pregue a 
subversão das instituições. 

Ora, Sr. Presidente, minha voz, nesta  
Casa e nas praças públicas do Brasil, nunca  
infringiu o que regulamenta essa portaria do 
Ministério da Viação. Entretanto, em cada cidade a 
que chego, tenho informações de que os dirigentes 
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das emissoras locais não podem, muitas vêzes, 
cumprir contratos já assinados para a transmissão 
dos comícios da UDN porque receberam instruções 
de que a portaria do Ministério da Viação está em 
vigor e será aplicada contra eles se teimarem em 
transmitir nossos comícios. 

Não cabe a alegação, partida do nobre 
Senador Cunha Mello, de que a Suíça proíbe o uso 
do rádio na propaganda política, pois essa proibição 
atinge igualmente a todos os partidos e indivíduos. 
Um grande pensador contemporâneo, André 
Sigfried, em obra magistral, «La Suisse, democratie 
temoin, citando ilustre filósofo, lembrou que «c'est 
une grande folie de vouloir être sage tout seul»: é 
uma grande loucura querer ser sabido sózinho. 

A Suíça era a democracia mais desenvolvida e 
aperfeiçoada do mundo, mas não poderia 
permanecer sózinha nesse alto nível de cultura 
política. Ou ela desceria ao nível das outras 
democracias, ou estas teriam que se altear ao 
padrão democrático da república helvética. Lá os 
problemas mais graves da vida nacional, foram 
resolvidos por maiorias insignificantes, aceitas as 
decisões pela coletividade inteira. Essa atitude de 
conformação com a vontade das maiorias era 
conseqüência lógica da certeza de que todos os 
cidadãos tinham os seus direitos democráticos 
efetivamente reconhecidos. 

O Brasil, entretanto, neste instante, não se 
alteia ao nível de uma democracia adiantada, quando 
adota sistema de radiodifusão e telecomunicações 
que vai permitir emprego faccioso dos instrumentos 
de propaganda política. Não se diga, Sr. Presidente – 
repito – que a Oposição infringiu as determinações da 
portaria ministerial, pois quem as infringiu  
foram elementos da própria Maioria, como, em São 
Paulo, o Vice-Governador do Estado, integrante 
 

do Partido Trabalhista Brasileiro, que saiu comandando 
piquêtes de greve e nunca teve até hoje sua palavra 
cassada nas estações de rádio. No entanto, eu, o Líder 
da Bancada Udenista na Câmara dos Deputados, 
Carlos Lacerda, e muitos outros companheiros de 
partido não podemos utilizar êsse instrumento de 
propaganda nos comícios que freqüentamos. Aqui 
mesmo nesta Casa, o Senador Assis Chateaubriand 
teve oportunidade de justificar a cassação da minha 
palavra, no momento exato em que ia ser transmitida 
pela Televisão Tupi, porque receava a aplicação dessa 
portaria contra a emprêsa de que é proprietário. 

Sr. Presidente, não precisamos de maiores 
argumentos para mostrar até onde vai a 
escravização das emprêsas de rádio, neste instante. 
Bastaria pedir a atenção do Senado e do povo 
brasileiro para o espetáculo deprimente, de, numa 
hora em que defendemos a liberdade de transmissão 
do pensamento, não haver uma só emprêsa 
interessada em nos dar cobertura para difusão dos 
nossos discursos. Nem uma só se interessou em 
levar a nossa palavra, na defesa daquela liberdade 
essencial, ao funcionamento do regime e à própria 
sorte dessas emprêsas! 

Infelizmente, desde que se restabeleceu a vida 
democrática no Brasil, não houve, até êste momento, 
no Poder, um grupo de homens realmente crentes na 
democracia, de compromissos democráticos, que 
tivesse lutado e sofrido pela democracia. Ao 
Contrário, os partidos que foram para o poder, 
amoldam-se a tôdas as situações, contanto que se 
mantenham no comando da coisa pública. 

Sr. Presidente, a escravização mais típica do 
projeto está assegurada, quando admite que 
qualquer medida pode ser tomada a juízo do 
Govêrno Ao negar a participação de elementos 
insuspeitos no Conselho Nacional de Telecomu- 
 

 



– 1025 – 
 
nicações o atual Govêrno revelou que pretende fazer 
aplicação facciosa ida lei em elaboração. Não quer, 
nem admite, fiscalização direta e participação nas 
decisões, de elementos insuspeitos. 

Embora tenhamos nós, da Oposição, 
colaborado para minorar um pouco o que há de 
arrôcho, de violência, de ditatorial no projeto, não 
desejamos, entretanto, seja a nossa atitude 
confundida com uma conformação com os propósitos 
do Govêrno e da Maioria. Ao contrário; procuramos 
evitar mal maior; não nos subordinamos, nem nos 
escravisamos ao propósito malfazejo com que, neste 
instante, se institui o Código de Telecomunicações 
no Brasil. 

Não podemos receber como favor aquilo que a 
Constituição nos outorga como um direito. 

Pretendemos, Sr. Presidente, continuar 
discutindo as emendas que serão votadas, em busca 
de um razoável aperfeiçoamento do projeto em 
discussão. Não temos, porém, dúvida de que na sua 
generalidade o projeto não assegura que todos os 
cidadãos brasileiros sejam iguais perante a lei. Por 
essa razão, Sr. Presidente, minha palavra  
de protesto neste instante marca uma atitude 
visando menos à votação do projeto, que ao juízo 
dos futuros historiadores, quando estudarem esta 
quadra da vida política do Brasil. Desejamos ser 
julgados não pelos erros cometidos por alguns 
contemporâneos, mas pela reação que êsses erros 
provocaram em nossas consciências livres. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. DANIEL KRIEGER: – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a Constituição da República, no 
Artigo 141 § 5º, assegura a livre manifestação do 
pensamento. Não inovou a Carta Magna brasileira, 
seguiu a tradição reiterada e constante de todos os 
países democráticos do mundo. 

Não se pode conceber uma de- 
 

mocracia em que não esteja assegurada, no 
frontispício das suas instituições, a livre 
manifestação do pensamento. O projeto de Rádio, da 
autoria do eminente Senador Cunha Mello, uma das 
altas expressões desta Casa, uma das mais belas 
formações jurídicas do Parlamento brasileiro, se 
afasta definitivamente dos princípios liberais 
consagrados na Constituição da República e 
adotados por tôdas as nações livres. 

Não sei por que o Govêrno insiste em 
arrebatar dos cidadãos que integram a Pátria 
brasileira o direito lídimo de manifestarem, 
livremente, seu pensamento. A democracia que 
envereda por êsse caminho, que entra nessa trama 
em que se proscreve o direito de se manifestar 
livremente o pensamento, é uma democracia que 
descamba e morre, porque não há democracia onde 
não mais há a suprema liberdade que é o 
pensamento humano. 

Entre os meios de que dispõe para exercitar 
êsse direito constitucional existe a radiodifusão. O 
Govêrno, no entanto, temeroso da critica que se lhe 
faz – porque um Govêrno que procede corretamente 
e que serve aos interêsses do seu País não pode 
temer a critica, porque a crítica injusta se desfaz 
diante da realidade dos fatos – iniciou sua gestão 
com uma portaria visivelmente inconstitucional, em 
que jugula o pensamento dos brasileiros e, como 
essa portaria é passível de destruição perante a Alta 
Côrte de Justiça do País, apela para uma Lei que, se 
não fôsse de um colega, diria que é uma lei celerada, 
porque estrangula o pensamento e a liberdade na 
sua magnífica manifestação: 

O Govêrno, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
entra e sucessivamente sai da ilegalidade da portaria, 
para produzir uma legislação profundamente 
draconiana e que está em contradição flagrante com a 
Constituição da República. 
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O que se pretende é estabelecer uma 
desigualdade entre o Govêrno e a Oposição. A 
exploração do rádio é objeto de concessão; quem a 
concede é o Govêrno: os concessionários estão 
vinculados a essa concessão; dependem dela para 
sua sobrevivência. Uma lei como essa, portanto, 
determina, repito, uma profunda desigualdade, 
porque entrega ao Govêrno da República o arbítrio 
absoluto sôbre o destino das rádios. 

Pergunto eu: qual é a rádio que vai permitir à 
Oposição defender os seus princípios, proclamar as 
suas idéias, fazer a sua catequese, se está 
permanentemente ameaçada pelo poder de 
cassação, poder absoluto que tem o Presidente da 
República, como tinham os reis absolutistas na Idade 
Média? 

Mas não é possível que, em pleno Século  
XX, se estabeleça, Sr. Presidente, tal disparidade. A 
Oposição construtiva, que integramos nós,  
não tem direito a fazer a exposição das suas  
idéias: os Partidos dominantes têm pleno direito,  
têm plena fôrça, porque as Rádios, atendendo-os, 
não ficam sujeitas à vindita do Govêrno,  
pôsto que elas estão servindo aos seus  
interêsses. 

Não queremos que passe êsse projeto – que 
haveremos de examinar, detidamente, na discussão 
das emendas – sem o nosso protesto, porque êle, no 
seu conjunto, fere a Constituição e oprime a 
consciência dos brasileiros. É, perdoe-me seu ilustre 
autor, um instrumento de opressão a serviço 
daqueles que detêm, transitóriamente, o poder da 
República. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Dos que não 
poderiam detê-lo de outra forma, senão ilegalmente. 

O SR. MÁRIO MOTTA: – Muito bem. 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Mas quero adverti-

lo; hoje, êle é Govêrno; amanhã, pode ser Oposi- 
 

cão; e desgraçado do País que não assegura à sua 
Oposição êsse mínimo de garantias indispensáveis a 
uma sobrevivência digna. 

Êsse projeto, em dispositivo que quero apenas 
passar aflorando, permite a cassação quando se 
falte ao respeito a qualquer membro de um dos 
Poderes. Quero dizer que às vêzes, o simples relato 
de fatos constitui um desrespeito. Por exemplo, Sr. 
Presidente, dizer que o ex-Deputado Barreto Pinto 
apareceu, numa fotografia, de cuecas, 
indiscutivelmente é um desrespeito a êsse 
parlamentar; mas, é uma dolorosa realidade que se 
verificou na vida política brasileira. 

Assim, Senhor Presidente, existem 
dispositivos que desafiam a veemência e a revolta 
daqueles que examinam êsse estatuto legal. 

O rádio é um departamento da imprensa. 
Todos os tratadistas que examinam essa matéria, no 
mínimo da liberdade do pensamento, asseguram que 
os delitos da imprensa e os do rádio, de acôrdo com 
as Constituições dos países democráticos, podem 
ser punidos quando houver excessos; mas, jamais 
podem ser prevenidos. A nossa Constituição veda a 
censura prévia; mas êsse diploma, mais do que a 
censura prévia, outorga ao rádio a censura absoluta, 
porque êle na defesa dos seus interêsses nunca 
permitirá que a Oposição conclame os cidadãos a 
que exerçam seus lídimos direitos. 

Sr. Presidente, nunca vi uma lei que deixasse 
ao critério de um homem a solução dos problemas. 

O Sr. Presidente da República, que como tal 
merece, indiscutivelmente, o nosso respeito, não é 
homem infalível. Infalível, segundo a doutrina, é 
somente o Papa, em matéria de Religião. 

Pois bem, Sr. Presidente, êsse homem fica 
com o arbítrio de suspender parcialmente ou 
totalmente o funcionamento das rádios, desde que 
não atendam aos interêsses da coletividade. 
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Ora, êsse dispositivo é muito amplo. e muito 

perigoso. A um homem que tem, como todos nós, 
crispações e paixões, revolta e pontos de vista 
errados, se entrega, manietado, sistema publicitário 
tão necessário à sobrevivência do regime 
democrático no País. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Muito bem! 
O SR. DANIEL KRIEGER: – Estou fazendo 

essas considerações, mas bem sei que se perderão 
ao vento, que não encontrarão eco, que serão 
derrotadas, porque não ignoro que os homens têm 
consciência, mais empedernida do que a, própria 
pedra, porque esta deixou que jorrasse água, 
quando Moisés lhe apontou a vara mágica. 

Mas, não importa. Faço êste protesto e 
promovo êste combate, porque quero sustentar que 
os homens da União Democrática Nacional são 
semelhantes àquele soldado francês que, na hora 
decisiva, quando estava sózinho, levantou-se e disse 
a frase imortal: «Levanto-me, porque quero morrer 
de pé!» – (Muito bem! Muito bem! Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
especial. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI (para 
encaminhar a votação) (*): – Sr. Presidente, ouvi, 
com grande atenção, os discursos pronunciados 
pelos eminentes colegas, que integram a Bancada 
da Oposição do Senado Federal. 

De início, o nobre Senador Mem  
de Sá reconheceu e proclamou que o  
substitutivo Cunha Mello representa um avanço, uma 
melhoria, sôbre a Portaria do Ministério da  
Viação. Em tese, portanto, o ilustre representante  
do Rio Grande do Sul não aceitando, de  
todo, o projeto, ressalva, todavia, que êle re- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

presenta, de certo modo, um avanço no caminho das 
idéias. 

No entanto, Sr. Presidente, as demais vozes 
autorizadas, de larga experiência, afloraram 
aspectos de generalidade – poderia mesmo dizer, de 
filosofia política – encarando a proposição como um 
tema, situando-a dentro das conveniências políticas 
da questão. 

Assim; Sr. Presidente, apresentado o projeto, 
direi que talvez não seja êle uma perfeição: talvez 
mereça críticas severas, mas licito é concluir que, de 
qualquer modo, traduz e representa esfôrço que se 
concretizou, e não podemos, em particular de 
tamanha importância, continuar alheios a realidade 
de tanta ponderação como esta. 

Sr. Presidente, em matéria de radiodifusão e 
telecomunicações, temos de encarar objetivamente a 
situação. 

Ainda há pouco lia eu, nos jornais desta 
cidade, que num país de liberdades apregoadas 
como o é a Inglaterra, fôra proibida a imitação da voz 
do próprio Churchill na BBC de Londres. 

O SR. MEM DE SÁ: – Para todos. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  

Chegarei lá. No Brasil, entretanto, até hoje, essas 
liberdades, não encontraram restrição maior; só há 
noticia de uma cassação – a da Rádio Clube – por 
motivo de ordem econômica. Isto quer dizer que o 
pânico que se apoderou do nobre Senador Mem de 
Sá nos parece sem razão de ser. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permite V. 
Exª um aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. Exª 
sempre me honra com seus apartes. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não 
considera V. Exª demonstração de falta de  
liberdade para o Rádio a atitude das emissoras  
que se negam a cumprir contrato assinado, 
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por terem sido advertidos de que a tal portaria continua 
de pé e que, transmitindo comícios da Oposição, estão 
sujeitas a possível cassação de concessão? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Essas 
emprêsas ou são meras permissionárias, ou 
concessionárias e, certamente, recebem decreto de 
permissão ou de concessão, em que se estabelecem 
as condições de seu funcionamento. 

O que se encontra na malsinada Portaria – e 
não estou para defendê-la – talvez fique um pouco 
aquém dos têrmos das próprias concessões 
autorizativas. 

É precisa considerar a delicadeza da matéria. 
Onde está, realmente, o interësse da liberdade? 
Á liberdade real é tema sedutor, por ela todos 

nos aforçuramos nos jornais e nos comícios; porém o 
conceito de liberdade encontra empecilho dos 
maiores no poder econômico. 

Sr. Presidente, tenho aqui proferido discursos 
nacionalistas e o povo não toma dêles conhecimento. 
Outros Senadores pronunciam notáveis orações 
nacionalistas, e o povo não as conhece. Por quê? Será 
que as emprêsas ligadas ao Govêrno estão 
interessadas em impedir – ou têm ordem dêle nesse 
sentido – que a opinião pública conheça dos nossos 
intuitos e propósitos, da doutrina que nos orienta? 

Não, Sr. Presidente! É que, no particular, as 
radiodifusoras do mundo oficial usam de um resumo 
excepcional, de conteúdo muito pobre em matéria de 
divulgação. 

Se, porém, fôr aqui proferido discurso de 
ataque ao Govêrno, posso garantir que o mesmo 
será irradiado integralmente por diversas emissoras 
da cidade. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ao contrário; 
há poucos dias, dei uma entrevista radiofônica, e 
apesar da brandura de minhas palavras, re- 
 

cebi pedido para atenuá-las mais, a fim  
de que a Estação não incorresse nas iras do 
Govêrno. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
simplesmente questão de sensibilidade da Estação, 
que, naturalmente, tem sistema nervoso muito 
delicado. 

SR. JURACY MAGALHÃES: – Não. É que a 
Estação sabe a coação que sofre. Não se trata de 
uma só, isolada. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pode 
ser... 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V, Exª ouviu 
o depoimento do Senador Assis Chateaubriand, 
nesta Casa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nem 
sempre afino com os depoimentos do Senador Assis 
Chateaubriand. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mas 
objetivava caso concreto. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi um depoimento. 
O SR JURACY MAGALHÃES: – Não se trata 

de problema do petróleo, nem da questão 
nacionalista, mas de situação de fato. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Essa 
censura de V. Exª é, naturalmente, ao Senador Mem 
de Sá, que apontou aqui o nacionalismo como sendo 
tese desgraciosa, que poderia ser divulgada pelo 
rádio. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Não me 
refiro ao Senador Mem de Sá, porque o 
nacionalismo, para mim, não é tema de  
exploração política; é um sentimento profundo  
que brotou em mim na mocidade e continua na 
velhice. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tudo depende do 
conceito de nacionalismo. 
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O SR. JURACY MAGALHÃES: – Na própria 

entrevista que dei no rádio, tive oportunidade de 
mostrar a variedade de definições de nacionalismo. 

O SR, RUI PALMEIRA: – Às vêzes, é o 
preconceito. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Realmente, disse que o nobre Senador Mem de Sá, 
há pouco, apontava o nacionalismo... 

O SR. MEM. DE SÁ: – Permite V. EXª um 
aparte? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Com 
muito prazer, sou de grande tolerância para com 
meus preclaros colegas da Oposição. 

O SR. MEM DE SÁ: – Há, atualmente, no 
Brasil, uma corrente que se adonou do nacionalismo. 
Adonar não é, talvez, têrmo castiço, mas é muito 
usado na minha terra. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Adonar? 

O SR. MEM DE SÁ: – Adonar, quer dizer, 
tornar-se dono. Uma corrente adonou-se do 
nacionalismo, e goza atualmente das simpatias e das 
atenções dos senhores da situação. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou 
aprendendo isso com Vossa Excelência. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega, então, 
precisa aprender, porque, estou vendo que está com os 
olhos fechados para a realidade. Essa corrente tem 
direito de dizer o que quer. Posso dar um depoimento. 
Há dias, no famoso 11 de novembro, ao passar pela 
praça fronteira a esta Casa, ouvi oradores que se 
diziam nacionalistas, injuriando inclusive os Membros 
do Congresso Nacional, dizer que «o General Lott 
correria com êles porque são vendilhões da Pátria». 

O SR JURACY MAGALHÃES: – Isso pode 
ser irradiado. 

O SR. MEM DE SÁ: – E foi irradiado. 
O SR. JURACY MAGALHÃES: – Mas 

qualquer referência ao General Lott, não. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Neste 

ponto, V. Exª está no terreno meramente subjetivo. 
Não posso afirmar que uma lei será aplicada 
facciosamente; poderá sê-lo, mas, cumpre-me 
acreditar que ela será aplicada com exatidão. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – V. Exª não 
pode afirmar, porque não quer ver os fatos. Se, 
porém, percorresse as praças públicas, como eu 
tenho em caravana e sentisse a coação diária contra 
a irradiação dos nossos discursos, V. Exª não 
admitiria que fôsse subjetiva. Mesmo os discursos 
que pronunciamos no Congresso não podem ser 
irradiados. 

O SR. MEM DE SÁ: – A critica de que o 
General Lott iria correr com os vendilhões da Pátria, 
foi irradiada. 

O SR: KERGINALDO CAVALCANTI: – O 
episódio que V. Exª acaba de relatar reforça a 
necessidade da existência da lei. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – A 
Preocupação maior que nos assalta é a da aplicação 
facciosa da lei, como até agora, o que continuará, 
desde que seja executada pelas autoridades que 
estão no poder. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nobre 
colega, nas minhas andanças de propaganda, 
inclusive no meu Estado do Rio Grande  
do Norte, independentemente de rádio, muitas  
vêzes cheguei a povoações onde encontrei 
 

 



– 1030 – 
 

êsse mesmo estado de alma, êsse mesmo estado de 
espírito; um vago receio, que, às vêzes, se convertia 
em amarga realidade, vago receio de que houvesse 
intervenção da polícia e ocorresse tal ou qual 
impedimento. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Permita V. 
Exª que eu esteja vendo, no homem maduro, apenas 
aquêle idealista jovem, que aprendi a admirar no 
longínquo Ceará. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
engano de V. Exª. Estou, apenas, procurando ser 
equânime neste assunto. Exemplo: o que estou 
sustentando nesta tribuna é que o substitutivo 
aproxima-se – ainda que com grande divergência –  
do ponto de vista do nobre Senador Mem de Sá, que 
declarou que o substitutivo do Senador Cunha Mello 
representa um avanço, uma melhoria. Se S. Exª já 
reconhece isto, ainda que seu espírito seja 
oposicionista, tenho que concluir que não vamos em 
mau caminho defendendo o substitutivo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Eu não disse tal. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Já o 

nobre Senador Juracy Magalhães se transporta do 
terreno da lei para o dos fatos; ora entra pelo 
caminho subjetivo; e, afinal, não vê tanto mal no 
substitutivo, prevê-o na aplicação da lei. 

O SR. JURACY MAGALHÃES: – Ao 
contrário, objetivo o que se dará, relacionando essa 
aplicação com os fatos do passado. 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre orador me 
perdoe, mas a conclusão que tirou das minhas 
assertivas está, a meu pesar, como autor das 
considerações, inteiramente falsas. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
Lamento que, porventura, não possa traduzir o 
pensamento de V. Exª com a exatidão que seria de 
desejar. 

O SR. MEM DE SÁ: – Ao concluir é que, a 
meu ver, V. Exª cometeu engano. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Aqui 
estou para retificar e aceitar qualquer explicação que 
V. Exª ofereça, com a maior alegria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Espero que se chegue 
a isso. Reconheço que se trata de uma portaria, que, 
no regime atual, é inteiramente ilegal e conduz a 
situação degradante. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
digo isso. 

O SR. MEM DE SÁ: – Nessa conclusão 
errônea de V, Exª, não digo que a lei seja de molde a 
satisfazer. 

O SR. KERGINALDO CAVAICANTE: –  
Perdão. V. Exª disse que representava uma 
melhoria. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não é de se defender, 
como V. Exª pretende. V. Exª, tirou esta conclusão: 
como é melhor do que a Portaria, vamos defende-la. 
Não! Vamos modificá-la; fazer com que essa lei, que 
nos tira do regime da degradação, seja lei que 
corresponda aos imperativos da Constituição. 

O SR. KERGINALDO CAVAICANTI: – Não 
disse o contrário, tampouco inferi. O que afirmei. é 
que das palavras de V. Exª deduzi que reconhece no 
substitutivo uma melhoria sôbre a portaria. 

O SR. MEM DE SÁ: Sim. Contanto que não 
chegue à conclusão de que poderíamos defendê-lo. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Isto é 
um pouco mais claro. 

O SR. MEM DE SÁ: – Foi o que eu disse há 
pouco. 

O SR. FERNANDES TÀVORA: – O 
substitutivo apenas é menos ruim. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A 
verdade é que, neste substitutivo, se debate – e para 
isto chamo a atenção dos nobres colegas – a parte 
que se refere aos direitos e às responsabilidades. V. 
Ex.ª, nobre Senador Mem de Sá, julga que o que se 
contém nêle não é ótimo? 

O SR. MEM DE SÁ: – Os dispositivos maus 
são os que há pouco citei. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, vou portanto, por amor aos fatos, entrar 
no âmago da questão. Não quero confrontar o caso 
da Suíça, país pequeníssimo, onde as comunicações 
são rápidas, com a realidade do Brasil, país de mais 
de oito milhões de quilômetros quadrados, onde as 
extensões, portanto, exigem que o rádio seja, com 
efeito, o meio de que utilizam os interessados para a 
transmissão do seu pensamento. A Suíça poderá 
Impedir até mesmo a propaganda política pelo rádio, 
mas, na verdade, no Brasil, se adotássemos êsse 
preceito, seria uma monstruosidade, uma aberração. 

Não examinarei também a circunstância de na 
Inglaterra, cujas liberdades apregoamos alto e bom 
som, o Rádio ser monopólio do Estado. Também 
noutros países, não há necessidade de os indicar, a 
radiodifusão sofre profundas restrições. 

A tese que sustentam meus nobres  
colegas é razoàvelmente justa e a Maioria  
não a contradiz. À oposiçâo, assiste, igual- 
 

mente, o direito de acesso às fontes de transmissão. 
Não há, entretanto, Sr. Presidente, como dizia, 

razão para isso. 
Não tivemos no nosso País, até hoje, a não 

ser no caso da Rádio Clube, nenhuma cassação de 
concessão. Tal providência, aliás, não é do alvedrio 
do Govêrno, como poderia parecer, não depende do 
arbítrio do Govêrno. Não lhe cabe, na hora que 
entender, retirar a concessão. Tal não se encontra 
no substitutivo. Há mesmo uma gradação de pena: 
multa, suspensão, e para finalizar, cassação. 

O artigo 31 a que se reportou em exaustiva 
exposição o nobre Senador Mem de Sá, preceitua o 
seguinte: 

«A cassação da concessão será decretada na 
hipótese de infração do art. 22, letras b, c, d, e, f, g e 
i, e parágrafo único do artigo 23». 

Se V. Ex.ª, Senador Mem de Sá, compulsar as 
páginas dêsse Avulso e chegar ao artigo 22, vai 
encontrar os modos de constituição da sociedade. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não se esqueça V. Exa. 
de ler a letra i. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Quer 
V. Exa. chegar à letra i. Determina o seguinte. 

«Obrigatoriedade de atender à idéia superior 
do serviço de radiodifusão...» 

O SR. MEM DE SÁ: – Ótimo. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Considerado de interêsse nacional... 
O SR. MEM DE SÁ: – Ótimo. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Até 

aqui tudo ótimo, como diz Vossa Excelência. 
O SR. MEM DE SÁ: – Na cauda é que está o 

veneno. 
 



– 1032 – 
 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:  
– «...com destinação educativa e cultural...» 

Pode V. EX.ª repetir, «ótimo». 
O SR. MEM DE SÁ: – Veja a cauda. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

«...podendo atuar, também, como veículo de 
informação e entretenimento de propaganda e 
publicidade...» 

O SR. MEM DE SÁ: – Ótimo, ainda. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI:  

– «...sendo que estas últimas só serão permitidas  
às estações exploradas por emprêsas  
privadas...» 

O SR. MEM DE SÁ: – Ótimo ainda, mas isso 
foi cortado. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – É 
lamentável que haja sido cortado, porque realmente 
não há nada de inconveniente. 

O SR. MEM DE SÁ: – Vêm agora 
«...observadas as normas...» 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
«...observadas as normas estabelecidas pelo 
Govêrno para que não fiquem prejudicadas as 
finalidades precípuas;...» 

Que quer dizer? V. Exa. conclui um mundo de 
inconveniências, onde não existe inconveniência 
alguma. 

O SR. MEM DE SÁ: – Dá licença; nesse  
ponto está dito que o Govêrno estabelecerá  
as normas a seu critério, a seu alvedrio para  
tudo quanto está preceituado antes. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. Exa, 
dá logo ao Govêrno uma posição de suposto ditador. 

O SR. MEM DE SÁ: – É quanto se contém no 
projeto. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. arranca ao Govêrno a subordinação à própria 
lei. Não vivemos num regime de absolutismo; mas de 
legalidade. Não podemos atribuir ao Govêrno, aquilo 
que não lhe é possível exercitar. 

O SR. MEM DE SÀ: – Será legal, porque a lei 
faculta. Legalmente o Govêrno baixa as normas que 
quiser. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não. 
O Govêrno tem direito a tudo, menos ao arbítrio. 
Êste não será facultado na lei. 

O SR. MEM DE SÁ: – Sim. O dispositivo 
estabelece que o Govêrno determinará as normas 
que entender baixar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não é 
como V. Exa. supõe. Prescreve a letra i do artigo 22. 

«...observadas as normas estabelecidas pelo 
Govêrno para que não fiquem prejudicadas as 
finalidades precípuas...» 

Quais são as finalidades precípuas? 
O SR. MEM DE SÁ: – As que a lei faculta. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – As 

finalidades precípuas são aquelas adstritas aos 
programas educacionais, de defesa e preservação 
das Instituições, conforme determina a própria 
Constituição. 

Encontro, ao invés de V. Exa., nessa disposição, 
o cumprimento exato do preceito constitucional. 
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As demais, como disse, não contravêm, 
absolutamente, às prerrogativas da livre manifestação 
do pensamento. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não? Veja a letra l, que 
também interessa a Vossa Excelência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – A letra 
l, Vossa Excelência deseja que eu a leia? 

O SR. MEM DE SÁ: – Leia a Letra k. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Chegamos, então, a uma letra simpática para mim; a 
do meu nome. 

O SR. MEM DE SÁ: – No caso é venenosa, 
não sei se há coincidência. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Pode 
ser. 

«Letra k – possibilidade de suspensão 
temporário...». 

Primeiro temos um fato, depois uma conditia. 
O SR. MEM DE SÁ: – Que entende o nobre 

colega por «temporária»? Um ano é suspensão 
temporária? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou 
examinando o dispositivo para esclarecer a Vossa 
Excelência: 

«...do serviço, no todo ou em parte, sem direito 
a qualquer indenização, por motivo de interêsse 
nacional ou de ordem pública...» 

Veja V. Exa. que até aqui o dispositivo  
está rigorosamente dentro da letra da Constituição. 

O SR. MEM DE SÁ:– Continue na letra: «a 
critério do Govêrno». 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – «...a 
juízo do Govêrno». 

O SR. MEM DE SÁ:– Aí está o arbítrio. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Nobre 

colega, essa cláusula é subordinada, note que se 
diz: «por motivo de interêsse nacional ou de ordem 
pública». 

O SR. MEM DE SÁ: – Motivos que ficam a 
critério do Govêrno qualificar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ora, 
se ocorrerem tais hipóteses só o Govêrno as poderá 
julgar, Constitucionalmente, não pode ser ninguém 
mais... 

O SR. MEM DE SÁ: – Justamente é onde 
entra o arbítrio. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Basta o 
Govêrno entender que o fato mais corriqueiro 
interefere com o interêsse nacional. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – E' êle 
o responsável não só pelos crimes de 
responsabilidade, como ainda de responsabilidade 
civil. 

O SR. MEM DE SÁ: – Acredita Vossa 
Excelência em «tigre de palha»? 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
entendo o que o nobre colega quer dizer. 

O SR. MEM DE SÁ: – A responsabilidade 
neste regime – dizia Rui Barbosa – é a de um «tigre 
de palha». 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
Vamos admitir que Rui Barbosa viveu há alguns anos. 

O SR MEM DE SÁ: – Era porém, um mestre. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

Certamente, não estou contestando o mestre, mas 
talvez êle não previsse a realidade atual. 
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O SR. FERNANDES TÁVORA: – Não 
maculemos a memória de Rui Barbosa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Estou 
examinando os pontos que mereceram críticas dos 
nobres colegas. 

Os nobres Senadores vêem que não defendo 
obra que não represente a verdade. Não estou 
sofismando, nem absolutamente usando argumentos 
capciosos. Estou, de fato, dentro das linhas do 
projeto, apresentando-o tal qual está formulado. 

Pergunto ao nobre Senador Mem de Sá, onde 
há outro êrro? 

O SR. MEM DE SÁ: – O nobre colega deve 
ser grande advogado criminalista para ter tal 
capacidade de defender réus. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Muito 
obrigado, talvez V. Exa. também a tenha... 

O SR. MEM DE SÁ: – Sou Promotor Público. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 

...estou aprendendo com os mestres desta Casa 
desde que cheguei ao Senado. 

Vejamos, Sr. Presidente, o que há de 
cabeludo e feio no parágrafo único, do art. 23, pré-
indicado pelo nobre Senador Mem de Sá: 

«As autorizações para serviço de 
telecomunicação serão sempre outorgadas nos 
seguintes casos: 

 
Parágrafo único: Fica vedado, outrossim,  

a qualquer concessionário ou permissionário,  
pessoa física ou pessoa jurídica, de direito privado,  
a respectiva substituição na titularidade da 
autorização, seja qual fôr a forma adotada,  
bem como a celebração de convênio ou fusão  
com outras entidades ou pessoas que 
 

executem serviço de telecomunicações,  
salvo em caráter provisório para serviço, até seis 
horas». 

Confesso ao meu eminente colega que não 
encontro, no que ora examinei e li, nada que possa 
ser causticado. 

O SR. MEM DE SÁ: – Não citei êsse  
artigo. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. citou o art. 31. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. se refere ao art. 
23; e eu não o mencionei. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
O art. 31 faz remissão ao art. 23, a que V. Exa.  
se reportou. Estou procurando, portanto, a palha 
dêsse tigre a que há pouco V. Exa. jocosamente se 
referiu. 

O SR. MEM DE SÁ: – Falei sôbre a letra  
i do art. 22 e sôbre ,os itens I e II do art. 31. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – V. 
Exa. se fixou nesses dois artigos. 

O SR. MEM DE SÁ: – Já é demais. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 

Presidente, ia eu prosseguir nesse exame para 
mostrar a catolicidade dêsses dispositivos. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. é um  
Papa. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não, 
sou apenas sacerdote da igreja nacional; não da 
igreja estrangeira. 

Sr. Presidente, o nobre, intransigente e 
brilhante colega pelo Rio Grande do Sul, Senador 
Mem de Sá, cujo nome declino com grande respeito 
e simpatia. 
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O SR MEM DE SÁ:– Agradecido a V. Exa. 
Creio, no entanto, sou tão intransigente na defesa 
dos meus pontos de vista quanto V. Exa. o é no que 
diz respeito aos atos do Govêrno. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
...além de reconhecer que o projeto representa uma 
melhoria sôbre a impugnada Portaria, declarou, em 
certo ponto, ser êle, no que tange ao direito de 
resposta, realmente ótimo. 

O SR. MEM DE SÁ: – Tenho motivos para 
assim afirmar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Ainda 
bem que V. Exa. o assoalha. Eu, porém, trouxe os 
fatos a exame, à triagem na leitura do dispositivo 
impugnado; e o Senado verificou nada haver a 
contraditar. 

O SR MEM DE SÁ: – Há um pouco de 
pretensão de V. Exa. ao aladear semelhante atitude 
do Senado. Desejava lembrar ao nobre colega que 
eu estava desfiando o nó e não tive tempo de 
concluir meu trabalho. Iniciei-o pela questão do 
Conselho. Aliás, não sei se V. Exa se referiu a êle; e 
achou ideal o art. 5º. Creio mesmo, aceita tôdas as 
disposições do substitutivo. Quanto ao art. 31, citei o 
como dos mais violentos; e há outros. Evidentemente 
V. Exa. intransigente na defesa do Govêrno, como 
eu sou intransigente na crítica, achará ótimos todos 
os dispositivos. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Não 
sou tanto quanto V. Exa., pensa. Já o tenho 
acompanhado em diversos votos, contra o Govêrno. 

O SR. MEM DE SÁ: – Intransigente no caso 
vertente. 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar  
os tímpanos): – comu 
 

nico ao nobre orador estar esgotado o tempo de que 
dispunha. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, ia eu fazer a análise do art. 47; e 
justamente posso declarar que a minha modesta 
defesa do substitutivo... 

O SR. MEM DE SÁ: – Modesta não: 
brilhantíssima! 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – 
...traduz o pensamento da Maioria desta Casa, tendo 
eu recebido delegação dos nobres colegas, 
Senadores Cunha Mello e Filinto Müller. 

O SR. MEM DE SÁ: – V. Exa. fêz jus, hoje, a 
ser um grande Líder da Maioria. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Fiz o 
máximo que me foi dado, Senador: apenas me faltou 
oportunidade. (Risos). 

O SR. MEM DE SÁ: – E, creio, espera V. Exa., 
que elas não venham a faltar. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: – Sr. 
Presidente, não posso prosseguir na minha análise 
porque V. Exa., em nome do nosso regimento me 
convida a pôr um ponto final. Teria muito que discutir 
sôbre a matéria; teria muito que mostrar aos meus 
nobres pares. 

A perfeição é o objetivo a atingir. Somos 
legisladores; somos humanos; nossos passos estão 
marcados pelo êrro e pela falibilidade. 

Para que, entretanto, os homens escalem  
o Olimpo, necessitarão certamente, como  
estamos vendo, de plataformas no Espaço. É o que 
sucede conosco. Êsse projeto talvez seja a primeira 
etapa. 

O SR. MEM DE SÁ – É o «sputnik» número 1 
da Maioria (Risos). 
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O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –  
É uma plataforma lançada no Espaço, de onde 
poderemos galgar as nuvens e vislumbrar mais 
amplos horizontes. 

Confio, Sr. Presidente, a Oposição não terá 
razões para impedir seja aprovado o projeto... 

O SR. MEM DE SÁ: – Ela não terá é votos. 
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI: –

...inclusive com a brilhante colaboração do nobre 
colega, porque neste projeto há emendas que 
certamente receberão o seu beneplácito, como o de 
outros pares. 

Sr. Presidente, por isso, estou certo de que o 
Senado, bem esclarecido, não rejeitará êste projeto. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a discussão 
especial do projeto, com as emendas. 

O SR. RUI PALMEIRA (*): – Senhor 
Presidente, quase seria desnecessário que ainda 
alguém se levantasse nesta Casa, para se opor à 
matéria que, em pouco, será submetida à votação 
neste recinto. 

Ouviu o Senado, com atenção e interêsse,  
os dicursos de vários representantes da Oposição,  
e, por último, o do eminente Senador Kerginaldo 
Cavalcanti, pela Maioria. 

Sr. Presidente, ninguém teria pretensão de, a 
esta hora – ou em qualquer outra – mudar a opinião 
da Maioria. Dizem que, às vêzes, os discursos 
chegam a mudar opiniões, mas nunca conseguem 
mudar o voto. Creio que aqui, nem a opinião seria 
alterada com um discurso. 

O que há é um projeto, o que há é um 
substitutivo a êsse projeto e algumas emendas a elê 
oferecidas, com o propósito de orde- 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

nar, de dar corpo ao que existe de legislação  
relativa a rádio e telecomunicações. 

Sr. Presidente, acima, porém, dêsse propósito 
de ordenar, de dar forma de lei ao que se supriu, ao 
que se substituiu, através de uma Portaria, há o 
desejo de com a lei que se vota, não se renunciar 
àqueles trunfos de que o Govêrno sempre se tem 
utilizado frente ao problema. 

Não precisaríamos discutir muito, porque  
não haveria a possibilidade de alterarmos o rumo 
das coisas. No entanto, o que procuraram fazer  
os que se opuseram ao projeto e suas emendas  
foi, justamente, deixar expresso o seu pensamento, 
que pode não influir, modificar ou transformar, mas 
representa atitude em defesa das liberdades públicas 
sempre tão maltratadas no nosso regime 
democrático. 

Convidam-nos, na verdade, à experiência.  
Se existe uma Portaria absurda, arbitrária que,  
em face da Justiça, deveria ser insubsistente,  
vamos para uma lei que, ao menos, é a expressão 
de sentimento de legalidade, a afirmação de que 
estamos caminhando um pouco na direção das 
condições ideais que a Nação reclama e às quais o 
regime democrático aspira. 

Há o convite para que prefiramos à  
portaria uma lei e, afinal contentamo-nos em  
verificar que muito daquilo que, de absurdo  
e arbitrário continha a portaria, já não existe  
na lei. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Está 
dourado. 

O SR. RUI PALMEIRA: – Há o convite para 
que andemos um pouco, melhoremos alguma coisa, 
já que não é possível melhorar muito. 

Sr. Presidente, por que iríamos  
concordar em dar apenas um passo  
quando podemos caminhar mais, 
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elaborando algo que melhor assegurasse os direitos 
reclamados para a livre manifestação do 
pensamento? 

Se há condições consideradas ideais, às quais 
não podemos no momento chegar, devemos 
perguntar por que não nos é possível deixar a 
situação de arbítrio criada pela portaria e atingir a 
posição desejável de gôzo da liberdade 
indispensável à verdadeira prática do regime 
democrático. 

Algo, embaraça, impede que, em vez de 
realizarmos o que seria desejável, ideal, 
conveniente, útil e merecedor dos aplausos da 
Nação inteira, limitem,-nos a êsse modesto e 
pequeno passo na direção da lei e da Democracia. 

Êsse algo que embaraça e se opõe, que será 
Sr. Presidente? 

Se há da parte de todos – e não somos 
apenas nós da Oposição os que amam a 
Democracia – o desejo e o propósito de aperfeiçoar 
as leis ou as normas que regulam a espécie que 
examinamos por que a diferença em uns querendo 
andar mais depressa e em outros querendo andar 
menos? Alguma coisa deve existir, Sr. Presidente, e 
existe. 

O projeto nos têrmos em que se apresenta, já 
não nos deixa naquela mesma situação regida pela 
portaria, tão reprovada e nunca aceita pelos 
democratas brasileiros. 

O SR. FERNANDES TÁVORA: – Permite V. 
Exa. um aparte? – (Assentimento do orador) – O 
projeto apenas desatarracha um pouco as algemas; 
mas continuamos algemados. 

O SR RUI PALMEIRA: – O que há, Sr. 
Presidente, é que o projeto não vai muito além das 
normas que vigoram atualmente. Mantém, nas mãos 
do Govêrno, seja êle quem fôr, um poder de contrôle 
excessivo, de tal sorte que não será possível a to- 
 

dos o acesso às estações de rádio de televisão, para 
que manifestem suas idéias e o livre debate possa 
dar oportunidade para que se encontre aquelas 
soluções desejáveis para os problemas de ordem 
política no País. 

Se todos desejam – e teòricamente, assim 
deve ser – a liberdade; se todos sentem que  
é na preservação dessa liberdade que está a 
possibilidade do aprimoramento democrático, não 
vejo por que não chegarmos a um entendimento  
de idéias que permita que saia do Congresso  
lei que consulte, realmente, aos interêsses  
nacionais, 

Há os que não temem que, permanecendo nas 
mãos do Govêrno, o arbítrio para decidir da 
conveniência de suspensão da atividade de uma 
estação de rádio ou de televisão não ofereça perigo 
aos que crêem – e contra os que crêem não 
devemos imprecar – em que sempre é normal e 
comum a perfeita, absoluta e fiel execução das leis. 
É, no entanto, perigoso, Senhor Presidente; é, no 
entanto, inconveniente, deixemos, a juízo do 
Govêrno, se pratiquem atos que impliquem privação 
de direitos que devem ser assegurados a todos os 
brasileiros, indistintamente. Se, com tôdas as 
cautelas que muitas vêzes constam da legislação, há 
abusos, imagine-se se a cada passo, em cada 
capítulo da lei, deixarmos saída através da qual um 
Govêrno menos sereno que o atual, menos 
respeitador dos direitos individuais talvez, possa 
atentar contra os direitos e contra as liberdades do 
povo brasileiro. Devemos considerar que o passado 
nos lembra, quantas e quantas vêzes tem havido 
abusos que atentam contra essa liberdade. 
Lembrando-nos dos fatos, exemplos, atentados e 
crimes até hoje cometidos, precisamos ser mais 
cautelosos, mais ,cuidadosos no legislar, não nos 
limitando àquela modesta pretensão de dar um passo 
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de criança apenas quando poderíamos, seguindo as 
normas presidenciais, dar aquêles passos largos que 
podem avançar cinqüenta anos em cinco. Não 
deveríamos permanecer quase que marcando passo, 
quando nada realmente deveria impedir que 
reuníssemos esforços para fazer evoluir a nossa 
legislação e assegurar ao rádio aquela liberdade que 
se apresenta ideal para que exerça sua função 
cultural, educativa e cooperadora no 
aperfeiçoamento das normas democráticas em 
nossa terra. 

As nossas palavras, Sr. Presidente, por muitos 
ao menos ouvidas, não terão o poder de modificar a 
determinação que o País inteiro sabe já tomada, de 
seguir um rumo a Maioria, aquela consubstanciada 
no projeto e no seu substitutivo. Mas preciso é não 
deixemos que as votações se façam sem que o 
debate dê à Nação oportunidade de aferir a 
diferença, na comtemplação dos fatos e 
interpretação dos problemas. É preciso, saiba a 
Nação que alguns pensam contràriamente às 
normas a serem votadas e que, certamente, 
amanhã, estarão em vigor. 

Além do número – uma das expressões  
da Maioria – há essa determinação, essa 
intransigência que a fazem vencedora em todos  
os torneios. Necessário é fazer sentir à Nação  
que, divergindo, não imprimimos à nossa atitude 
sentimentos de paixão política nem o propósito  
de criar embaraços, muitas vêzes invocados  
como condenação à ação das Minorias. Nosso 
desejo deve ser reconhecido como tão louvável 
quanto o daqueles que querem aprovar o projeto  
e move-nos o intuito de, através de apreciação livre, 
demorada, minuciosa e detalhada, têrmos, amanhã, 
lei que reflita os anseios do País, os quais jamais  
o contido, na proposição, expressará. Pelo menos 
revelamos que a corrente dos que se afastam 
daqueles propósitos, na medida de suas fôrças, 
 

procuram embargá-los para não nos  
mantermos sujeitos a normas jurídicas que,  
a esta altura do tempo, já deveriam estar superadas. 
Mister se faz ensejar outro tratamento para os 
problemas que afetam a prática. do regime 
democrático entre nós. Precisamos adquirir a  
certeza de que estamos evoluindo, caminhando 
ràpidamente para o aperfeiçoamento da legislação 
em espécie, de modo a fazê-la corresponder ao 
anseio de todo o povo brasileiro, cujo ideal é dispor 
de sua Imprensa e Rádio livres. Só assim poderemos 
através das páginas dos jornais e das ondas 
hertzianas ouvir a palavra dos líderes das diversas 
correntes partidárias, daqueles que exprimem, em 
cada setor da opinião nacional, um sentimento, uma 
tendência, um pensamento e uma idéia, por mais 
inconveniente que sejam aos interêsses de qualquer 
grupo. 

É preciso que a Nação saiba, sinta e se 
convença de que há em nós o desejo de ver, cada 
vez mais, assegurado, ao povo brasileiro, o direito de 
ouvir, de ler e livremente se inteirar das razões pelas 
quais a Oposição combate o Govêrno, como ouve, 
cada dia, a cada hora, as razões pelas quais o 
Govêrno incrimina a Oposição por embargar os seus 
passos em muitas oportunidades, como tem em 
tantas elas acontecido. 

Desejamos, Sr. Presidente, ao nos opormos  
a êste projeto, que a Nação se convença e  
não se esqueça de que nossos propósitos não  
são retirar as restrições de ordem constitucionais, 
aquelas ditadas pela Carta Magna em relação  
à expressão de pensamento de quem quer que  
seja. 

Nossos propósitos são no sentido de  
que a legislação que se votar a respeito do  
Rádio e das telecomunicações, em geral,  
não discrimine, não ofereça restrições por  
motivos de ordem política; que não negue 
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àqueles que divergem do Govêrno, o direito  
de vigiá-lo, de criticá-lo, de analisar-lhe os  
atos, dentro de verdadeira compreensão 
democrática. 

Não são, Sr. Presidente, os sentimentos 
decorrentes de uma desvairada paixão política  
que animam e orientam a Oposição. São,  
sim, e sòmente, os sentimentos de compreensão  
das suas responsabilidades. São, e cada vez  
mais, a reafirmação tranqüila, serena, mas 
determinada, de que, mesmo reconhecendo à 
Maioria o direito de errar, aqui estaremos lutando 
sempre vigilantes, para ajudá-la na tarefa  
de trabalhar pelo progresso e pela grandeza do 
Brasil. 

Se não é, Sr. Presidente, a paixão  
que nos anima; se não é o propósito de  
embaraçar e de estorvar o que nos guia  
neste instante, estamos certos de que a Maioria  
há de, quebrando essa tradição de não ouvir, 
interrompendo um pouco essa praxe de não  
atender, ser sensível às vozes de todos.aquêles  
que reclamam, para a legislação que estamos 
elaborando, normas democráticas, que nos ajudem 
a, todos reunidos, juntos, irmanados, melhor servir à 
causa do povo brasileiro. 

Era, Sr. Presidente, o que eu desejava  
dizer, no instante em que se vai iniciar a votação  
das emendas ao Projeto sôbre Telecomunicações. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a  
discussão especial das emendas e subemendas. 
(Pausa). 

Não havendo mais quem deseje usar da 
palavra, declaro encerrada a discussão. 

Passa-se à votação. Começará pelo 
substitutivo, o qual deverá ser apreciado por  
artigo, na forma do artigo 145 do Regulamento. 

Há, entretanto, sôbre a mesa  
requerimento, que vai ser lido pelo Senhor  
Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado, o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 620, DE 1957 
 

De conformidade com o disposto na parte final 
do art. 145 do Regimento Interno, requeiro seja 
votado em globo, o substitutivo constante da Emenda 
nº 1 ao Projeto de Lei do Senado, nº 36, de 1953, sem 
prejuízo das demais emendas de 2ª discussão. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1957. – 
Cunha Mello. 

O SR. PRESIDENTE: – Em obediência à 
deliberação do Plenário, dever-se-ia passar à 
votação do substituivo, em globo. 

Há, porém, requerimentos de destaque, para 
rejeição de dispositivos do substitutivo, que vão ser 
lidos pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido e aprovado, o seguinte: 
 

REQUERIMENTO Nº 621, DE 1951 
 

Nos têrmos do art. 126, letra m, em 
combinação com o § 4º do artigo 158, requeiro 
destaque, para rejeição da seguinte parte do 
substitutivo: Art. 4º. 

Sala das Sessões, em 20 de novembro de 
1957. – Daniel Krieger. 

O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem): 
– Sr. Presidente, requeiro. verificação da votaçao. 

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 
verificação da votação solicitada pelo nobre Senador 
Juracy Magalhães. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que 
votam a favor do,requerimento. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que 
votaram a favor e levantar-se os que votam contra. 
(Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação vinte e cinco 
Srs. Senadores; não há voto contra. 

Não há número. 
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Vai-se proceder à chamada. 
Procede-se à chamada. 
Respondem à chamada os Srs.  

Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Lameira Bittencourt. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Jorge Maynard. 
Neves da Rocha. 
Carlos Lindenberg. 
Ary Vianna. 
Paulo Fernandes. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Bernardes Filho. 
Benedícto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Moura Andrade. 
Domingos Vellasco. 
Mário Motta. 
Gaspar Velloso. 
Saulo Ramos. 
Prímio Beck. 
Mem de Sá. 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 33 Srs. Senadores. 
Em face de haver número, vai-se repetir a 

votação simbólica. 
Os Srs. Senadores que aprovam o 

requerimento do nobre Senador Daniel Krieger, de 
destaque para rejeição do Art, 4º do projeto, queiram 
permanecer sentados. (Pausa). 

Está aprovado. 
É o seguinte o artigo rejeitado: 
Art. 4º – O Govêrno, Federal  

legislará de modo a regulamentar 
 

um sistema de coordenação de tôdas  
as rêdes telefônicas e telegráficas através da 
assinatura de convênios obrigatórios de tráfego 
mútuo para terem execução em todo o território 
nacional. 

Não havendo evidentemente número para 
prosseguimento dos trabalhos, vou encerrar a 
sessão. Antes de fazê-lo, convido os  
Senhores Senadores para uma sessão  
extraordinária às 21 horas e 30 minutos, com a 
seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única da Redação Final  

das emendas do Senado ao Projeto de Lei  
da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita  
e fixa a Despesa da União para o exercício  
financeiro de 1958 – Anexo nº4 (Poder Executivo) 
Subanexo nº 4.11 (Ministério da Aeronáutica) – 
redação oferecida pela Comissão de Finanças em 
seu Parecer nº 1.510, de 1957. 

2 – Discussão única do Parecer  
nº 1.152, de 1957, da Comissão de Inquérito  
criada pela Resolução nº 10, de 2 de julho  
de 1955, para apurar fatos relativos à alienação  
e concessão de terras públicas, que teriam sido 
feitas pelo Govêrno do Estado de Mato Grosso 
(parecer concluindo pela remessa dos  
volumes constantes do processo ao Procurador-
Geral da República para as medidas judiciais 
necessárias à anulação dos atos praticados  
pelo Govêrno do Estado de Mato Grosso  
com infração do art. 156, § 2º da Constituição), 
incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa  
de interstício concedida na sessão anterior a 
requerimento do Sr. Filinto Müller. 

3 – Discussão única do Projeto de Lei da 
Câmara, nº 243, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, o crédito especial de Cr$ 
30.000.000,00, destinado à complementação das 
obras da construção onde estão localiza- 
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dos o Depósito de Presos e o Instituto Félix Pacheco 
(incluído em Ordem do Dia em virtude de dispensa 
de interstício, concedida na sessão anterior, a 
requerimento do Sr. Senador Filinto Müller) tendo 
Parecer Favorável, sob nº 1.151, de 1957, da 
Comissão de Finanças. 

4 – Discussão única da Redação  
Final do Projeto de Lei do Sena- 
 

do, nº 16, de 1957, que dispõe sôbre a inscrição  
de estivadores nas Capitanias dos Portos e  
dá outras providências (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.137, de 
1957). 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 

minutos. 
 



211ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLÔNIO SALLES E FREITAS CAVALCANTI 
 

As 21 horas e 30 minutos acham-se presentes 
os Srs. Senadores: 

Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Álvaro Adolpho.  
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Leônidas Mello.  
Onofre Gomes.  
Fausto Cabral.  
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Apolônio Salles.  
Novaes Filho.  
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira.  
Júlio Leite. 
Jorge Maynard.  
Lourival Fontes.  
Neves da Rocha.  
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira.  
Carlos Lindenberg. 
Attíllo Vivacqua.  
Ary Vlanna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 
 

Domingos Vellasco.  
Coimbra Bueno.  
Pedro Ludovico.  
Mário Motta. 
Filinto Müller.  
Othon Mäder.  
Gaspar Velloso.  
Nereu Ramos.  
Saulo Ramos.  
Prímio Beck. 
Daniel Krieger.  
Mem de Sá. (52) 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Primeiro Suplente, servindo de Primeiro 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Secretário lê o seguinte: 
 

EXPEDIENTE 
 

PARECER 
 

Nº 1.153, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças sôbre o Projeto 

 de Lei da Câmara, nº 142, que estima a  
Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1958 – Subanexo 4.10-A – 
Superintendência do Plano de Valorização Econô- 
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mica da Fronteira Sudoeste do País. 
 

Relator: Sr. Lima Guimarães. 
Nestes novos Subanexos do Projeto de 

Orçamento, estão discriminadas as despesas 
previstas na Lei nº 2.976, de 28 de novembro de 
1956, que dispõe sôbre o Plano de Valorização 
Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do 
País, "destinado a elevar o padrão de vida das 
populações da região e a integrá-las na economia 
nacional, mediante atividades concernentes à 
educação e cultura, saúde, valorização da terra, 
incremento da produção, expansão das vias de 
comunicação, abastecimento, industrialização, 
eletrificação, pesquisas e explorações em geral". 

Estabelece a referida lei que o plano será 
executado durante vinte anos em quatro programas 
qüinqüenais, abrangendo o desenvolvimento 
sistemático de medidas, serviços, obras e 
empreendimentos a serem realizados na região, 
pelos diversos Departamentos do Govêrno Federal, 
nos limites da competência da União e sem pejuizo, 
segundo a Constituição e as leis, às administrações 
estadual e municipal (art. 2.) 

A execução dêsses programas, ainda que 
promovida pelos diferentes setores da administração 
federal, será supervisionada pela Superintendência 
instituída, pela referida lei, com subordinação direta 
ao Presidente da República. 

As despesas com a execução do plano em 
tela serão atendidas pelo "fundo" criado pelo art. 8º 
daquele diploma legal e constituído de: 

a) dotações orçamentárias; 
b) suprimentos ou contribuições das demais 

entidades ou pessoas interessadas na sua 
realização; 

c) juros de depósitos bancários; 
d) produto de operações de crédito. 
 

O presente projeto consigna dotações no total 
de Cruzeiros – 200.000.000,00 discriminadas pelos 
diversos setores do plano (Energia, Transportes e 
Comunicações, Saúde, Desenvolvimento Cultural, 
Desenvolvimento da Produção, e Portos, Rios e 
Canais), beneficiando a região compreendida na 
fronteira sudoeste. 

Examinando o assunto, verifica-se que o total 
do projeto não corresponde ao previsto no art. 15 da 
Lei nº 2.978, que estabelece: 

"O. Orçamento da União consignará 
anualmente, durante o prazo da vigência do Plano, 
as seguintes dotações: 
 

Estados Cr$ 
R. Grande do Sul.......................... 200.000.000,00 
Santa Catarina.............................. 80.000.000,00 
Paraná.......................................... 100.000.000,00 
Mato Grosso................................. 120.000.000,00 
 500.000.000,00 

 
Há, portanto, uma diferença, para menos de 

Cr$ 300.000.000,00 que deve ser compensada, para 
fiel cumprimento daquela disposição legal. 

Essa providência está consubstanciada na 
emenda de autoria dos ilustres Senadores que 
representam os Estados interessados no assunto. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara, nº 
142, de 1957 – Subanexo 4.10-A – Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da Fronteira 
Sudoeste do País, bem assim à Emenda nº 1. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 
1957 Álvaro Adolpho, Presidente. – Lima Guimarães, 
Relator. – Júlio Leite. – Carlos Lindenberg. – Viváldo 
Lima. – Othon Mäder, Fausto Cabral, – Novaes Filho 
– Gaspar Velloso, Paulo Fernandes. – Juracy 
Magalhães. – Lameira Bittencourt. Lino de Mattos. 

 



– 1044 – 
 

EMENDA N º  1  
 
 Subanexo 4.10-A – Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste. 
 Verba 3.0.00 – Desenvolvimento Econômico e Social.   
 3.1.00 – Serviços em Regime Especial de Financiamento.   
 3.1.19 – Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste do Pais (Lei nº 2.976, de 28 de 

novembro de 1958). 
 3.0 – Energia.   
    
 12 – Mato Grosso:   
    
1) Para ampliação e melhoramentos da Usina Hidrelétrica do Salto São João, em Ponta 

Porã, a cargo do Ministério da Agricultura (D.N.P.M). 
 

   Cr$ 
 Onde se diz:................................................... ................................................................. 5.000.000,00 
 Diga-se:.......................................................................................................................... . 10.000.000,00 
   
  Inclua-se:   
     
2) Para ampliação e melhoramentos dos serviços de energia elétrica de Corumbá, a 

cargo do Ministério da Agricultura (D. N. P. M.)...............................................................  
 

20.000.000,00 
   
3) Para ampliação e melhoramentos dos serviços de energia elétrica de Aquidauana, a 

cargo do Ministério da Agricultura (D.N.P.M.)..................................................................  
 

15.000.000,00 
   
 24 – Santa Catarina  
   
  Onde se diz:  
    
1) Para as obras da Usina do Salto de Santa Cruz, no Rio Santa Cruz, Município de 

Campos Novos, inclusive, linhas de transmissão para atender aos Municípios de 
Campos Novos, Piratuba, Capinzal, Joaçaba e Herval d'Oeste, a cargo do Ministério 
da Agricultura (D. N. P. M.)..............................................................................................  

 
 
 

16.000.000,00 
   
  Diga-se:  
    
1) Para as obras da Usina do Salto de Santa Cruz, no Rio Santa Cruz, Município de 

Campos Novos, inclusive linhas de transmissão para atender aos Municípios de 
Campos Novos, Piratuba, Capinzal, Joaçaba, Herval d'Oeste, Tangará, Videira e 
Caçador, a cargo de Ministério da Agricultura (D.N.P.M.)...................................... ......... 

 
 
 
32.000.000,00 

   
 4.0 – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES  
   
 12 – Mato Grosso  
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  Inclua-se:   
   Cr$ 
3) Rodovia Aquídauana – Bonito, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas 

(D.N.E.R.)......................................................................................................................... 
 

5.000.000,00 
4) Rodovia Anambal – Pôrto Morumbi (Rio Paraná), a cargo do Ministério da Viação e 

Obras Públicas (D. N. E. R.)............................................................................................ 
 

10.000.000,00 
5) Rodovia Dourados – Itaporã – Cabeceira do Apa, a cargo do Ministério da Viação e 

Obras Públicas (D. N. E. R'.)............................................................................................ 
 

4.000.000,00 
6) Rodovia Maracaju – Dourados, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas – 

(D.N.E.R.)......................................................................................................................... 
 

4.000.000,00 
7) Rodovia Bela Vista – Caracol, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas 

(D.N.E.R.)......................................................................................................................... 
 

4.000.000,00 
8) Rodovia Ponta Porã – Maracaju, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas 

(D.N.E.R.)......................................................................................................................... 
 

5.000.000,00 
   
  16 – Paraná   
     
1) Rodovia Pôrto Mendes – Guaíra, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas 

(D.N.E.R.) 
 
 

 Onde se diz:................................................................................................................... 4.000.000,00 
   
 Diga-se:.......................................................................................................................... 10.000.000,00 
2) Rodovia Cascavel – Pôrto Mendes, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas 

(D.N.E.R.) 
 

   
  Inclua-se:   
     
3) Rodovia Pato Branco – Francisco Beltrão – Santo Antônio, a cargo do Ministério da 

Viação (D.N.E.R.).......................................................................................................... 
 

24.000.000,00 
4) Rodovia Santo Antônio – Capanema – Rio Iguaçu – Entroncamento BR-35, a cargo 

do Ministério da Viação e Obras Públicas (D.N.E.R,)...................................................... 
 

24.000.000,00 
   
  22 – Rio Grande do Sul   
     
2) Pavimentação asfáltica da BR-19, no trecho Irai – Frederico Westphalen – Palmeira 

das Missões – Cruz Alta, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas (D.N.E.R.) 
 

   
 Onde se diz:..................................................................................................................... 15.000.000,00 
   
 Diga-se:............................................................................................................................ 30.000.000,00 
   
  Inclua-se:   
     
8) Rodovia BR-14 – Trecho Livramento – Quaraí, a cargo do Ministério da Viação e 

Obras Públicas (D.N. E.R.).............................................................................................. 
 

20.000,000,00 
9) Rodovia BR-38 – Trecho Pelotas – Pinheiro Machado, a cargo do Ministério da 

Viação e Obras Públicas (D.N.E.R.)................................................................................ 
 

40.000.000,00 
10) Rodovia São Luis Gonzaga – São Nicolau Pirapó – Pôrto Xavier................................... 20.000.000,00 
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  24 – Santa Catarina   
     Cr$ 
    Inclua-se:   
       
 2) Rodovia Pôrto União – Caçador – Videira – Tangará – Herval d'Oeste – Capinzal – 

Piratuba, a cargo do Ministério da Viação e Obras Públicas (D.N.E.R.)......................... 
  

11.000.000,00 
 3) Rodovia Tangará – Marari – Campos Novos, a cargo do Ministério da Viação e 

Obras Públicas (D.N.E.R.)........................................................................................ 
  

4.000.000,00 
     
  60 – SAÚDE   
      
  61 – Serviços básicos de saneamento e urbanismo.   
      
  a) Abastecimento de água.   
      
  24 – Santa Catarina   
      
  1) Rêde de abastecimento de água nas cidades de:   
      

1 – Pôrto União   
      
  Onde se diz:.............................................................................................................  4.000.000,00 
     
  Diga-se: ...................................................................................................................  8.000.000,00 
     

2 – Campos Novos   
      
  Onde se diz: ............................................................................................................  2.000.000,00 
     
  Diga-se: ...................................................................................................................  4.000.000,00 
     

3 – Concórdia   
      
  Onde se diz: ............................................................................................................  2.000.000,00 
     
  Diga-se: ...................................................................................................................  4.000.000,00 
     

4 – Xanxerê   
      
  Onde se diz: ............................................................................................................  2.000.000,00 
     
  Diga-se: ...................................................................................................................  3.000.000,00 
    Inclua-se:   
       

5 – Joaçaba....................................................................................................................  5.000.000,00 
6 – Xaxim.......................................................................................................................  3.000.000,00 

     
  7.0 – DESENVOLVIMENTO CULTURAL   
      
  7.1 – Ensino técnico-profissional   
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 22  – Rio Grande do Sul   
   Cr$ 
  Inclua-se:   
     

2)  – Escola Profissional de Itaqui........................................................................  1.000.000,00 
    
 90  – PORTOS, RIOS E CANAIS   
  Inclua-se:   
     
 92 – Barragens   
    
 2

2 
– Rio Grande do Sul   

     
 Para prosseguimento da barragem do Rio Ibiraputã, a cargo do Ministério da 

 
  

18.000.000,00  viação e Obras Públicas (D.N.O.S.).......................................................... 
    

Justificação 
     

A Lei nº 2.978, de 28 de novembro de 1958, que dispõe sôbre o Plano de Valorização Econômica 
da Região da Fronteira Sudoeste do País, determina: 

Art. 15 – O Orçamento da União consignará anualmente, durante o prazo de vigência do plano, as 
seguintes dotações: 

    
  Estados:   
     

1 – Rio Grande do Sul................................................................................................  200.000.000,00 
2 – Santa Catarina.....................................................................................................  80.000.000,00 
3 – Paraná.................................................................................................................  100.000.000,00 
4 – Mato Grosso........................................................................................................  120.000.000,00 

  Total.....................................................................................................  500.000.000,00 
     

2. A Câmara dos Deputados aprovou o subanexo 4.10-A – Superintendência do Plano da 
Valorização Econômica da Fronteira Sudoeste do País, com dotações que totalizam Cr$ 200000.000,00, 
assim discriminadas: 

  
1– Rio Grande do Sul................................................................................................  80,000.000,00 
2 – Santa Catarina.....................................................................................................  32.000.000,00 
3 – Paraná..................................................................................................................  40.000.000,00 
4 – Mato Grosso.........................................................................................................  48.000.000,00 

  Total...................................................................................................... 200.000.000,00 
    

3. Deste modo, verifica-se que, de acôrdo com a citada disposição legal, devem ser incluídas as 
seguintes parcelas: 

  
1 – Rio Grande do Sul ...............................................................................................  120.000.000,00 
2 – Santa Catarina.....................................................................................................  48.000.000,00 
3 – Paraná..................................................................................................................  80.000.000,00 
4 – Mato Grosso.........................................................................................................  72.000.000,00 

  Total....................................................................................................... 300.000.000,00 
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È o que propõe a presente emenda. 
Sala das Comissões, 20 de novembro de 1957. – Daniel Krieger. – Othon Mäder. – Nereu Ramos. – 

Mem de Sá. – Gaspar Velloso. – Saulo Ramos. – Prímio Beck. – Mário Motta. – Alô Guimarães. 
 

PARECER 
 

Nº 1.154, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças, sôbre o Projeto de 

Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que estima a 
Receita e fixa a Despesa da União, para o exercício 
financeiro de 1958 – Subanexo 4.16 – Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores. 

 
Relator: Sr. Carlos Lindenberg. 
(Será publidado em Suplemento) 
 

PARECERES 
 

Nº 1.155 E 1.158, DE 1957 
 

Nº 1.155 DE 1957 
 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre 

o Projeto de Lei da Câmara, nº 114, de 1957, que 
concede a pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais 
Zina Reis, viúva do tenor Reis e Silva. 

 
Relator: Sr. Lourival Fontes. 
Por haver recebido, em Plenário, duas 

emendas, e para que sôbre as mesmas nos 
pronunciemos, retorna a esta Comissão o Projeto de 
Lei da Câmara, nº 114, de 1957, que concede a 
pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais a Zina 
Reis e Silva, viúva do tenor Reis e Silva. 

II – A Emenda nº 1, de autoria do Senador 
Mário Pôrto, diminui, para Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros), a pensão fixada no art. 2º, no montante 
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais. 

Sob o ponto de vista constitucional e jurídico 
nada há a opor a esta emenda. 

III – A Emenda nº 2, ofere- 
 

cida pelo Senador Carlos Saboya, manda conceder 
idêntica pensão a D. Maria José Nabuco Caldas 
Rodrigues dos Santos, neta do Brigadeiro Augusto 
Francisco Caldas, viúva do Engenheiro-civil José 
Joaquim Rodrigues dos Santos. 

Esta emenda se nos afigura inconstitucional. 
O Senado, por fôrça do disposto no art. 67, § 1º, 
da Constituição, não pode ter iniciativa de projeto 
que verse matéria financeira. Ora, na hipótese, 
não se pode dizer que se trata de simples 
acessórios, pois, cuida-se, em verdade, de 
iniciativa que equivale a nova proposição. 
Poderíamos, como se fêz na Emenda nº 1, 
aumentar ou reduzir a importância da pensão, mas 
não cremos pudéssemos, sem ferir a Constituição, 
propor pensão para pessoa de que não cogitava o 
projeto da Câmara. 

Em resumo, somos pela constitucionalidade 
da Emenda nº 1 e pela inconstitucionalidade da 
Emenda nº 2. 

Sala das Comissões, em 16 de outubro  
de 1957. – Cunha Mello, Presidente. – Lourival 
Fontes, Relator. – Lima Guimarães. – Benedicto 
Valladares. – Ruy Carneiro, pela constitucionalidade 
da Emenda nº 2. – Gilberto Marinho, pela 
constitucionalidade. 

 
Nº 1.156, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 114, de 1957. 
 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
Em virtude de emenda, volta o presente 

projeto a esta Comissão para exame e 
pronunciamento. 
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A de nº 1, reduz a pensão mensal a ser 

concedida de Cr$ 5.000,00 para Cr$ 3.000,00 sob o 
fundamento de que as pensões até agora 
concedidas pelo Congresso não ultrapassam a 
importância de Cr$ 3.000,00 mensais. 

A importância proposta é irrisória, não 
correspondendo nem ao salário-mínimo da região. 

A de nº 2, julgada Inconstitucional pela 
Comissão de Constituição e Justiça, visa conceder 
idêntica pensão a D. Maria José Nabuco Caldas 
Rodrigues dos Santos. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela rejeição das emendas. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Juracy 
Magalhães, Relator. – Lameira Bittencourt. – Júlio 
Leite. – Fausto Cabral. – Carlos Gomes de Oliveira. 
– Lino de Mattos. – Ary Vianna. – Vivaldo Lima. – 
Lima Guimarães. – Gaspar Velloso. 

 
EMENDAS A QUE SE REFEREM OS PARECERES 

SUPRA 
 

EMENDA Nº 1 
 
Substituam-se, no artigo 1º, as expressões 

Cr$ 5.000,00, pelas seguintes – Cr$ 3.000,00. 
 

Justificação 
 
As pensões até agora concedidas pelo 

Congresso não ultrapassam a importância de Cr$ 
3.000,00 mensais. 

A emenda visa uniformizar a dotação. 
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1957. 

– Mário Pôrto. 
 

EMENDA Nº 2 
 
Art. 2º Idêntica pensão é concedida  

a D. Maria José Nabuco Caldas Rodrigues  
dos Santos, neta do Brigadeiro Augusto  
Francisco Caldas, viúva do Engenheiro-civil 
 

José Joaquim Rodrigues dos Santos. 
Os artigos 2º, 3º e 4º passarão a ser 3º,  4º e 

5º. 
Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 

1957. – Carlos Lindenberg. 
(Justificação feita oralmente) 
 

PARECERES 
 

N º  1.157, E 1.158, DE 1957 
 

N º  1.157, DE 1957 
 
Da Comissão de Economia, sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara, n º  127, de 1957, que dispõe 
sôbre a entrega das quotas rodoviárias destinadas 
aos Municípios dos Estados, na parte referente à 
tributação de lubrificantes líquidos, de acôrdo com a 
Lei n º  302, de 13 de junho de 1948. 

 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
De acôrdo com a legislação em vigor, 

pertencem aos Municípios 12% do Fundo 
Rodoviário Nacional, constituído pela receita 
resultante do impôsto único sôbre a produção, o 
comércio, a distribuição, o consumo e a 
importação e exportação de lubrificantes e 
combustíveis líquidos ou gasosos, de qualquer 
origem ou natureza, previsto no art. 15, inciso II, 
da Constituição Federal. 

A Lei nº 302, de 13 de julho de 1948, 
determina que essa percentagem seja entregue 
pelos Estados e Territórios aos respectivos 
Municípios (art. 4º), que, para receber suas 
quotas, devem (art. 7º) :  

"a) manter, na sua organização 
administrativa, Serviço Especial de Estradas e 
Caminhos Municipais, capaz de dar eficiente 
emprêgo quota que lhes couber no Fundo 
Rodoviário Nacional, e providenciar na forma do 
artigo seguinte; 

b) subordinar as suas atividades  
rodoviárias a plano rodoviá- 
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rio elaborado e periodicamente revisto em harmonia 
com os Planos Rodoviários Nacional e Estadual; 

c) dar execução sistemática a êsse plano; 
d) aplicar integralmente em estradas de 

rodagem: 
1 – a quota que lhe couber do Fundo 

Rodoviário Nacional; 
2 – o produto das operações de  

crédito realizadas com a garantia da receita acima 
referida; 

e) prestar ao órgão rodoviário estadual ou ao 
Govêrno do Território tôdas as informações relativas 
à viação rodoviária municipal e facilitar-lhes os meios 
necessários à inspeção direta das obras e serviços 
rodoviários municipais; 

f) remeter anualmente ao órgão rodoviário 
estadual ou ao Govêrno do Território pormenorizado 
relatório das atividades do serviço de estradas e 
caminhos municipais no exercício anterior, 
acompanhado de demonstração da execução do 
orçamento do referido exercício". 

Prescreve, ainda, a referida Lei nº 302: 
"Art. 12 – A Inobservância das disposições do 

art. 7º, por algum município, determinará a retenção, 
enquanto perdurar a irregularidade, da respectiva 
quota do Fundo Rodoviário Nacional e ao órgão 
rodoviário estadual ou ao Govêrno do Território cabe 
dar imediata notificação disso ao Município". 

O presente projeto, de autoria do ilustre 
Deputado Ruy Araújo, determina que as quotas em 
questão sejam entregues diretamente aos Municípios 
dos Estados pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, por intermédio das Coletorias 
Federais, agências do Banco do Brasil ou quaisquer 
outros meios locais mais próximos (art. 1º), devendo 
a sua aplicação ser feita pelo órgão rodoviário 
municipal, criado nos moldes fixados pelo D.N.E.R. 
(art. 2º). 

 

Como se verifica, a proposição elimina a 
atividade intermediária dos Estados, sua ação 
fiscalizadora e as sanções por êles impostas aos 
municípios, revogando, assim, tàcitamente, os 
artigos 4º, 70 e 12 da Lei no 302. 

A providência concretiza antiga reivindicação 
das comunas brasileiras e, segundo o seu autor, 
soluciona questões de natureza político-
administrativa e constitucional. 

De fato, quanto ao primeiro aspecto, não se 
tem revelado satisfatória, na prática, a fiscalização e 
contrôle impostos aos Estados, os quais, nem 
sempre aplicando com acêrto as disposições legais, 
retêm injustamente as quotas municipais, o que gera 
prejudiciais conflitos de ordem político-administrativa. 

Sob o aspecto constitucional, é ponto 
doutrinário pacífico, que a percentagem do impôsto 
único sôbre combustíveis e lubrificantes, atribuída 
aos Municípios pelo § 2º, do artigo 15, da 
Constituição, nos têrmos e para os fins estabelecidos 
em lei federal, constitui renda daqueles e, como tal, 
não se pode sujeitar ao controle de outra esfera 
governamental, sob pena de infringir-se a autonomia 
municipal. 

Êsse aspecto da questão, aliás, foi 
minuciosamente abordado pelas doutas Comissões 
de Constituição e Justiça, de Transporte, 
Comunicações e Obras públicas, e de Finanças, da 
Câmara dos Deputados, tôdas favoráveis à entrega 
das quotas rodoviárias municipais, sem a 
interferência dos Estados. 

Em síntese, argumenta-se que a Constituição, no 
art. 28, assegura a autonomia dos municípios, entre 
outras condições, pela administração própria, no que 
concerne ao seu peculiar interêsse e, especialmente, à 
decretação e arrecadação dos tributos de sua 
competência e a aplicação das suas rendas, enquanto, 
no art. 29, dirimindo quaisquer dúvidas quanto à con- 
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ceituação dos recursos provenientes do impôsto 
único sôbre combustíveis e lubrificantes, dispõe: 

"Além da renda que lhes é atribuída por fôrça 
dos parágrafos 2º e 4º do art. 15, e dos impostos 
que, no todo ou em parte, lhes foram transferidos 
pelo Estado pertencem aos Municípios os impostos: 

I – predial e territorial urbano: 
II, III, IV, V ......................................................." 
Dêste modo, a aplicação da parte do referido 

impôsto pertencente aos municípios é matéria da 
competência exclusiva dos mesmos, podendo a lei 
federal, no entanto, estabelecer os seus fins. 
Disciplinando a matéria, a recente Lei nº 2.975, de 
27 de novembro de 1956, que alterou a legislação do 
impôsto único sôbre combustíveis e lubrificantes 
líquidos e gasosos, dispõe: 

"Art. 7º Da receita resultante do impôsto a que 
se refere esta lei: 

a) 40% (quarenta por cento) pertencem à 
União; e: 

b) 60% (sessenta por cento) pertencem aos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, proporcional-
mente à sua superfície, população consumo e 
produção, de acôrdo com o disposto na legislação vi-
gente. 

§ 1º A União, os Estados, Municípios e o 
Distrito Federal destinarão suas quotas na receita do 
impôsto a que se refere esta lei na proporção de: 

a) 75% (setenta e cinco por cento) aos seus 
programas rodoviários, através do Fundo Rodoviário 
Nacional e respectiva legislação; 

b) 15% (quinze por cento) durante os 
exercícios de 1957 a 1961, inclusive, à constituição 
do capital social da Petróleo Brasileiro S. A. – 
Petrobrás, nos têrmos da legislação vigente; e: 

c) 10% (dez por cento) à constituição do 
capital social à Rêde Ferroviária Federal S. A., nos 
exercícios de 1957 a 1961, inclusive. 

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 1962, a União, 
os Estados, Municípios e Distrito Federal destinarão 
as suas quotas no impôsto a que se refere esta lei, 
na proporção de: 

a) 90% (noventa por cento) aos seus 
programas rodoviários, através do Fundo Rodoviário 
Nacional e legislação respectiva; 

b) 10% (dez por cento) à constituição do 
capital social da Rêde Ferroviária Federal S. A., de 
acordo com o disposto nesta lei. 

§ 3º A. partir de 1º de janeiro de 1962, a 
receita do imposto a que se refere esta lei será 
destinada exclusivamente ao Fundo Rodoviário 
Nacional". 

Cabe esclarecer que, cessando a fiscalização 
do emprêgo das quotas rodoviárias municipais por 
parte da administração estadual, passará a 
funcionar, em sua plenitude, o contrôle democrático 
assegurado aos próprios municípios, através de seus 
representantes os vereadores. Se a lei manda que 
os recursos em apreço sejam empregados em obras 
rodoviárias, o seu cumprimento, no caso, é da alçada 
dos poderes locais. E, no Orçamento dos Municípios, 
devem constar todos os seus programas de 
trabalhos, inclusive os custeados pelas quotas 
rodoviárias, como despesa vinculada à receita, 
facilitando, assim, o contrôle exercido pelas Câmaras 
de Vereadores. 

Contém o projeto, entretanto, uma descabida 
restrição, quando exclui de seus benefícios os 
Municípios dos Territórios Federais. Essa exclusão é 
mesmo inconstitucional, porque a Carta Magna não 
distingue as comunas, pertençam elas aos Estados 
ou aos Territórios. 

Assim, julgamos necessário corrigir-se tal 
anomalia, conforme emenda adiante formulada. 

Nestas condições, opinamos 
favorávelmente ao projeto, com a seguinte 
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EMENDA Nº 1-C 
 
I – Ao artigo 1º, suprima-se, após a palavra 

"Municípios", a expressão – "dos Estados". 
II – Ao art. 3º: 
Onde se diz: 
"...pelo Estado " e "...enviada ao Estado" 
diga-se: 
"...pelo Estado ou Território" e 
"...enviada ao Estado ou Território". 
Sala das Comissões, em 24 de setembro de 

1957. – Juracy Magalhães, Presidente e Relator. Alô 
Guimarães. – Fernandes Távora. – Alencastro 
Guimarães. 

 
Nº 1.158, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 127, de 1957. 
 
Relator: Sr. Othon Mäder. 
O Projeto nº 127, de 1957, de autoria do nobre 

Deputado Ruy Araújo, visa a entrega das quotas 
percentuais do Fundo Rodoviário aos municípios, 
diretamente pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem, por intermédio das Coletorias 
Federais e Agências do Banco do Brasil. 

A douta Comissão de Economia desta Casa já 
se manifestou pela aprovação do projeto ressalvada 
emenda apresentada pelo ilustre Senador Juracy 
Magalhães, que o estudou sob todos os seus 
aspectos. 

Os que o projeto elimina são as intromissões 
dos Estados, quer como fiscais, quer como 
supremos aplicadores de penalidades aos 
municípios. 

A retenção das quotas que pertencem  
aos municípios nem sempre é aplicada com  
a devida justiça, se levadas em consideração  
as razões que conduzem determinados 
 

municípios a descumprir certas formalidades legais. 
De outro lado, essa quota corresponde a uma 

devolução de renda, não se justificando que perdure 
uma penalidade tão forte qual seja a de reter-se o 
produto de uma coisa que, legalmente, à comarca 
pertence. 

Essa penalidade é inconstitucional, pois que, 
em se aplicando, se está violando o preceito da 
autonomia dos municípios, assegurada pela 
Constituição de 1946. 

Mas, há ainda uni terceiro fator, e êste  
de ordem prática, que, por si só, justificaria a  
adoção das medidas preconizadas no projeto. 
Efetivamente, a entrega direta das rendas aos 
próprios municípios, com a eliminação dos 
intermediários, poderá ser feita com rapidez e logo 
no inicio de cada exercício. Há, no projeto, grande 
dose de sabedoria, quando procurou a 
descentralização como forma de pagamento dos 
recursos aos municípios, através das Coletorias e, 
agências do Banco do Brasil. 

Por todo o exposto, somos pela aprovação do 
projeto e da emenda de autoria de seu nobre relator 
na Comissão de Economia. 

Nessas condições, a Comissão de Finanças é 
de parecer favorável a êste projeto e à Emenda nº 1-
C, da Comissão de Economia. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro  
de 1957. – Alvaro Adolpho, Presidente. – Othon 
Mäder, Relator. – Juracy Magalhães. – Gaspar 
Velloso. – Ary Vianna. – Lameira Bittencourt. – Lino 
de Mattos. .– Vivaldo Lima. – Fausto Cabral. – Lima 
Guimarães.  

 
PARECER 

Nº 1.159, DE 1957 
 
Da Comissão de Finanças – sôbre o Projeto 

de Lei da Câmara, nº 232, de 1957, que concede a 
pensão especial de Cr$ 5.000,00 mensais a Amélia 
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de Carvalho Cunha, filha do ex-professor Felisberto 
de Carvalho. 

 
Relator: Sr. Juracy Magalhães. 
O Projeto de Lei da Câmara, nº 232, de 1957, 

concede a Amélia de Carvalho Cunha, filha de 
Felisberto de Carvalho, a pensão mensal de Cr$  
5.000,00. 

Felisberto de Carvalho deixou o seu nome 
indissoluvelmente ligado a cinco gerações que 
aprenderam as primeiras letras, publicando trabalhos 
fundamentais de Matemática, Geografia e Ciências 
Naturais, trabalhos êsses que enriqueceram a casa 
editôra que es imprimiu e difundiu, mas que pouco 
renderam para o seu autor. 

A beneficiada com o presente projeto vive da 
caridade pública e em avançada idade, sendo a 
despesa, com o pagamento da pensão, de pequena 
monta, já que a pensão vigorará, apenas, enquanto 
viver a beneficiária. 

Nestas condições, a Comissão de Finanças 
opina pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 
1957. – Álvaro Adolpho, Presidente. – Juracy 
Magalhães, Relator. – Júlio Leite. – Othon Mäder – 
Gaspar Lameira Bittencourt Velloso. – Fausto Cabral. 
– Lima Guimarães. – Ary Vianna. – Lino de Mattos. 

O Sr. Freitas Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Apolônio Salles, 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Sebastião 
Archer, primeiro orador inscrito. 

O SR. SEBASTIÃO ARCHER: – Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, ocupo  
a tribuna, para chamar, a atenção das 
autoridades responsáveis e do Congresso  
para a necessidade inadiável da conclusão 
 

do Pôrto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. O 
meu Estado é o único, do Norte e Nordeste, que não 
possui o pôrto em condições de permitir a entrada de 
navios de grande calado. 

Sr. Presidente, é uma história triste a do nosso 
pôrto. Desde 1841 começaram as chamadas obras 
do cais, que serviam de inicio à construção do pôrto. 
Isso aconteceu a 11 de setembro de 1841, data em 
que sagraram Sua Majestade, o Imperador D. Pedro, 
do que adveio o nome de Cais da Sagração. Diz 
Fran Pacheco, na sua Geografia do Maranhão, que 
êsse cais foi dado por terminado após a implantação 
da República, em 1909, e já cheio de fendas em 
diversos pontos. Este cais, Sr. Presidente, foi 
construido no local onde se pensava melhorar as 
condições do atual pôrto. 

Em 1911, o Sr. Ministro da Viação de então 
ordenou que se organizasse uma comissão para 
elaborar um projeto definitivo. 

Pois bem, Sr. Presidente, sã-mente em 21 de 
junho de 1921, foi aprovado o projeto em definitivo. 
Apesar disso, as obras não. tiveram inicio como era 
esperado. 

Surgiram várias opiniões de engenheiros 
especialistas no assunto – uns para que fôsse feito o 
Pôrto no Itaqui, outros opinaram pelo aparelhamento 
do atual ancoradouro junto ao célebre Cais da 
Sagração – com dragagens, quebra-mar e outros 
serviços. 

Passaram-se os tempos, Sr. Presidente, e 
depois de muitas demarches foi resolvido que o pôrto 
seria construído em Itaqui. Apesar disso, quase nada 
foi feito, e até hoje o Maranhão não tem pôrto em 
condições de receber embarcações de grande 
calado. As emprêsas de navegação não têm 
interêsse em mandar os seus navios ao Maranhão, 
devido aos grandes riscos, despesas e demoras a 
que ficam sujeitas as embarcações. 
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O atual ancoradouro, Sr. Presidente, só dá 
acesso e saída aos navios em marés cheias. É muito 
comum os vapores levarem fora da barra cérea de 
12 horas, esperando oportunidade para fundearem 
no canal. 

Acontece ainda que, devido o canal, que dá 
acesso aos navios ser muito raso na maré baixa, as 
embarcações ficam sempre afastadas da rampa de 
desembarque de passageiros e dos armazéns de 
cargas, obrigando o transporte dos volumes em 
alvarengas que recebem a carga para os trapiches, 
onde descarregam. Esse serviço, além de demorado, 
encarece a mercadoria e as despesas da emprêsa, 
dando, também, oportunidade para roubos e 
facilitando a deterioração das mercadorias 
parcelareis. 

Outro fato que desejo esclarecer – devido às 
dificuldades já enumeradas para a entrada dos 
navios no nosso pôrto, grande parte da nossa 
importação é feita através de Belém, Fortaleza e 
Recife. Tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
contribui para o encarecimento da mercadoria, 
trazendo ainda o inconveniente da demora. Penso 
que já expliquei bem a situação do meu Estado, em 
relação ao pôrto. 

Agora quero acrescentar a êstes argumentos a 
interessante justificativa do Deputado Hild abrando 
de Góis, Relator do Projeto nº 2.594-A, de 1957, da 
Câmara: 

"A construção do Pôrto de Itaqui, no Estado do 
Maranhão, é obra de efetivo interêsse econômico,  
não sómente para o Estado, mas para tôda a região  
do norte do País, Oferece, ademais, condições 
excepcionalmente favoráveis de abrigo e profundidade, 
como não se encontra, fácilmente, outro  
exemplo no País. Ainda como Diretor-Geral  
do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
tive oportunidade de iniciar referidas obras, contratando 
a sua execução, mediante concorrência pú- 
 

blica, pela importância de Cruzeiros 
98.683.750.000,00. Este valor necessitará ser 
devidamente reajustado se prolongar, demasiada-
mente, a realização dos trabalhos. 

Já tive ensejo de manifestar-me, por várias 
vêzes, contra a orientação, multo seguida, de se 
construírem grandes obras públicas por meio de 
exíguas dotações orçamentárias, votadas 
anualmente pelo Congresso". 

Mais adiante, diz o Deputado Hildebrando de 
Góis: "Feitos êsses breves comentários, não posso 
deixar de manifestar-me, favoràvelmente, à 
aprovação do presente projeto de lei, cuja 
justificativa, aliás muito bem feita, mostra a imperiosa 
necessidade de se concederem maiores recursos 
para apressar os trabalhos de construção do Pôrto 
de Itaqui". 

Espero ter mostrado claramente a grande 
importância da conclusão do "Pôrto de Itaqui" para o 
meu Estado. 

Cabe-me agora apelar para o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Senhor Ministro da 
Viação, digníssimos Colegas e Srs. Deputados, para 
que ajudem o Maranhão, a fim de que possam os 
maranhenses ver realizado o seu maior ideal – que é 
o Pôrto de Itaqui, tão desejado há tantos anos... 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
O momento é oportuno. Estamos em fase de 

apreciação dos orçamentos do Ministério da Viação 
e da Valorização da Amazônia, ambas as Bancadas 
do Maranhão, no Senado e na Câmara, ofereceram 
emendas, dando recursos bastantes para conclusão 
rápida do Pôrto de Itaqui. Seguro estou de que com 
boa-vontade dos Senhores Congressistas, o 
Maranhão, que tem sido tão esquecido no âmbito 
federal; terá as referidas emendas aprovadas, tal 
como foram apresentadas, bem como o Projeto nº 
2.494-A; de 1957, que ora tramita na Câmara, já  
com pareceres favoráveis das Comissões de "Trans- 
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portes, Comunicações e Obras Públicas" e da 
"Comissão de Finanças". 

É o que pede o Maranhão, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR PRESIDENTE: – Continua o 
Expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Ezechias da 
Rocha, segundo orador inscrito. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Sr. 
Presidente, vou ler editorial de "O Globo", de ontem, 
intitulado "Hora da Decisão": 

"É chegado o momento em que a amara do 
Distrito Federal deverá assumir uma decisão 
histórica. Esta consistirá na aprovação ou na rejeição 
do Plano de Obras, constante da Mensagem 53, de 
iniciativa do Govêrno Municipal. Este jornal já 
precisou, com serenidade e firmeza, e consoante as 
suas tradições de órgão defensor dos mais legítimos 
anseios da cidade, qual a sua posição no debate, 
que ora polariza atenção de tôda a opinião pública 
do Rio de Janeiro. 

Julgamos inconveniente a majoração do 
impôsto de vendas e consignações, por tratar-se  
de um tributo que atinge diretamente a  
massa consumidora, mas julgamos também, de 
modo categórico, que outras fontes de  
receita deverão ser encontradas, de forma a não  
ser sacrificado o excelente e oportuno Plano  
de Obras, elaborado pelo Executivo Municipal,  
cuja execução será o primeiro passo para a  
definitiva libertação da cidade das crônicas mazelas, 
já agora com feição de catástrofes que a 
atormentam. 

Quanto ao Fundo Especial de Obras,  
sugerido no anteprojeto, pensamos que  
o assunto já foi suficientemente esclareci- 
 

do. A experiência mostra, à saciedade, que tais 
obras, de transformação da cidade, pelo seu vulto e 
pela sua premência, não poderão confinar-se nas 
lindes e freios do orçamento administrativo normal, 
sob pena de serem cercadas por entraves 
burocráticos de tôda ordem. A moderna tendência, 
no mundo inteiro, é dar à administração o máximo de 
plasticidade, a fim de que possa ela atuar com 
eficiência e rapidez. 

Ainda agora, o Prefeito de Nova Iorque, Sr. 
Robert Wagner, em entrevista concedida a um 
matutino, trouxe um oportuno e esclarecedor 
elemento de informação para o caso em tela. 

Afirmou S. Ex.ª que, na Municipalidade de 
Nova Iorque, existem dois orçamentos: o da 
Administração e o das Obras, que são executados 
pela Diretoria do Orçamento (órgão da 
Administração), sendo que o segundo (o das Obras) 
conta com uma verba anual de 300 milhões de 
dólares. 

Acrescentou mais que, quando se trata: de 
obras extraordinárias, de maior vulto, a cidade 
recorre a empréstimos em bancos e instituições, o 
que não é difícil, comentou, diante do grande crédito 
de Nova Iorque. Voltando ao Rio de Janeiro, vê-se 
logo que o Plano elaborado pelo Prefeito prevê, 
exatamente, um organismo destinado a gerir a 
receita orçamentária, que será colocada em  
conta vinculada e aplicada integralmente, e por fôrça 
de: lei, na execução das grandes obras 
programadas. 

Se tal procedimento foi considerado necessário 
numa Municipalidade que despende, com o 
funcionalismo, 50% de sua arrecadação; como a de 
Nova Iorque, atente-se em como se torna  
imperioso, numa outra, que gasta 90% da receita com 
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pessoal, qual seja a Prefeitura do Distrito Federal. 

Portanto, a discussão sôbre a matéria, já 
agora, nos parece bizantina e mal consegue 
disfarçar o objetivo de mover oposição ao Prefeito, a 
qualquer preço e sob qualquer pretexto, o que se nos 
afigura profundamente condenável, face às 
calamitosas condições em que se encontra a cidade. 

Atentem e meditem os senhores vereadores 
sôbre a seguinte circunstância: o povo carioca que 
os elegeu e que os mantém como seus 
representantes, não mais dispôe de reservas de 
paciência para providências que de há muito se 
impunham. É inútil voltar a exibir a legião de nossas 
misérias, mas é lícito esperar tenham os nossos 
legisladores ouvidos e sensibilidade para escutar e 
sentir o angustiante clamor, partido de todos os 
recantos da Metrópole, exigindo medidas objetivas e 
corajosas para a sua salvação". 

Sr. Presidente, como muito bem diz êsse 
artigo, é chegado o momento em que a Câmara do 
Distrito Federal deverá tomar decisão histórica, e 
esta não deve ser outra, senão a aprovação do 
Plano de Obras da Prefeitura da qual depende a 
solução dos problemas que angustiam a Metrópole. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Continua o 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Coimbra 
Bueno, segundo orador inscrito. 

O SR. COIMBRA BUENO (*): – Sr. 
Presidente, passei o fim da última semana no meu 
Estado. Aproveito a oportunidade para dirigir apêlo à 
Câmara dos Deputados; no sentido de promover em 
regime de urgência, a regularização da Lei Eleitoral. 

 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Como é do conhecimento do Senado, 
deixaram de ser incluídos no texto enviado à outra 
Casa do Congresso, dois artigos. 

Impõe-se que a Nação brasileira conte, no 
menor prazo possível, com o seu Código Eleitoral, a 
fim de que nossos companheiros do interior não 
sejam desestimulados com a falta de legislação 
eleitoral, em tempo de se fazer valer. 

O SR. FILINTO MÜLLER: – Permite V. Exª 
um aparte? 

O SR. COIMBRA BUENO: – Pois não. 
O SR. FILINTO MÜLLER: – Manifesto-me 

inteiramente de acôrdo com o nobre colega no apêlo 
que dirige à Câmara dos Deputados. Realmente, 
muito me preocupa a maneira por que se está 
processando o alistamento eleitoral em todo o País. 
A lei eleitoral – todo o Brasil o sabe – foi modificada 
em virtude de projeto que tramitou em regime de 
urgência na Câmara dos Deputados. Vindo ao 
Senado, esta Casa também, em regime, de urgência, 
ofereceu-lhe diversas emendas. O retardo em dar-se 
cumprimento a essa parte final da proposição, a fim 
de subir à sanção, está prejudicando enormemente o 
alistamento. Ainda hoje, procurei, na Câmara dos 
Deputados, o Líder da Maioria, o nobre Deputado 
Vieira de Mello, e pedi-lhe que desse andamento 
mais rápido possível ao projeto, S. Ex.ª prometeu-me 
tomar providências nesse sentido. De qualquer 
maneira, solidarizo-me com o apêlo de V. Ex.ª, que 
consulta, realmente, o interêsse da coletividade 
brasileira. 

O SR. COIMBRA BUENO: – Muito agradeço o 
aparte de V. Ex.ª, que demonstra o interêsse que 
vem dispensando ao assunto, sem dúvida, do maior 
interêsse para a própria evolução democrática do 
País. 
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Sr. Presidente, concluindo, dirijo um apêlo à 
Câmara dos Deputados, no sentido de que, antes de 
encerrar-se a presente sessão legislativa, ultime a 
nova legislação eleitoral, a fim de que possamos, no 
pleito de 3 de outubro, do próximo ano, ter todo o 
eleitorado em condições de comparecer às urnas. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE: – Não há mais orador 
inscrito. Passa-se à 

 
ORDEM DO DIA 

 
Discussão única, da Redação Final das 

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara, 
nº 142, de 1957, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1958. – Anexo nº 4 (Poder Executivo) Subanexo nº 
4.11 (Ministério da Aeronáutica), redação oferecida 
pela Comissão de Finanças, em seu Parecer nº 
1.150, de 1957. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está. encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
E a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECER 
Nº 1.150, DE 1957 

 
(Publicada na Ata da sessão matutina que 

precede a esta, neste volume). 
 
O SR. PRESIDENTE: – Designo o nobre 

Senador Lameira Bittencourt, para acompanhar, 
naquela Casa, o estudo das emendas do Senado. 

Discussão única do Parecer nº 1.152, de  
1957, da Comissão de Inquérito criada  
pela Resolução nº 10, de 2 de julho de 1955,  
para apurar fatos relativos à alienação e concessão 
de terras públicas, que teriam sido feitas  
pelo Govêrno do Estado de Mato Grosso (Parecer 
concluindo pela remessa dos volumes constantes do 
processo ao Procurador-Geral da República para as 
medidas judiciais necessárias à anulação dos atos 
praticados pelo Govêrno do Estado de Mato  
Grosso, com infração do art. 158, § 2º, da 
Constituição), incluído em Ordem do Dia em virtude 
de dispensa de interstício concedida na  
sessão anterior a requerimento do Sr. Senador 
Filinto Müller. 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o Parecer aprovado: 
 

PARECER 
Nº 1.152, DE 1957 

 
"Sem prévia autorização do Senado  

Federal, não se fará qualquer alienação  
ou concessão de terras públicas com área  
superior a dez mil hectares" (Art. 156, § 2ª da 
Constituição). 

 
Relator: Sr. Ary Vianna. 
A finalidade especial desta Comissão  

de Inquérito, na conformidade da Resolução  
nº 10, de 2 de julho de 1955, que a criou, é apu- 
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rar se, de fato, pelo Estado de Mato Grosso foi 
violado o preceito constitucional acima transcrito. 

Embora se tratando de quaestio juris – tendo 
em vista os textos dos contratos de concessão de 
terras públicas frente àquele dispositivo da Carta 
Magna, os depoimentos tomados pela Comissão 
viriam trazer subsidias valiosos para uma 
investigação mais cuidadosa e severa dos fatos 
denunciados. 

A documentação trazida pelos depoentes, 
inclusive pelo ilustro governador de Mato Grosso, Sr. 
Fernando Corrêa da Costa, é impressionante e 
confirma ter havido, realmente, violação do art. 156 
da Constituição, que proibe a concessão ou 
alienação de terras públicas de área superior a 
10.000 hectares, sem a prévia autorização do 
Senado Federal. 

 
Conclusão 

 
A Comissão opina para que tôda 

documentação dos 3 volumes que constituem o 
processo dêste inquérito seja remetida ao Dr. 
Procurador-Geral da República, "para as medidas 
judiciais necessárias à anulação dos atos praticados 
pelo govêrno do Estado de Mato Grosso, em fraude 
ao art. 156, § 2º da Constituição. 

Sala das Comissões, em 11 de maio de 1956. 
– Cunha Mello, Presidente. – Ari Vianna, Relator. 
Filinto Müller. – Júlio Leite. 

 
Discussão única do Projeto de Lei da  

Câmara, nº 243, de 1957, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério da Justiça  
e Negócios Interiores, o crédito especial de  
Cr$ 30.000.000,00 destinado à complementação  
das obras da construção onde estão localizados  
o Depósito de Presos e o Instituto Félix  
Pacheco (incluído em Ordem do Dia em virtude  
de dispensa de interstício: concedida na sessão an- 
 

terior, a requerimento do Sr. Senador Filinto Müller), 
tedo parecer favorável, sob nº 1.151, de 1957, da 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado, que vai à 

sanção: 
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 243, DE 1957 

 
(Nº 3.102-B – 1957 – na Câmara dos Deputados). 

 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o crédito 
especial de Cruzeiros 30.000.000,00 destinado à 
complementação das obras da construção onde 
serão localizados o Depósito de Presos e o Instituto 
Feliz Pacheco. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o 
crédito especial de cruzeiros 30.000.000,00 (trinta 
milhões de cruzeiros), destinado a despesas de 
qualquer natureza caiu a complementação das obras 
da construção existente na Rua Frei Caneca, nº 505, 
onde serão localizados o Depósito de Presos e o 
Instituto Félix Pacheco, órgãos, integrantes do 
Departamento Federal de Segurança Pública. 

Art 2º O crédito especial, de que trata a 
presente lei, será automáticamente registrado pelo 
Tribunal de Contas e distribuído ao Tesouro 
Nacional. 
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Art. 3º Após o cumprimento do que  
determina o art. 2º, o Ministério da Fazenda colocará 
no Banco do Brasil S. A., em conta especial, em 
nome do Diretor da Divisão de Obras do 
Departamento de Administração do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, a importância do 
crédito especial, para fins de movimentação e 
aplicação. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Discussão única da Redação Final do Projeto 

de Lei do Senado, nº 16, de 1957, que dispõe sôbre 
a inscrição de estivadores nas Capitanias dos Portos 
e dá outras providências (redação oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer nº 1.137, de 
1957). 

O SR. PRESIDENTE: – Em discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei 

a discussão (Pausa). 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que aprovam a Redação 

Final, queiram permanecer sentados. (Pausa). 
Está aprovada. 
É a seguinte a Redação Final aprovada, que 

vai à Câmara dos Deputados: 
 

PARECERES 
Nº 1.137, DE 1957 

 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº 

16, de 1957. 
 
Relator: Sr. João Villasbôas. 
A Comissão apresenta a Redação Final (fls. 

anexa) do Projeto de Lei nº 16, de 1957, originário do 
Senado Federal. 

Sala das Comissões, em 14  
de novembro de 1957. – Ezechias da 
 

Rocha, Presidente. – João Villasbôas, Relator, – 
Saulo Ramos. 

 
ANEXO AO PARECER Nº 1.137, DE 1957 
 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado, nº 

18, de 1957, que dispõe sôbre a inscrição de 
estivadores nas Capitanias dos Portos e dá outras 
providências. 

Art. 1º Observados os requisitos estabelecidos 
pelo § 4º, do art. 324, do Decreto nº 5.798, de 11 de 
junho de 1940, na inscrição de estivadores nas 
Capitanias dos Portos, será dada preferência aos 
pretendentes indicados pelo respectivo Sindicato. 

Art. 2º Ao formular a indicação prevista no 
artigo anterior, o Sindicato dos Estivadores, deverá 
justificar a preferência pleiteada em razão da 
idoneidade moral e dos encargos de família de cada 
um dos indicados. 

Art. 3º As Capitanias dos Portos poderão 
recusar as indicações, desde que as mesmas hajam 
sido feitas pelo Sindicato com a preterição de 
candidato em condições de merecer a preferência. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor, na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE: – Está esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

Não há orador inscrito. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Designo para a de amanhã a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

Matéria em Regime de Urgência 
 

1 – Continuação de votação, em  
segunda discussão, do Projeto de Lei do Senado, 
nº 38, de 1953, que dispõe sôbre o Código 
Brasileiro de Radiodifusão, em regime de urgên- 
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cia, nos têrmos do art. 158, § 3º, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento nº 558, de 
1957, cio Sr. Cunha Mello e outros Srs. Senadores, 
tendo pareceres sôbre as emendas de Plenário em 
2ª discussão: da Comissão de Constituição e 
Justiça (oral), pela constitucionalidade, exceto 
quanto à de nº 23; de Educação e Cultura (oral), 
favorável às de nº 1 e 6, contrário às de nº 24,  
26, 31, 37, e declarando escapar à sua 
competência as demais: de Legislação Social (oral), 
declarando escapar a matéria à sua competência; 
de Transportes, Comunicações e Obras  
Públicas (nº 1.144, de 1957), favorável às de  
nº 1, 6, 7, 17, 21, 39, 40, 45, 46,  
50, 60, oferecendo subemendas às de nº 4, 8, 9,  
13, 16, 20, 24, 36, 42, 61, e contrários às demais;  
de Relações Exteriores (oral), favoráveis às de nº 1, 
2 e 34, e declarando escapar à sua competência  
a matéria das demais; de Serviço Público Civil 
 

(oral), favorável às de nº 1 e 6; contrários às de nº 3, 
4, 5, 34, 35, 43 e 44, e declarando escapar à sua 
competência a matéria das demais; de Finanças (nº 
1.145, de 1957), favorável às de nº 22, 24, 26, 28 e 
35, declarando escapar à sua competência a matéria 
das demais. 
 

Matéria em Tramitação Normal 
 
2 – Primeira discussão (com apreciação da 

preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado, nº 39, de 1957, que altera a Lei nº 2.897, de 
27 de dezembro de 1955, e dá outras providências, 
tendo Parecer sob nº 1.083, de 1957, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 21 horas e 57 

minutos. 
 



212ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 3ª LEGISLATURA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1957 
 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. APOLONIO SALLES E LIMA TEIXEIRA 
 
Às 14 horas e 30 minutos acham-se presentes 

os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira. 
Cunha Mello. 
Prisco dos Santos. 
Alvaro Adolpho. 
Lameira Bittencourt. 
Sebastião Archer. 
Mathias Olympio. 
Leônidas Mello. 
Onofre Gomes. 
Fausto Cabral. 
Fernandes Távora. 
Kerginaldo Cavalcanti. 
Georgino Avelino. 
Reginaldo Fernandes. 
Ruy Carneiro. 
João Arruda. 
Apolônio Salles. 
Novaes Filho. 
Ezechias da Rocha. 
Freitas Cavalcanti. 
Rui Palmeira. 
Júlio Leite. 
Jorge Maynard. 
Lourival Fontes. 
Neves da Rocha. 
Juracy Magalhães. 
Lima Teixeira. 
Carlos Lindenberg. 
Attílio Vivacqua. 
Ary Vianna. 
Sá Tinoco. 
Paulo Fernandes. 
Alencastro Guimarães. 
Caiado de Castro. 
Gilberto Marinho. 
Benedicto Valladares. 
Lima Guimarães. 
Lineu Prestes. 
Lino de Mattos. 
Moura Andrade. 

Domingos Vellasco. 
Coimbra Bueno. 
Pedro Ludovico. 
Mário Motta. 
Filinto Müller. 
Othon Mäder. 
Gaspar Velloso. 
Nereu Ramos. 
Saulo Ramos. 
Prímio Beck. 
Daniel Krieger. 
Mem de Sá. – (53). 
O SR. PRESIDENTE: – A lista de presença 

acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental no recinto, declaro 
aberta a sessão. 

Vai ser lida a Ata. 
O Sr. Segundo Suplente, servindo de 2º 

Secretário, procede à leitura da Ata da sessão 
anterior, que, posta em discussão, é sem debate 
aprovada. 

O Sr. Primeiro Suplente, servindo de 1º 
Secretário, lê o seguinte: 

 
EXPEDIENTE 

 
OFÍCIOS 

 
– Do Presidente da Confederação Rural 

Brasileira, convidando os Srs. Senadores a 
assistirem à sessão inaugural da V Conferência 
Rural Brasileira, a 24 do mês em curso, na cidade de 
Belém, Pará. 

– Da Câmara dos Deputados, nº 1.878, 
encaminhando autógrafos do seguinte: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 256, DE 1957 

 
(Nº 1.079-B – 1956, na Câmara dos 

Deputados). 
 
Concede isenção de direitos, taxas aduaneiras 

e impôsto de consumo para material a ser importado 
pela Telefônica de Sete Lagoas S. A., no Estado de 
Minas Gerais. 

 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É concedida isenção de direitos, taxas 

aduaneiras e impôsto de consumo, exceto a de 
previdência social, para material a ser importado pela 
Telefônica de Sete Lagoas S.A., no Estado de Minas 
Gerais, constante de relação anexa, destinado à 
instalação do serviço de telefones urbanos na cidade 
de Sete Lagoas, no mesmo Estado. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Comissão de Redação, em 6 de novembro de 
1957. – Medeiros Netto, Presidente. – Lopo Coelho. 
– Bias Fortes. – Abguar Bastos. 

Relação do Material de que trata esta Lei. 
Centro Telefônico. 
Centro telefônico automático, Ericsson, tipo 

AGF, com seletores de 500 linhas, completamente 
equipado com todos os elementos automáticos 
necessários à ligação de 500 linhas e permitindo, 
sem modificações futuras, ampliações até 19.000 
linhas. 

Distribuidor geral, com capacidade de 1.050-
600 linhas, equipado com 27 listões de jacks de 
ensaio para 20 linhas cada e 18 listões de protetores 
com fusíveis, pára-raios a carvão e bobinas térmicas 
de 50 linhas cada, fios de cross, ligação e 
acessórios. 

Instalação de fôrça prevista para 1.000 linhas, 
composta de: 

1 retificador de 25A. 48V, com regulagem 
automática de tensão. 

1 bateria de 24 elementos de 225Ah. 
Jôgo de ferramentas especiais, bem como um 

jôgo de peças sobressalentes para o centro 
automático. 

Fios e cabos necessários às ligações internas 
do centro e do distribuidor geral. 

Equipamento necessário à localização de 
defeitos nas linhas, ao contrôle do tráfego e à prova 
de funcionamento dos elementos automáticos, 
discos e seletores. 

Equipamento para serviços interurbanos, rural 
e especial. 

Centro interurbano de 1 posição, tipo ABK-
2.040, equipado com: 

50 linhas interurbanas ou rurais. 
6 linhas-tronco para o centro automático. 
4 linhas – tronco do centro automático. 
14 circuitos de cordão. 
3 medidores de tempo. 
Comissão de Redação, em 8 de novembro de 

1957. – Medeiros Netto, Presidente. – Lopo Coelho. 
– Bias Fortes. – Abguar Bastos. 

As Comissões de Economia e de Finanças. 
 

PARECERES 
Nº 1.160, E 1.161, DE 1957 

 
Nº 1.160, DE 1957 

 
Da Comissão de Legislação Social ao Projeto 

de Lei da Câmara, nº 234, de 1957, que dispõe 
sôbre as contribuições em atraso devidas pelas 
emprêsas de navegação aérea comercial à Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Serviços Aéreos e 
Telecomunicações. 

 
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
Ao projeto em exame foi apresentada a 

Emenda nº 1, que tem duplo objetivo: 
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a) suprimir, no texto do artigo 1º, as palavras 
"pelas emprêsas de navegação aérea"; e 

b) substituir, ainda no mesmo artigo, a 
expressão "180 (cento e oitenta)" por "48 (quarenta e 
oito)". 

Na sua primeira parte, a emenda pretende 
generalizar a medida prevista pelo projeto, uma vez 
que suprime a referência às empresas de 
aeronavegação. Na segunda hipótese, trata-se de 
diminuição do prazo para pagamento parcelado da 
dívida. 

O princípio invocado na justificação da 
emenda – igualdade de todos, assegurada pela 
Constituição, perante a lei – constitui principio 
indiscutível em tese. No caso vertente, porém, não 
encontramos, data venia, maior fundamento para 
uma inovação. E tanto assim é que o próprio 
Congresso, com a sanção do Presidente da 
República, tem votado leis assecuratórias de 
benefícios a determinadas classes profissionais ou 
categorias econômicas. Os exemplos são menos 
abundantes, constituindo como que uma pacífica 
jurisprudência parlamentar. 

Tal orientação decorre, sem dúvida, do rumo 
observado pela Constituição Federal de 1946, que 
atendendo a uma incoercível tendência da 
realidade social, consagrou no seu contexto uma 
influência estatal muito mais acentuada que as 
anteriores. 

No caso particular da aeronavegação 
comercial, tal critério não sofreu divergência. Seja 
isentando-a de determinados impostos, seja 
subvencionando-a conforme o número de horas de 
vôo realizadas, o favor do poder público tem recaído 
por vêzes freqüentes sôbre ela. 

E é natural que assim seja, por fôrça do 
caráter pioneiro que a aviação comercial 
desempenha em país de proporções geográficas tão 
vastas e com tão poucas vias de comunicação. 

Embora compreendendo os altos  
propósitos da emenda, que visa, 
 

em tese, à não instauração de precedentes 
desaconselháveis, entendemos, no caso em exame, 
não haver o defeito a que ela se refere. Opinamos 
assim por sua rejeição. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 
1957. – Neves da Rocha, Presidente. – Fausto 
Cabral, Relator. – Leônìdas Mello. – Mário Motta. – 
João Arruda. 

 
Nº 1.161, DE 1957 

 
Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei 

da Câmara, nº 234, de 1957. 
  
Relator: Sr. Fausto Cabral. 
Deve esta Comissão manifestar-se sôbre 

emenda oferecida em Plenário na discussão única 
do presente projeto, que já foi examinado na devida 
oportunidade regimental. 

A emenda em aprêço suprime, no artigo 1º, as 
palavras "pelas emprêsas de navegação aérea" 
assim como substitui, na mesma, a expressão "180 
(cento e oitenta)", por esta outra: "48 (quarenta e 
oito)". Visa, assim, a estender o princípio do 
pagamento parcelado das contribuições devidas à 
previdência social a quantos se encontrem em 
atraso, excluído o benefício apenas às emprêsas 
comerciais de navegação aérea. Diminui, ainda, de 
cento e oitenta para quarenta e oito prestações 
mensais, o prazo concedido para a citada 
amortização. 

No primeiro parecer, emitido sôbre o projeto, 
assinalamos o caráter verdadeiramente pioneiro da 
viação comercial no País, desbravando regiões e 
aproximando cidades, permitindo, enfim, a circulação 
da riqueza por todo o território brasileiro. Em virtude, 
mesmo, dêsse trabalho bandeirante, a aviação 
comercial brasileira atravessa difícil fase financeira, a 
braços com dificuldades de tôda sorte, entre as quais 
avulta a imperiosa necessidade da renovação das 
unidades de vôo. 
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O projeto objetiva, destarte, a adoção de 
medidas de emergência, contribuindo para o 
desafôgo de uma séria crise da aeronavegação 
nacional. Em circunstâncias semelhantes, tem o 
poder público marchado ao encontro das 
reivindicações gerais, votando medidas que atendam 
aos diferentes setores da economia nacional. No que 
concerne particularmente à navegação aérea, tem 
ela, em sucessivas oportunidades, merecido as 
atenções do Congresso. Êste, reconhecendo a 
utilidade de sua colaboração no campo econômico, 
já lhe concedeu benefícios especiais em diferentes 
circunstâncias inclusive na isenção de determinados 
tributos (Lei nº 1.815, de 18 de fevereiro de 1953). 

Convém acentuar que o projeto não constitui 
inovação na matéria sôbre que versa. A Lei nº 1.239, 
de 20 de novembro de 1950, consagrou o princípio do 
pagamento parcelado das contribuições atrasadas 
para a previdência social. A medida genérica se aplica 
por igual às emprêsas de que trata o presente projeto, 
que lhes dá, portanto, um tratamento diverso apenas 
quanto ao prazo, para a amortização da dívida. As 
garantias oferecidas pelos devedores são reais ou 
fideijussórias e os juros moratórios estão fixados em 
6% (seis por cento) ao ano. 

Resta acrescentar que tais favores se 
justificam ainda pelo fato de as Companhias aéreas 
comerciais exercerem serviço público delegado pela 
União. 

Face ao exposto, não encontramos maiores 
motivos para acolher a emenda em causa, por cuja 
rejeição opinamos. 

Sala das Comissões, em 19 de novembro de 
1957. – Vivaldo Lima, Presidente em exercício. – 
Fausto Cabral, Relator. – Ary Vianna. – Lino de 
Mattos. – Lima Guimarães. – Novaes Filho. – Daniel 
Krieger. – Gaspar Velloso. – Paulo Fernandes. – 
Júlio Leite. – Lameira Bittencourt. – Carlos 
Lindenberg. 

O SR. PRESIDENTE: – Está finda a leitura do 
expediente. 

Tem a palavra o nobre Senador Vivaldo Lima, 
por cessão do nobre Senador Alencastro Guimarães, 
1º orador inscrito. 

O SR. VIVALDO LIMA (lê o seguinte 
discurso): – Senhor Presidente, foi com a maior 
satisfação que, na revista "Chalana", feita pelos 
jovens aspirantes da Escola Naval, vi transcritas 
palavras minhas e de outros eminentes colegas 
desta Casa, como sejam os Senadores Cunha Mello, 
Lino de Mattos, Magalhães Barata, Ezechias da 
Rocha, Argemiro de Figueiredo, Sylvio Curvo e 
Ovídio Teixeira, sôbre um personagem nocivo, que 
aquêles rapazes muito a propósito denominam... 
"câncer que afeta a nossa sociedade". 

Tal personagem, símbolo de uma casta que 
hoje, infelizmente, predomina em nosso País, 
entravando a máquina administrativa, perturbando e 
tolhendo a obra dos mais esclarecidos, é o patrono 
da turma do "deixa disso" e do "não adianta", bem 
como de tantos provérbios e máximas ditados pelo 
comodismo, pela displicência, pela covardia, pela 
cegueira do pior cego, que é aquêle que não quer 
ver... 

Disse eu, no ensejo da reportagem na Revista 
"Singra", que a "Chalana" transcreveu: "considero o 
chamado "bom moço" um individuo pernicioso. 
Casaria muito bem com o "amigo urso", tão 
consagrado pelo simbolismo que encerra. Coitado do 
povo cujos destinos dependerem dêsses 
temperamentos ora matreiros, ora ingênuos, ora 
comodistas, ora indefiníveis... 

Hoje, repito com mais vigor o que disse! E 
faço, Senhor Presidente, para exaltar a obra de um 
homem que decidida e corajosamente se interpôs no 
caminho do chamado "bom moço", tomando, sôbre 
si, o terrível ônus que, nesta terra, constitui o 
exercício da autoridade com disposição e energia. 
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Todos se queixam! Todos querem ordem, todos 
querem ser respeitados e defendidos na sua 
segurança, todos temem a ação tremenda e constante 
dos malfeitores desta cidade, mas poucos, muitos 
poucos, Sr. Presidente, apoiam o defensor da 
sociedade, como êle devia ser apoiado, no duro e 
amargo exercício da repressão, à altura do criminoso. 

Êsse homem, que não está sendo aquêle 
amigo-urso do povo, a que me referi na citada 
reportagem, é o atual Chefe de Polícia, General 
Amaury Kruel. 

Mas, Sr. Presidente, é preciso dar-lhe cobertura; 
é preciso mobilizar a cidade, a própria Nação, contra 
essa onda vergonhosa de crimes que nos envolve. 

Que o povo, que os homens de 
responsabilidade, ciosos de suas imunidades e 
garantias, ciosos do respeito que lhes é devido, não 
sejam como aquêle amontoado de fanáticos de 
certas seitas, a apedrejar o sol que lhes dá a vida! 

Tenho, porém, a certeza, e o afirmo, sem 
vacilar, diante de meus pares: com "bons moços" o 
homem de bem será derrotado e o criminoso cantará 
vitória, estimulando novos e piores crimes, novas e 
piores contravenções! 

O General Amaury Kruel não é "bom moço"... 
já o sabe tôda a cidade. É, todavia, aquêle homem 
simples, de coração generoso e afável, mas de pulso 
de aço, quando se torna necessário. 

Estou com êle e com êle estão todos os 
homens experientes, mesmo os que dêle divirjam em 
outros sentidos, capazes de sentir os problemas 
policiais, sobrepondo-se ao pieguismo e mesmo às 
tendências sentimentais do homem normal. 
Convenhamos, entretanto; não se fazem bondades, 
não se fazem piedades, não se fazem acomodações 
nem se têm tolerâncias à custa do povo! 

Entre ser amigo-urso do povo e ser amigo 
de verdade, ainda que muitas vêzes enfrentando 
o pelourinho da difamação e da critica, 
 

o General Kruel preferiu o segundo caso. Felizmente, 
já se faz ouvir através da imprensa o aplauso 
anônimo de suas colunas livres ou o apoio firme e 
claro de figuras exponenciais, em artigos ou 
entrevistas. 

Que se multipliquem tais manifestações, 
que venham de todos os cantos desta metrópole 
desprotegida ou mesmo de outros quadrantes do 
Brasil, que se sente arranhado na sua dignidade 
e na sua honra com as deprimentes cenas e os 
crimes que têm escandalizado e estarrecido uma 
Federação consciente dos seus destinos e 
preocupam tôda a população pela incerteza 
quanto à preservação do regime constitucional 
vigente. 

Que, enfim, sei prestigiem vigorosamente as 
autoridades constituídas, sobretudo, as que têm 
sôbre os seus ombros a responsabilidade pela 
manutenção da ordem legal. 

O SR. EZEQUIAS DA ROCHA: – Muito bem. 
O SR. VIVALDO LIMA: – Se tal apoio não lhe 

faltar, creia firmemente o Sr. Presidente da 
República, confie cegamente a Nação, que já na 
direção do Departamento Federal de Segurança 
Pública se encontra o homem capaz de livrar a 
sociedade dos malfeitores e restabelecer o sossêgo 
que as leis prometem... 

Essa figura singular e altiva é o General 
Amaury Kruel, que se impôs e conquistou a 
admiração pública pela ação enérgica e saneadora 
em prol da tranqüilidade e segurança da população, 
merecendo, por isso mesmo, o respeito e a 
colaboração dos que realmente desejam o bem e a 
felicidade do Brasil. 

O SR. PEDRO LUDOVICO: – Permite V. Ex.ª 
um aparte? 

O SR. VIVALDO LIMA: – Com muito prazer 
receberei o aparte do nobre representante de 
Goiás. 
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O SR. PEDRO LUDOVICO: – V. Ex.ª tem 
tôda a razão. O General Amaury Kruel tem sido 
um grande Chefe de Polícia, e a Imprensa desta 
capital devia dar a melhor cobertura à sua 
atuação, porque S. S.ª tem combatido o crime, 
sem trégua. Muitas vêzes, reconheço, age com 
energia; mas fôrça é convir que sem veemência 
não se pode combater criminosos. Se S. S.ª atuar 
com muita serenidade, nada conseguirá, nesta 
cidade infestada de marginais; tem que usar de 
certo vigor contra essa gente. Do contrário, o 
número de criminosos crescerá dia a dia. O 
General Amaury Kruel merece, assim, elogios por 
sua ação enérgica e meritória contra os 
malfeitores. 

O SR. VIVALDO LIMA: – O depoimento de V. 
Ex.ª é realmente precioso, porque se reveste da 
autoridade de quem foi, várias vêzes, Governador de 
Estado; reforça, assim, as considerações que estou 
fazendo. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Permite V. 
Ex.ª um aparte? 

O SR. VIVALDO LIMA: – Ouvirei, com muito 
prazer, o nobre representante do Estado de 
Alagoas. 

O SR. EZECHIAS DA ROCHA: – Acredito 
que todos os Senadores e mais homens dignos 
dêste País louvam a ação serena e enérgica  
do General Amaury Kruel. Acompanhamos 
atentamente a brilhante atuação de S. S.ª. O  
Rio de Janeiro não pode trasformar-se numa  
terra de sicários, de malfeitores, sem lei, sem 
ordem, sem respeito à família e à propriedade. O 
povo carioca confia na ação do General Kruel, 
que está prestando relevantes serviços à 
metrópole. 

O SR. VIVALDO LIMA: – Agradeço as 
palavras de V. Ex.ª muito justas, às autoridades 
honestas, como o General Amaury Kruel, que, como 
bem diz V. Ex.ª, merece o apoio dos homens de 
responsabilidade dêste País. 

Era, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer, 
nestas breves considerações, a respeito de um 
estado de coisa vexatórias e indesajáveis, do qual 
aflora, em tôdas as mentes, a interrogação famosa: 
"Quem garantirá as garantias?" (Muito bem! Muito 
bem!). 

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o nobre 
Senador Lino de Mattos, segundo orador inscrito. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Othon Mäder, 

terceiro orador inscrito. (Pausa). 
S. Ex.ª desiste da palavra. 
Tem a palavra o nobre Senador Mourão Vieira, 

quarto orador inscrito. 
O SR. MOURÃO VIEIRA (*): – Sr. Presidente, 

Srs. Senadores: é de elementar justiça valer-me 
desta tribuna, para agradecer a providência do Sr. 
Presidente da República assegurando, por decreto, o 
preço mínimo, na próxima safra de 1958, para a juta 
e a malva. 

Nós, que temos ocupado esta tribuna tantas 
vêzes para versar êsse assunto, sentimo-nos na 
obrigação moral de trazer ao Sr. Juscelino Kubitschek 
os agradecimentos da Bancada e os louvores de todo 
o Estado do Amazonas numa hora em que S. Ex.ª, 
bem compreendendo os nossos apelos e os estudos 
da Comissão de Financiamento do Ministério da 
Fazenda, houve por bem baixar êsse ato, pelo qual 
ficou também assegurada a aquisição dos atuais 
estoques de juta, ainda em depósito nos armazéns de 
Manaus, Parintins, Santarém e Belém. 

Abre-se, assim, novo horizonte para os 
juticultores do Amazonas. 

Paralelamente, com a autorização da exportação 
de mil toneladas dessa fibra e as providências ora 
determinadas pelo Chefe do Executivo, é possível 
estudar e planejar processo de exportação, cujas 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 
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divisas caibam não só ao Estado como à União. 
Em nome, portanto, dos Senadores pelo 

Amazonas e dos amazonenses em geral, trago êste 
agradecimento ao Sr. Presidente da República, pela 
medida que tomou, a qual talvez resolva, em 
definitivo, o problema tantas vêzes por nós agitado 
neste recinto. 

Para que conste dos Anais, passo a ler o 
telegrama que acabo de receber de sua Excelência: 

"Tenho o prazer de comunicar-lhe que acabo 
de assinar decreto assegurando preços mínimos 
para a produção de juta e malva na Bacia 
Amazônica, safra de 1958. Atenciosas saudações. – 
Juscelino Kubitschek". 

Essas, Sr. Presidente, as palavras que 
desejava pronunciar em louvor da atitude do Sr. 
Presidente da República. (Muito bem!). 

Durante o discurso do Sr. Mourão Vieira, o Sr. 
Lima Teixeira deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Apolônio Salles. 

O SR. PRESIDENTE: – Continua a hora do 
Expediente. Tem a palavra o nobre Senador Gilberto 
Marinho, quinto orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontra presente. 
Não há mais orador inscrito. 
Passa-se à: 

 
ORDEM DO DIA 

 
Continuação da votação, em segunda 

discussão, do Projeto de Lei do Senado, nº 36,  
de 1953, que dispõe sôbre o Código Brasileiro  
de Rádiodifusão, em regime de urgência, nos 
têrmos do art. 156, § 3º, do Regimento Interno, 
em virtude do Requerimento nº 558, de 1957,  
do Sr. Cunha Mello e outros Srs. Senadores, 
tendo pareceres sôbre as emendas de 
 

Plenário em 2ª discussão: da Comissão  
de Constituição e Justiça (oral), pela 
constitucionalidade, exceto quanto à de nº 23; de 
Educação e Cultura (oral), favorável às de nº 1 a 6, 
contrário às de nº 24 – 26 – 31 – 37 e declarando 
escapar à sua competência as demais; de 
Legislação Social (oral), declarando escapar a 
matéria à sua competência; de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas (Nº 1.144, de 
1957), favorável às de nº 1 – 6 – 7 – 17 – 21 – 39 – 
40 – 45 – 48 – 50 – 60; oferecendo subemendas às 
de nº 4 – 8 e 9 – 13 – 16 – 20 – 24 – 36 – 42 – 61; e 
contrário às demais; de Relações Exteriores (oral), 
favorável às de nº 1 – 2 – e 34, e, declarando 
escapar à sua competência a matéria das demais; de 
Serviço Público Civil (oral), favorável às de nº 1 e 6; 
contrário às de nº 3 4 – 5 – 34 – 43 e 44; e 
declarando escapar à sua competência a matéria 
das demais; de Finanças (nº 1.145 de 1957); 
favorável às de nº 22 – 24 – 26 – 28 e 35; e 
declarando escapar à sua competência a matéria 
das demais. 

 
O SR. PRESIDENTE: – Sôbre a mesa, 

requerimento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro 
Secretário. 

É lido o seguinte: 
 

REQUERIMENTO 
 

Nº 622, DE 1957 
 

Nos têrmos do art. 126, letra m, em 
combinação com o parágrafo 4º, do art. 158, requeiro 
destaque, para rejeição, da seguinte parte do 
Substitutivo: alínea j do art. 7º, parte final da alínea k, 
em seguida a internacionais; e alínea l. 
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Sala das Sessões, em 21 de novembro de 
1957. – Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE: – Em votação o 
Requerimento do nobre Senador Daniel Krieger, que 
pede destaque, para rejeição, da seguinte parte do 
projeto: 

Alínea j do art. 7º, parte final da alínea k em 
seguida à palavra internacionais; e alínea l. 

Em votação. 
O SR. CUNHA MELLO (para encaminhar a 

votação) (*): – Sr. Presidente, sou contrário ao 
destaque. O assunto já está regulado explícita e 
implicitamente no substitutivo. Dir-se-á que, de forma 
por que está regulado, dará lugar à confusão, qual 
seja o Sr. Presidente da República aprovar tratados 
e convenções. 

Quem os aprova, é claro, é o Congresso 
Nacional. No substitutivo se estabelece que o 
Conselho de Telecomunicações apenas sugerirá ao 
Senhor Presidente da República os têrmos das 
convenções e tratados. 

Estando o assunto regulado, como disse no 
meu substitutivo, votarei, em nome da Maioria, 
contra o destaque. (Muito bem). 

Em votação o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE: – Os Srs. Senadores 

que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está rejeitado. 
O SR. JURACY MAGALHÃES (pela ordem): 

– Sr. Presidente, requeiro verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE: – Vai-se proceder à 

verificação de votação requerida pelo nobre Senador 
Juracy Magalhães. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que 
aprovam o requerimento. – (Pausa). 

Votaram a favor do requerimento 6 Srs. 
Senadores e contra 18. 

Não há número. 
 
__________________ 
(*) – Não foi revisto pelo orador. 

Vai-se proceder à chamada. 
Respondem à chamada os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Mourão Vieira 
Cunha Mello 
Prisco dos Santos 
Mathias Olympio 
Leônidas Mello 
Fausto Cabral 
Fernandes Távora 
Kerginaldo Cavalcanti 
Novaes Filho 
Ezechias da Rocha 
Freitas Cavalcanti 
Rui Palmeira 
Júlio Leite 
Jorge Maynard 
Neves da Rocha 
Juracy Magalhães 
Lima Teixeira 
Ary Vianna 
Alencastro Guimarães 
Gilberto Marinho 
Lima Guimarães 
Pedro Ludovico 
Filinto Müller 
Nereu Ramos 
Saulo Ramos 
Mem de Sá (27). 
O SR. PRESIDENTE: – Responderam à 

chamada 27 senhores Senadores. 
Não há número. 
Fica adiada a votação do requerimento e 

interrompida a votação do substitutivo. 
Passa-se à matéria em discussão. 
Primeira discussão (com apreciação da 

preliminar da constitucionalidade, nos têrmos do art. 
133, do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado, nº 39 de 1957, que altera a Lei nº 2.697, de 
27 de dezembro de 1955, e dá outras providências, 
tendo parecer sob nº 1.063, de 1957, da Comissão 
de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade. 
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O SR. PRESIDENTE: – Nenhum Senador 
pedindo a palavra, declaro encerrada a discussão. 

Fica adiada a votação. 
Está esgotada a Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos. (Pausa). 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a 

sessão. Antes de fazê-lo, convoco os Senhores 
Senadores para uma sessão extraordinária, às 21 
horas e 30 minutos, com a seguinte: 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Discussão única do Projeto de Lei da 

Câmara, nº 142, de 1957, que estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro 
de 1958 – Anexo nº 4 – Poder Executivo – Subanexo 
nº 4-10-A – Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Região da Fronteira 
Sudoeste do País, tendo Parecer, sob nº 1.153, de 
1957, da Comissão de Finanças, favorável ao projeto 
e à Emenda nº 1. 

2 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara, nº 142, de 1957, que estima  
a Receita e fixa a Despesa da União para  
o exercício financeiro de 1958 – Anexo 
 

nº 4 – Poder Executivo – Subanexo nº 4.12 – 
Ministério da Agricultura, tendo Parecer nº 1.148, de 
1957, da Comissão de Finanças, favorável ao 
Projeto e às Emendas nº 1 a 957, oferecendo às de 
nº 958-C e 868-C. 

3 – Discussão única do Projeto de  
Lei da Câmara, nº 236, de 1957, que abre ao 
Poder Judiciário – Justiça Militar, Superior 
Tribunal Militar, o crédito especial de – Cr$ 
5.000.000,00 para atender às despesas com as 
solenidades comemorativas do centenário de 
criação daquele Tribunal, tendo Parecer 
Favorável, sob nº 1.095, de 1957, da Comissão 
de Finanças. 

4 – Discussão única do parecer  
da Comissão de Relações Exteriores,  
sôbre a Mensagem nº 354, de 1957, pela qual o 
Sr. Presidente da República submete à 
aprovação do Senado, a escolha do Sr. Walder 
Sarmanho para o cargo de Embaixador do Brasil 
junto do Govêrno da República Oriental do 
Uruguai. 

Está encerrada a sessão. 
Levanta-se a sessão às 15 horas e 15 

minutos. 
 


